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Mais . atrocidades, só agora' revelalasj�'·
Wasbington, 6 (U. P.) - o tar represálias. 'I'rata-se da síoneíros a descer para os abri·' envoltas em chamas, eram me

Departamento de Estado reve·1 morte de 150 prisioneiros nora gos antí-aéreos, os amarelos ' tralhadas ou mortas á baíone

]OU, boje, uma das piores atroo r ta-ameríoanos, em Puerto Prín- despejaram gusolfna nos sub-] tas. Uns 40 conseguiram esea

cidades registradas em tôda a' eesa, nu ilha filipina de Pax- terrâueos e atearam fogo, As' par, saltando um despenhadeí
g'uelTa, e que não foram PUblí.: van. Depois de forçar êsses prí- vítimas, que saiam correndo Iro de 20 metros, mas foram
eUflas anteriormente para eví- I

mortos pelas sentinelas posta
(las na praia. Um tIos homens,
que chegou a lançar-se nágua,
foi capturado por mn barco pu
trulha e cortado aos poucos, a

começar pelos pés e mãos.

Choque de trens
Nancy, 6 (U, P.) - Acredi

ta-se que houve 40 mortos e,

pela menos, 20 feridos, quando
um trem militar que deman

dava a Alemanha chocou-se

com um cargueiro, nas proxi
midades de Thionville, O aci

dente teve lugar ôntem, A co

lisão provocou o incêndio de

Ivãrios��rros���que� e o com-

������-l���������������·���������baia militar t01 imediatamente I Ano XXXI Florianópolis . Quínta-feira, 6 de Setembro de 1945
envolvido pelas chamas,

--------------------�-------------------------------------

Mais cedo ou mais tardeiCrimínosos de I«A taça amarga da derrota»
LONDRES, 6 (U, P,) - Os monarquistas considerando

Iguerra I TÓQUIO, 6 (U. P,) - "Agora estamos sorvendo a taça
agora Franco como inimigo, Foi o que revel�ram fontes fide-I' Londres, 6 (U, P,) - Os alia- ama,rga da. derrota" - afir�ou o n,ovo prime�ro ministro ja
dignas, muito aproximadas de dom Juan, Amda segundo os dos estão verificando as acusa-! panes Kuní, falando na sessao do DIeta ímperíal. Acrescentou
mesmos informantes, a mediação do monarquista Oriols não I

cões contra os criminosos de o mesmo mformante que o povo japonês deve admitir o Ira

deu o resultado esperado, porque o príncipe herdeiro havia guerra japoneses. Segundo re- casso e aceitar honestamente com critério superior todas as

exigido a resignação incondicional de Franco, Revelou-se ta_m- comendações oficiais, as acusa- condições da rendição aliada, O sr, Kuni revelou, igualmente,
bém que os monarquistas continuam tl:abalhando no ?entldo ções contra o imperador ou que o Japão, por intermédio da Rússia, realizou sondagens de

de conseo'uir a renúncia de Franco, salientando que so dessa demais membros do govêrno paz, em junho último, Concluiu afirmando que com a entrada

íórma pobderá ser evitada a guerra civil. Adiantam os mesmos permanecerão em segredo, até na guerra a prolongação do conflito significaria uma implacá- .

círculos que os republicanos estão aguardando o momento de que seja completada a ocupa-
vel e total matança do povo japonês,

agir, o qual surgirá mais cedo o,u mais tarde, d�sde que Franco ção do país. T eh t d t·d
-

C fnão abandone o poder, passanco-o para as maos dos monar-
�iI •

t
A e ri U o

,

e gra I ao on erenciaram
quistas. íll81S res generais, r< C?hu�g �mg, 6 tu. P,) � Chung King, 6 (U, P,) _

f t- d n t- d Moscou 6 (U P) - As for- 0hlang-Kal-Shek convidou d01S Ch' K' Sh k M T

[IS ao regressan o I ror suges ao e cas soviéÚcas �o
'

Kwantung! mil soldados norte-americanos i TUIagn�- �l- e, e ao se

Guam, 6 (U. P,) _ Anuncia- Trumao prenderam o general Yamada para o espetáculo de ôntem na
I tiC�l

.

r �n .eren�Iara� erre1tar-
d d Ottodza comandante supremo Opera chinesa, cumprindo as- 1

a ,0J,e, orad ad Ihna, >

se que a vanguar a a esqua-
i '

' .

• � f it h' pe a pnmelra vez, es e a c e-

dra norte-americana, que d�- Washmgton, 6 (U, P) - das fôrças japonesas naquela SIm a plom�;,s� ei a a um ano
gada de Mao, As duas persona-

sembarcou os fyzi�eir?� n�vals O C�ngresso, norte-ame�lCa.�o i região. Também foram detidos e que con�Istla em lh�s ofere- lidades estiveram a sós logo
na Bahia ,de TOqUIo, Ja. deixou reumu-se hoje, pel� ,pnmelIa o general Hata S.ukosamara r�cer u� &r.�nd� espetac.ulo no

I após ter sido servido o "chá da
as águas Japonesas. MaIS 4 :la-, vez ;no seu .sext�ageslmo nono I chefe do estado maior, e o ge- �Ia, da VIt�Il� fmal. O genera- vitória" na capital chinesa e o

vios estão prontos para empre-: p�nodo leglsl�tlvo, por suges-' neral Matusumura Nosíkadse. líssímo chmes esta_va acom-!ministro do Exterior ter parti-
ender a viagem de regress�, tao do presidente

. !rurr:-a_?, I panhado pel? embalxa�or dos
do com destino a Londres, em

conduzindo soldados que dei- Os ,parlamentares dIs_cutIrao IVoltaram a I Est�dos Umdos, Patrick J.
companhia de Hollington

xarão o exército. projeto par� a ,reduçao, d�s

I S. 11 ;}llley
e pe�? comandan��.das Tong, ex-vice ministro das In-

eh
· . de�pesas n�cIOnatIS e� tl�es bdl- mqapura ��çe�'� �m���âas n.a N

ma, formações
..
Tong viaja de avião

elrO rUIlIl U:oes e qumh�n. os mílhôes
.

e .'
.

" me�eI. es?a, e irá aos Estados Unidos a ós
dolares dos créditos do ano Iís-l �lpg;apura, 6 (U. P,) - Os oportunidade, C h 1 a n g-Kaí- ,. ,.p,

t 1 d 1946 t t torí _I bntamcos regressaram a essa I Shek rendeu tributo de grati- r�pIda estada na capital britá-
. : ca e e con ra os au on

'.
., ' _ .." nIca

NanqUIm,6 (U. P,), - O �Ol'-i zados por 28 dependências ci-, forr�ll�avel bas� na_v�l que fO! dao as .forças aereas dos Esta- __
o

_

respondente, da Umted Ples� vis e militares, I cen�no, �a mais sena derrotai dos ymdos, ao dizer: "Ela nos Restrl·"a-o suspensaem Chung King, George Wang, I I do imperio na segunda guerra
I auxiliou a manter nossa linha '"

reabriu ôntem o escritório no Tropas d" reconhe mundial. Depois de três anos' vital da India-China, a abrir a Rio, 6 (A, N,) - Pelo Dire-
novo Hotel Metropolitano de: ", -

I de ocupação pelos nipões, foi, estrada "Stilwell", a conduzir tor Geral dos Correios e Tele-

Nanquim, Os j��o?eses tinham; c·lmento I a Quinta Divis�o d� India, que; soldados chineses, � garantir o grafos foi suspensa a restrição
evacuado o edificio apenas no ,lutou contra italianos e ale- i trafego de abastecimentos e a I imposta durante a guerra aos

dia anterior, e � primeira m�-
.

Yokohama, 6, (-0:' P,) -:- �n- i �ães, na África, e contra, os rete� �� fôrças inimigas para) rádios-amadores, os quais po
dida de Wang fOI mandar abnr traram ,em Toqmo, propna-, Japoneses, no Extremo Onen- pOSSIbIlItar a nossa contra- derão utilizar-se dos seus apa-
tôdas as janelas, para que sais- rr:-ente dIta, tropas d.e reconhe- i te, a primeira tropa a desem- ofensiva", relhos na frequência de 7 me-

se o cheiro... cImeJ.?-to norte-aI?encanas pa-I barcar. _ gaciclos,
ra allzar o cammho para a ':' '" * Nomeacoes ---------

Alt t abando I
ocupação formal da capital ni-I Londres,6 (U, P,) - A BBC ,.,' M· 18 -IO COn ! pônica pelos_ soldados aliados, I anuncia que tropas britânicas Chung Kmg, � (U, P.) - <2 aIs m.l
Essa ocupaçao começará no e indianas desembarcaram em I Yuan d? ExecutIvo, na m�nha Londres, 6 (U, P,) - Mais

�ondres, 6 (U. P,) ,�
Os

di-I próximo sábado,. Singapura, na manhã de hoj�, i de. �oJe, no_meou �hmng- 18 mil soldados de ocupação
tetlves da fa�osa Scotlan?- Não se registraram incidentes, Chmg�Kuo, �llho maIS velho aliados chegarão ao Jap.ão nes-
Yard" deram ontem uma batl- #' _ _ de Chmng-Kal-Shek, para ca-

da no mercado de ouro e dia- "atollclsmo e

O
r

Tó· missário especial de Negócios
tes próximos dias, É o que

mantes londrino de Katton =nalfabestlsmo cupara qUlo Exteriores na Manchúria, O
anuncia a agência Domei, num

d
.

Y k h 6 (UP'
, despacho de hoje,

Garden, à caça duma qua 1'1- Mário Pinto Serva O O ama, . ,) - FOI. Yuan tambem nomeou os ga-
lho que está contrabandeando (ExclusiYiclacle do CEC j):1ra l.munCiadO que a famosa tropa

I
vernadores para as nove pro-

ouro para a França, por via o Estado) 1e cavalaria dos Estados uni-II víncias recem formadas da

aérea. Essa medida foi provo- r� evidente o contraste entre los ocupará Tóquio no próxi- I Manchúria,
cada pela detenção duma jo- tôda a América Latina c as na-

.110 sábado. Esses elementos I
----------------------

d çôes aglo-saxónicas,?\ estas hú -

tvem francesa no aeroporto e uma pletora rle lôdas �lS energias ,ao os que lu aram nas ilhas EVITE ABORRECIMENTOS

. Dieppe, onde esperava um físicas e mentais, pela edl1caC'f'o :lo Almirantado, em Leyte e: �om pedid,os que podem. ser evita

aviãD da RAF, Verificou-se en- g('neralizada, não havendo nc- "oram os primeiros a penetrar (\OS. ContrIbua .para a Caixa d� Es-

t- t b d está nlw1l1 analfabetismo, Nas vinte "'m Manilha
molas aos Indigentes de Flonan6-

ao que o con ra an o naçõ(;s latino-americanas hú Cé!'-
c ,

sendo passado por membros ções anglo-saxónicas, Nestas há
.------------�--�---���-���-

da Fôrça Aérea Francesa na dúvidn que (l protestantismo n'1o

Grã-Bretanha; mas também é 'l1Clhor religião que o cato]i·

aviadores britânicos e norte- ci.mw, mesmo porque ambas siío
variantes do cristianismo e as-

americanos estãD sendo inter- sentam búsicamente na Biblia.,
rogados, Os comandantes da isto é, no Velho e Novo Te,!a

aviação francesa na Inglater- mpn!o, ]1rincipallliente ne�;te que

ra estão fazendo aos seus ho-, contem a palavra de Cristo, :Mas,
tendo o protestantismo feito con

mens preleções sôbre a deshon- sistir sua doutrina na Biblia,
ra do contrabando, pessoalmente interpretada por

todos e carla um cios fieis, por
isso o protestantismo se fez o

maior agente de alfabetização cio
mundo e rla historia, Por isso
clomi.li1111 ó mundo integralmen
te em tudo, os povos anglo·saxó
J1icn�, a Inglaterra e os Estarlos
Unidos e nações da mesma ori-

S
·

gem, Mas se essa é a raiz da si- eIStU:lç',io. n� países ca[óliccs tmn
bém i)uclem conseguir a mesma

superioridade, proclamando a

guerra sem tréguas c011tra o

anal.fabetismo, para não coot1.
nu arem perl1lanentemen te nessa

infuioridade que vemos nas na·

ções latino-americanas, E 'lma

sugestão patriótica, sem nenhu
ma �egunda intenção,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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Não esclarecem
París, 6 (U, P,) - Os meios

oficiais recusam-se a esclare
cer definitivament€ se a Espa
nha será incluida na nova co

missão de controle internacio
nal de Tanger, Mas círculos
bem informados acreditam que
a comissão será composta tão
somente dos consules britâni
co, francês, norte-americano e

soviético,

Se não o

vale a

Guardam silêncio
MadrÍ, 6 (U, P.) - Os círcu

los oficiais japoneses guardam
silêncio em torno da decisão
tomada em París sôbre a situa
ção de Tanger. Os jornais não
publicaram hoje o resultado
da conferência, que represen
tou uma ordem dos "quatro
grandes", para que a Espanha
se retire daquela região de
administração internacional.
Considera-se improvável que a

resolução dos aliados venha a

ser estudada minuciosamente
pelo gabinete falangista, em

sua reunião desta semana,

Concluídas as

instrucões
•

Rio 6 (A, N,) - O desem-

bargador Edgar Costa, na úl
tima sessão ordinária do Tri
bunal Superior Eleitoral, co

municou que estavam conclui
das as instruções reguladoras,
do pleito de 2 de dezembro, I
afirmando que as mesmas po-,
dem ser submetidas a votação i
nO) decorrer da próxima sessão.

'

Recepção e baile
Rio, 6 (A, N,) - A guarni

ção de Deodoro prestará signi-

baSeS
ficativa homenagem a oficiali
dade da FEB, oferecendo-:-lhe
no próximo dia 15,' nQ' Círculo

WASHINGTON, 6 (U, P,) - A Armada dos Estados Uni- Militar, uma recepçãQ;.seguida
dos e?per,a estabelec�r e mant,e:, em tempo de p,az, nove bases de baile" Para, q,ue ,est\ de,col'l'a
de pnmelra categona no PacIflco e outras maIS, da mesma com maIor bnlhantfsmo; o pre
classe, �o Atlântico, Foi o que informou o ,secretário adjun�o sidente daquelal..:agreI{Íiação,
da Marmha, sr, Hansel. Segundo o mesmo mformante, as seIS I Coronel Artur da 'Costa e Sil
bases situadas no Atlântico, seriam localizadas nas Bermudas, va, vem tomando todas as pro-
Porto Rico, Terra Naval Cuba � Panamá. I vigências,

, " -

I' !I' o de llrecisão
As qualidades antimagnéliras

do re ;;1

liááf>r ,

cientificamente constatadas.

importantes --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�.........................

I
• •

: :

I MAGaZINE I
• •
·

·1
A •
......... . .

MOTORISTA PREVIDENTE

Vcrdadcirnmcntc não PO�s!)
compreender como há gente que
diz não ser correto dirigir C0111

uma só mão. Imagine, querida, ()

que te ncoúteceria se eu não 'esl i
vessc acs riciundo tua mão! ...

MUSEUS LENINE
- Entre os principais museus de

Moscou figura o "Museu Central I.«
nine" onde são conservados oito mil
documentos, retratos e outras lern
branças da vida e das atividades do
fundador do novo regime russo. A';
obras de Lenine têm sido traduzi
rias em 107 idiomas e alcançaram
na UHSS, tiragem de cento e cin
quenta milhões de exemplares'. ;\!(,
Xluscu Lenine há um globo lerres
í

re giralório, no qual são assinala
dos por meio de flechas fluorescen
tes, os países onde foram publica
dos os trabalhos de Lenine, incluin
do nações da América, ela Europa,
da África, da Índia e' as ilhas do Pa
cífico. Na sala de projeções exibem
se "shorts" em que apareccm Ln i
ne. :\Iuseus dessa espécie foram i IlS
talados cm muitas cidades da União
Soviética e nas aldeias em que o

primeiro chefe soviético esteve
desterrado.

A PALAVRA ARYANO E A AüA
DEMIA FRANCESA

A palavra "aryano " recchc no

dic lonário da Academia Francesa
nova definição.
"Aryano ", dcidiu a Academia, sig
nif ica que pertence à f'umí lia l inguis
t ica indo-européia. Essa nova def iní
n Academia aceitára, pouco antes da
guerra, constan te da última edição
do dicionário e que consideram
"aryan o

" aquele que pertence ú
raça de onde emanam os ]JOVOS in
do-europeus."

OS PEIXES
Se os peixes pudessem viver em

um meio isento ele perigos cons

tantes, que oferecem tanto os ma

res como a pesca, ser.iam prúti ca
mente imortais, pois aqueles ,je
mais de cem anos e muitos outros
não apresentam nenhum sinal de
envelhecimento. A ielade elos peixes
pode determinar-se, contando, com
a ajuda de um mi croscópio, o nú
mero de capas elas suas escamas.

* * *

TORNOU-SE DRéIDA ...
Alphorise de Chateaubriand, ex

diretor do jornal pro-nazista "L:1
Gerbe", prevendo a derrocada da
Alemanha, pediu licença a Goeb
hels para retirar-se para a Flores
ta Negra afim de se transformar
em drúida ... Essa informação foi
dada por colaboracionislas recen

temente i nterrogados.

VAGA A CADEIRA DE PÉTAIN
Informam de Paris que, em exe

cução do artigo 21, de 26-12-44, a

Academia Francesa declarou vaga
a cadeira ocupada por Pétain.

* * *

o ESTADO Quinta feira 6 de 5ele,,*,0 Cle t945
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Laboratório Clínico o ESTADO I
Diário Vespertino
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• �; Os originais, mesmo não publí-
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m U D· 111 a � a o i I A ':;:::�:.:.:'::O,::�::a:::;zalJ \I I I pelos conceitos emlh(jo!! nos

Temos a satisfação de participar aos nossos distintos se

I
' artigo!! assinados

gurades e a todo o Comércio do Estado. assim como as nossas

prezadas congêneres e ao púb i co em geral, que acabamos de L- Nnomear agentes gerais para Sar.t a Ca tarina, a conceituada firma lVroS OVOS
desta praça. CASTELO DOS FANTAS:\IASIRIYíÃOS GLAVAM De Souza Junior

IRua João Pinto, n' 6 te l er. j 531 End. Teleg. Glavam Edição da Livraria do Globo
Caixa Postal, 42. Pôr to Alegre

O vi \'0, o ági I est ilo de De Souza I

Junior e o travor sempre presente

1110 fUlldo, dos seu;; rOIl1�nccs, asse-

gllram a este escr-itor, tao trabalha- ---------- ..:
do pela experiência e, por isso mes
mo, tão humano, uma singular per-
manência em nossa literatura.

C O m U n I· c a � a.... o
ccf�nl�l�:ll:I�:�' :�L�l� t�:��,n�e f��'aeç�
dolorosa COI!l que logrou pintar ti-
pos e caracteres, incorporam De
Souza Junior ao grupo dos bons
romancistas brasileiros.
De Souza Junior, que nasceu em

d' " Pôr lo Alcgre a 4 de novembro de'I'erno s o prazer de comunicar a ROSSOS istrn tos fregue- lS9(i e faleceu a 14 de abril de 1945
zes, ao Comércio do Estado e ao público em geral. que fomos I estr.cou muito moço, em' 1921, con�
distinguidos pela irnpo r tan te fi' ma de Recife. SEGURADORA () lIi'I'O. de contos ."�guas Fortes".

INDUSTRIA E COMERCIO S/A .. com a nomeação de agen- AbsOI:VIdo j)�la atividade iornalístí-
• C'::I, so ern 1927 reapareceu com o

tes gerais para o Estado de Sc,nta Catarina. "Castelo dos Fantasmas" _ uma
Flor ianópoli-, 27 de agosto de 1945. novela de costumes inteiramente

IRMÃeS GLAVAM divcl's?s, I!0 fundo e na forma, do

R J
-

p' 6 F 1531 seu pruncirn livro.
u a oao into, one. "T R t- Hid 'f" hliA POST L"

. uca a ao J 1'0 ngo ", pu J-

Endereço, teleg GLAVAM - CAIX A , ..,.2. cado em 1931 (e agora incluído nes-
te volume) estabelece, inquestiona-
vclmento, o marco inicial do humo- Veda M Oroll·oorista, cujas qualidades relevantes e

se apuram, sucessivamente em "En- Cirurgiã - dentista
quanto a Morte não vem" (1939) e
"Um Clarão Rasgou o Céu' (1941) Diplomada pela Escola de
- dois romances rle larga repor- Odontologia da Faculdade
cussão nas letras nacionais. de Medicina da Urriver-
A produção li terár ia de De Souza

IJunior é vasta e acha-se espalhada
sidade de Porto Alegre.

cm numerosos jornais e revistas de Consultas com hora mar-

Pôrto Alegre e <10 Hio de Janeiro, cada, no período das 14
'lOS quais prestou colaboração as- às 19 horas.

I
sídua (' brilhante, através de arti-
c'os, crônicas, ensaios e reportagens Consultório e Residencia:
de sabor personalíssimo. Rua Etiteves Junior 129.
"Castelo dos Fantasmas" é uma Telefsne 1218.edição ela Livraria do Globo, de

IPôrto Alegre. , -=

RUA JOÃO P!NTOI 25 ... Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S. Mediná Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. di! CosIa Avila

EXQme de sa:ngue, Exame para verificação de cancer,
Exame de ur irre , Exame poro verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de IIdoenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovcÍccinos e transfusão de sangue. I

Exame químico de farinhcs, bebidas, café. águas, etc.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. pestal 139

I ASSINATUJiAS

�

ODIN

�-
lHE IlECOMENDI

conrR_çl FE.RlDQS R€CE·nres.ou AntiGAS
""PM' .....

NOVO HOTEL

.........................� ma ...

Florianópolis 27 de abasto de 1945
SEGURADORA I INDUSTRIA E COMERCIO S/A.

Mário F. Martins, (INSPETOR GERAL)

Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
/I'rímestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número s vutso CrI 0,30

No Int<ertor:

Ano Cr$ 80,00
i Semestre Crt 4.5,00
,

I Trimestre Crt 25,00

I Anuncio. mediante contrato,

I
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, MunicípiO

de S. José
(Viagens diretas eu via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Crédito Mú 'uo Predial
Pronnetárlcs - J. Moreira & Cia

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO Mi> IOR CR s 6.25000

de

Não se aceitam hóspedes
portadores de motest.ias

con+egiosas

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Aparêlbos elétricos

.. I .a .

.. .. ...,..

A Instaladora de Florianópolis,
à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos ele aparélhos elétri
cos, en rolamento de motor-es e di
riamos, estabi lizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de IIlla
relhos de rádio.

W ti. __ .=l1li .

COMPANIllA DA

Brasil-Estados
Florianópolis
CONVITE

Instituto

I

Unidos de

O Instituto Brasil-Estados Unidos de Florianópolis
tem a prazer de convidar todos os seus associados e exmas.

espôse« para assistirem à sessão solene, que será realizada
no próximo dia 7 de Setembro, às 20 horas, em sua séde
social, em comemoração .à passagem da Independência do
Brasil. Discorrerá sóbre a data o sr , prof. Barreiros Filho.

SUCEDÂNEO DA PAINA
A Guarda Costa dos Estados Uni

dos tornou público a descoberta ele
uma no\'a fibra de material de vi
dro, que substitui a paina de seda
COIllO elelllento para a confecção
de colêles e cintos salva-vidas. Os
atuais "stocks" de paina deverão
ser consumidos até o fim (lo ano

em curso, de modo que será desen-
volvida, nessa ocasião, a produção [I!IIII__• IlJJII1! �da IlOV9""fibra.

IA MÚS VEL�� �RVORE DO
MUNDO

A mais velha árvore do mundo é
provavelmente o cipreste que se en

contra ro "México, em Caxaca. no I(,C'lllitério de Santa "Maria deI Tulc.
.Julga-se qne essa árvore tenha de
:'í.OOO a 10.000 anos. Mede 60 metros
de circunferência é os seus ran"os

têm 30 melros de comprimento.
Apesar da sua velhice, tem só (iô
metros de altura. Calcula-se que es'

se cipreste pode fornecer madeira
panl a construção de 32 Casa!!.

"ALIANÇA
l
:
�

t Cifras do Balanço de 1944:

I CAPITAL E RESERVAS c-.

!I
Reepensabilidades C"r$Receta
Ativo «

� Sinistros pagos nos últimos 10 anos 98.687.816.30

! R"Pon,abilid81:i",o""
« 76.736,401 306,20

�� Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo

S
�

e José Abreu.
. (

_...................- -"""'.-.....- ... ...._<ow .."'"..,.._� ..,.,...... I

Fudada em 1870 - Séde: II A I A
lNCF.NDJO� E .'fIU.NSPOR1'EH

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

............................................MM�...

B R A 5 'IL E I R OI
Só o teu voto conciente poderá dar ao nosso

Brasil um govêrno 'de ordem e de progresso, com a

coalisão de todos os cidadãos que amam a sua

patria·! •

Procura, pois, desde já, o Posto de Alistamento
Eleitoral do Comité Democrático Progressista, na
Ruo Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funciona
diariamente das 14 às 17 horas.

Aulas noturnas para alfabetização, inteiramen"
te gratuitas!

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/"2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S.4. I
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 • FlorianópOlisRua

Esta verdade 1
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sondo lias para
dos SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Barreir0::_j))RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41

.

·�--------------------------------------__-----I

,

e a
dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTADO Gulftta·felr., 6 da Setembro d. t945

Seja o LlDER DA I

MODA
Oswaldo Apolonio da Rosa

RfPRESENTACÕES
Aceita representações para o Es todo de

Santa Catarina.
Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: ROBa

Santa Catarina.

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

Cunfeccionando O seu
terno na

Alfaiataria Líder I

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA PARtiCIA

lu C.uelWEo .alra, 4 • 5 - FOlE 1.142
btr.,•• dollldefL

ALIANÇA DO LAR (LTDA.)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar

RIO DE JHNEIRO

I Carta Patente n. 113.-Exp8cHda pelo Tesouro Nacional

I PLANO FEDEHAL DO BEL�SI�
Resultado dn.sorteto realizado no dia 31 dt-' Agos!.

de 1945, de couíormidade com o Decreto-Lei n-. 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe-
deral e grande número de pr.-stamístas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Lida.. de acôrdo com 6S íns
truções baixadas pelo referirlo Decreto-Lei.

Plano Especial. Premiado o n' 4.512
4512-Milhar-Primeiro prêmio no valor de Cr.s 10.00000
512 - Centena - P: e m io no valor de Cr.$ 1.200.00

lnversão - Pr emte no valor oe Cr.$ 300,00
Plano Pepular • Pr�miado o n' 4.512

4512 -Milbar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.s 5.000,00
415-Cpotena - Premio no valor de Cr.$ 600.00

Inversão - Premio IW val .. r Of> Cr $ 200,00
«Plano Allancalt

Série 8 número 1811 Cr$ 50.0(\0,00 Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 li) I>

Centena Cr$ 600,00 -» li)

Inversão do rn i lhar Cr$ 200,00 -» li)

Inversão da centena Cr$ 60,00 li) I>

o mELHOR DOS mELHORIiltS
BIT y:ag LIC o foi s. N� 1114 W _

de

CLIUDIONOR DUTRI
"E)'nSSORAS DOS ESTADOS

FNIDOS"
(Português)

SE YOC8 (iOSTA
DEI

I
Notícias
Ouça os boletins inf'or-rnaí i vns

que sào tra1Js]pitidos tódas as meias
horas, e os da Háriio Cometa de 2a
a 6" rei ra, às 21,30 horas.

'

�\Iúsica Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica ela N. B. C. to
dos os domingos, às 20,00 horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor às 19

'roras, de 2" a 6" feira e Ol;\'il'á Sa
',ramol' de Scuvcro com as suas co
'ih.eci das palestras.
Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" é o pro

'rallla que lhe interessa. Todos 03
<ábados às 22,3;') horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

ttravés dêsse grande país ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que
r transmitido aos sábados às 1934
horas.

'

Teatro
Ouça um dos melhores "hroad

-astíngs" no gênero, sintonizando o
'Radio Teatro das Américas" tô
'las as 4Hs. feiras, às 19,35 ho�as.

Rua SaRdanha Mar.lnho 2-A

FLORIANÓPOLIS

«eeee••••••••••••••••••••®e .

CASA DE SAÚDE E MATfiRNIDADE
"SAO SEHA5TIAQ"

Sob a dlreç[lo cJJmea do

DR.DJALMA M�ELLHÂNN

Construção Il'I0IÍerl'l.a E! oonfortâvel. eítuaea em apraeível eháoara com

esplênàtda vista para o mar.

E»eelelllte local para eU'I'B de reeeuse. Ague frlill e t!lu�te

APARIllI,HAMIilNT9 09MPLW9 El M')<J)ERNtS!UM9 PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CrR'ÚR6ICO E G:tNlEe9L&GI"••

RAIeS x - Ultravioleta - 111fravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Série 8 número 1811 Cr$ 25.000,00 - TiJto clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 »

Centena Cr$ 300,00 - li) lO

Inversão do milhar Cr$ 100,00 - » •

Inversão da centena c-s 60,00 - • lt

Laboratórios para oe exame. ele eJutllllaçAo de dlapóstlCOll.

ApartameRtos de luxo C01'l1 baaheíre

Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart-Js com. duas camas

SECÇAO DE M,\.TEItNDU.BE
Partos com permanência de 16 dias em ApartaJiD.eJil.� de
1a classe, inclusive sala de operações, e&liB parteira da

Casa d-e Saúde Cr$ 4tO,oo.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

OBSERVAÇAo - O próximo sorteio realizar-Re-á no
di a 29 de Setembro, (sábado), às 1-1 horas, de conformida
de com o Dr-creto-Let 2891.

Rio de Janeiro, 31 du Ago te de 1945
VISTO: Nelson Nogueíra -- Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo -Diretor 'I'esoureiro
O. Peçanha -Diretnr· Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemnlados,
que estejam com os seus titul.\" em dia, A virem à DOSSR

-éde , para receberem seus nr émlos, de ucôrdo com o nos-

811 RegulBmento-

•

Idi"'ma. por.
tuguê., e!lpa.
nhol, francê.,
inglê•• etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
'vIatemática. física. Química, Geo
ogia, Mineralogia. Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria.
Deserihc, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade' Rádio, Máquina.; Mo·
tore•• Hidrcfulica, Alvenaria, Agri
'!ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário.. eto. eto

o D0ElNTE PóDE TER MiilDI� PARTIClll,AR

FLORIANéP8LIS
Largo São Sebastião ----0-- Telefone: 1.153

Estabelecimento Gráfico Bras,il
DE

NICANOR MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

SOUZA

I
Tése. e Memorai.

Doublês e tricromia.
Revi&�a. - Avul.oll - Caixa.

E.tojo.. etc.

Trabalho. ComerciaÍ8
hnpressQo a côrel

Composição de. livro. e

Iornai.

Visite, sem compromlsscs,

LIVRARIA ROSAAceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n", 10 ... florian6polis ••• Santa Catarina IRua Deodoro, 33

Flcr ianôpclis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

APENAS o-s 3,00

i CASA MISCELANEA distri '

�om e�s.a Ínfima quantia, �oe� buidora dos Rádios R. C. A.
esta auxiliando o seu proxrmo,

i"
.

Centrfbua para a Caixa de Esmolas VIctor, Valvul�s e DISCOS.
aos Indíaentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

Quem achou?los sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

rnunica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317-20 andar.
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus prêst irnos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope se 1 ado para ares

posta.

Pede-se à penoa que encontrou
uma carteirinha com dinheiro,
uma chave e outrG8 miude.a•• no

oriibua do Soco doa Limõa., o obsé
quio de entregar na Tipografia
Bra.il. para Adoacir Schmidt.

��-------------------------------------------------

A DVO(]- I-\JJ()S Novidades todas as

semanas
-- ------------

LE ICADr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'l'ÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I

___.....,.:.1

-_. ------ -----

BRITO
O alfaiate indicado
Tir adentes. 17

Em )!lerfeito e.tado, com telemetro,
filtro amarelo. objetiva 1 :3.5

fóco 5 em•. , com bolsa de CGuro;

VINDE-SE.
Informações nestC1 reoC1çio.

I

Sedas, Cosemírcs e Lãs I

CASA·$A %. afOGA
ORLANDO

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.:

SO�\ l-{PBJLL]

.sccrpellí» Florianópolis__ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarla-felra. 5 Cle selembro de 1945
--------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -_

3

Tênis Clube Dia 8
15, sábado, Soirée com início

baile da Primavéra,
���������������--------------�------�----���======���

rs���i�-l q� Vida So�
.-.- ."..•.....,............. _...

CONTRA FERIDAS
RECENTES OU ANTLGAS

Lira
Dia

CRONICA FEMININA

AS ATIVIUADES FEMININAS NÂ
ALBMANHA

Jane Mason

POEMA ESCOLHlDO

o QUE TODAS AS DONAS DF.
CASA DEVEM SABER

Um bom desinfetante - O café
queimado é um útimo desinfetan
·te, purificando o ambiente de
qualquer aposento.
,Como p·reparar o anil -- Ao pre

parar-se a água de anil, deve-se
acres'centar uma pHada de sal, o

que fará com que não apareçam a� BANANAeS A BAB'"nódoas nas roupas passados pela - L

água de anil. Ingredienfes - 3 bananas - 1
Como limpar as ,telas e es,pelhos chícara de acúcar -- 3 claras em

- Misture-se vinagre e parafina neve - uma geléia qualquer -- 1
em partes i'guais e aplique-se C0111 cO'J,her (chá) de suco de limão.
uma esCova macia para limpar e.�- Maneira de fazer - Corte as ba
pelhos, pianos, qua,dros e soalhos. nanas ao C'ompri'lio e frHe-as no
Serve também para limpar as mol- azeite. Com o acúcar, o limão e
duras douradas. um p'ouco de água, faça uma calda

O melhor process'Ü para lil1lpar em ponto de fio. Junte então as
móveis de vime - Com Ullla escoo claras sem neve, mexendo bem.
va bem dura, embebida em :'tgua Arrume as bananas num prato que
quente misturada com sal, o vimr p'ossa ir ao forno e à mesa. Despe
não fica amarelado. Depo·is ele p.as- ie as claras por cima. Leve ao for
sal' essa mistura, enxuga-se cuida- no alguns minutds. Depois de pron
dosamente. to, ponha por cima uns bocadinhos
Como limpar as paredes de Ill.- de geléia ou pedacinhos de frutas

pel - As paredes revestidas de' sêcas.
prupel esta,mp3!do podem s'er limpas I •

da ·seguinte maneira: primeiro .e.s· ALIMENTAÇÃO E SAúDE DAS
. pan,a-se bem para remover n flO e

I CRIANÇASdepois ap]i.ca-se um p�no levemen-
T" a

"

te humidecido em vlllagl'e bran- ,\ �I dlll a,s, l.e"umes e fI utas con-

,o sem esfreaar muito f'orte. tem subst:'lnclas que �vO'recerl11 _

oC , "
e desenvolVImento da cnança, dao-

lhe ossos f,ortes, dentes sadios eANOl\1ALIAS DOS DENTES boa musculatura. A 'crhlllca malMu,j,tas pessôas têm dentes anor- alimentada adoece freqüentementemais. Há d�ntes rOll1budos. c]ü\n-
e é sel1Jpre franzina e fraca.fraaos, sernlha1dos, pontudos. Há Faca de seu filho uma criancadentes projetados para fora ou V·- sa,c],ia", dando-lhe sempre verduras,ra dentro, separados �u montados I legumes e frutas às refeições.uns sôbre os outros. Ha dente� .

de : SNES.
nlais chamados extranumerarlOS.
Às v.�zes, nascem dentes até no céu
da ,boca. Para todos êsses defeitos,
existe correçã,o. Uma boa maneira de tornar os

Se seu filhinho apresenta algu· pratos mais apetitos'os consiste em
ma dessas anomalias, leve·o ao arrumá,los com arte. Os vegetais
dentista para cordgi-Ia. - SNES. frescos (al,face, cenoura, rabanete

• e agrião), enfeitam os pra,tos e

PENSAiMENTO completam a alimen.tação.
mulher é apedrejada pela Procur.e unir 'o útil ao a,gradá-

sido pratica- vel, enfeItando os pratos COIm vel'

perfeito. - 1 duras e legumes frescos, - SNES.

Uma
ação que poderia ter
da por um homeln
Carmem Silvil\.

Perdoa-me!
"Ama-te, meu hem querido!

Perdoa-me o meu amor. Pássaro
que se extravia, fui agarrada
por ti. Tão grande foi o seu tré
mito, que o meu pobre cora: ão
nem pode suster o véu.
Pôe a tua cornpa rxao sôbre

mim, ó meu amado, cobre-me
tóda e perdoa-Il!e... Perdoa-me
o meu amôr !
Si me não poder amar, per

doa-me a minha dor. Não me fi
tes, afastando-ta êsses olhos,
com dcsprêzo. Enovelo-me num

canto, e aí ficarei sentada tôda
a noite, tôda a noile. Nas minhas
mãos, escondidas, lerei a minha
vergonha.
Desvia-te de mim, ó meu bem

amado, e perdoa-me... Perdoa
me a minha dor!

Si é que me amas, bem quer-i
do, perdoa-me o meu prazer.
Quando sinto o coração arrasta
do na torrente das minhas felici
dades, ali, não sorrias ao meu
abandono perigoso!
Quando, soberba, no meu tro

no. te governo com o meu tirâ
nico amór ; quando, assim COlllO
urna deusa, a ti dou os meus fa
vores, supor-la este meu o"gullH',
Ó hrm umadr., l' perdoa-me .'

Perdoa-me o meu prazer! ...
Rabindranath Tagore

Receitas

Ingredientes - Bananas - acú
cal' - canela em pó - queijo ra
Iado - manteiga.
Maneira de fazer - Descasque

as Ibananas ,e corte-as ao comprido.
Arrume as fatias num prato que
possa ir ao forno e à mesa. Polvi
lhe com queijo ralado, acúcar e
canela. Ponha por cima uns peda
cinhos de .manteiga. Repi ta as ca
madas. Leve ao forno moderado.
Sirva q�lente.

Soirée
às 21

em homenagem
horas ..

eleicão
,

ao Dia
Dia 29, sábado,
da Rainha ..

da Pátria ..

grandioso

1. .. que os Estados Unidos
produzem cêrca de 26% ela
renda total do mundo e 38%
ele tôda a al ivid ade industrial
do nosso planeta.
2. .. que as ascidias espé

cie de moluscos tunicár ios ge
ralmente fixos, tem na pnime i
ra fase de sua existência a ca

pacidade de nadar livremente,
capacidade que os animais adul-
tos perdem por completo.
3 .. , que quase todos os cor

pos que nos rodeiam, como o

papel, a madeira, as peles, o

viid ro, etc., são mais ou menos

f'luoresce ntcs, de modo que vi
vemos no seio de uma verda
deira multidão de irradiacões
frias.

-

Este filh o da província japonê-
4 ... que o morango não é sa de Omura era descendente de

uma fruta, mas sim um recep- nobre estirpe. Distinguindo-se du
táculo que contém grande nú- rante o tempo de seus estudoa, já
mero de frutas; e que as verrl a- por sua aplicação, já por suos ra-

deiras frutas do morangueiro ras virtudeB, entrou na Companhia
são as pequenas saliências que de Jesús Terminada sua formo tão

se vêm na superfície daquele intelectual e ascética. trabalhou
receptáculo. longo tempo corno missionário na

5. .. que os habitantes da sua província natal. onde, cora

ilha de Sarnôa, no Oceano Pu- sua eloquência atraiu muitos de
cíf'ico, usam de um remédi.o seus patrícios. Cem o advento da
muilo curioso quando têm in- tremenda perseguição que reEultou
sônia: colocam uma cobra num na expulaão de tôdas as ordens.
canudo de bambu grosso, ta- Tomás se retirou. por algum tern
parn-no cuidadosamente, e o po , para Macau. Tornou dap o is
silvo da serpente leva-os a ao Japão para auxiliar aos críll-
adormecer em pouco tempo. tãos perseguidos e prêso, pcsaou

6 ... que o cometa de Enckc, um ano no cárcere de Nangasaki.
descoberto em 1818 por Poris e A sua família rogou-lhe que a

calculado por Encke, transpõe bondonuase a fé católica e levas-
sua órbi ta em 3 anos e 155 se em conta o bem estar. a fortuna e

dias; mas que, no entanto, ve- e a dignidade dêles. se é que não Amanhã faz anos o sr. João Fer-rif'icou-se que êsse tempo, em temia a morte. Inabalável no pe- reira Vaz. construtor licenciado.cada volta, diminue de uprox i- destc.l de sua vírtude, não se dei- *
madamente duas horas e meia, xou vencer e marchou alegremen- A galante menina Maria da Pe-o que Encke explica COIllO uma te para a fogueira que a devorou,

nha. filhinha do sr. Haroldo Luzredução da órbi la causada por Escrevia-se a dia 6 de setembro' de
e sra. Dulcemar Soares Luz, vê_en_x_B_Il_le_S__(_le_I_11_e_t_e_ó_ro_s_. 1_6_2_7_. I passar mais uma primavera no dia
de amanhã.

.....__.� ••••,'" O jovem Paulo Bornhausen, filho
,-.

do capitalista Irineu Bornhausen,
.__..._....... _ .... _ ......,._w_..... __-...-1

faz anos hoje.
__

O t d d'" Fazem anos amanhã:san o o 18 Trcmecorre amanhã o aniversário
natalício da exma. sra. d. Benta
dos Santos Neves, digna esposa do
sr. Gustavo Neves. d iretor do D E.I.
Por seus dotes de espírito e cora

ção, a aniversariante será. por
certo. muito felicitada.

e

com

A.niver�ári«ls :
A data de hoje osainc.lo a passa

gem do aniversário natalício da
gentil srita. Terezinha Fontes. filha
do des. Henrique -F'orrtes,

*

Deflue hoje o natalício da pren-
dada srita. Aurea Nocetti Silva.

"

Faz onc a hoje o sr Dantan Na-
tividade.

(Exclusividade do CEC para
"O Estado ").
Londres - As reportagens 1)ro·

cedentes da Alemanha ocupada
pelas fôrças inglesas e aliadas.
trazem extensos comentários eU.I
torno da atividade feminina 1I:;l,S
cidades alemãs.

No território ocupado pelos rus

:50S, as mulheres alemãs são nhr i
gadas a proceder á remoção de lo
do o entulho provocado pelas ex

plosões das bombas aliadas, eu

quanto os alemães são enviados pa
ra oueros trabalhos forçados sob a

or-ienracâo das autoridades sovié
tícas,

"

Nas áreas ocupadas pelas fôrças
inglesas e americanas, outra é a

or+entacão das autoridades aliadas.
Os honlens é que estão destinados
ao serviço de descongestionamento
do terr-itór-io alemão. As mulheres,
igualmente ao que se verificou na

Ingl aterr à

e Estados Unidos du
ran te a guerra, estão ernpregad as

nas atividades civis relacionadas
com a normalisacão dos trabalhos
civis alemães.

'

Aliás, as autoridades aliadas es

tão desenvolvendo esforços junto
aos soviéticos para esse critério
seja também seguido na área de
ocupação russa, tendo-se em vista
evitar'o maior sofrimento do mun

do feminino alemão, que ainda tem

que zela� .relo lar e pelas organiza-

fcoes SOCIaIS. BOLO BARATO"

• Ingredientes - 1 112 chícaras
O NOIVADO de farinha de trigo - 1 chicura

Algams dos momentos mais ale- de açúcar - 2 colheres (sopa) de
gres da vida passam-se quando um manteiga - 2 ovos - 1 colher
casal de jovens anuncia seu casa- (chá) de fermento em pó - 1 co
mento. Embora os dois acreditem lher (chá) de água de flor de la
que tudo está perfeitamente resol- ranja.
vida, o noivo deve pedir a mão da Maneira 'de fazer - Bata as ge
noiva aos pais desta. Antiquado, mas e a manteiga com o acúcar.
dirão, É verdade, é um costume an- Junte a água de flor de laranja e a
tigo, o que agora sementa se usa .farinha de trigo. Adicione as ela
€>111 sinal de cor-tez ia. Os pais da r as em neve e, por último, o f'er
noiva desejam, como é justo, infor- mento. Leve a ,assar em forma untll
maçõ'cs, ca,bendo ao noi'vo dá�las d.a. Forno regular.
v'ohllltariamente, e, a menos que IS •

famHias do ra.paz e da moça se co- DOCE A TIA ROSINHA
nhecam, é do esti lo haver UlTla con

ferência nessa altura, afim de es

clarecer as coisas.
•

e

BONITOS E APETITOSOS

CoPyn9ht da
rs« NA VE rOIJ UfANO? Inc.

•

'I'r onscor re hoje o aniversário do
ir. Armindo da Costa Melo

.

•

Deflue amanhã o aniversário da
IIrita. Nereida Carvalho. extremosa
tilha do sr. Luiz Oscar de Carva
lho. diretor da Fazenda da Estado.

•

Faz anos amanhã o sr. João
Crespo, da Academia Catarinense
de Letras e apreciado poeta.

*

Na data de amanhã transcorre o

aniversário da srita Elda Damiani.
destacado elemento da sociedade
local

•

A sra. Élida Diegoli Corre ic , es

posa do sr. André Correia, faz anos

amanhã.

e

B. Tomás Tzugi, Mártir

*

,Faz anos amanhã o sr. Manoel
Marinho Ferreira. func. da Base
de Aviação Naval.

Cinemas:
Programas de hoje:
Ritz. às 17 e 19.30 horas. Sete

dias para amar.

Roxy. às 19 horas, Sete dias para
amar.

Odeon, à6 16,30 e 19,30, Bengala
e A mulher Tarzan.
Imperial. às 19.30 horas, A mu

lher Tarzan e Bengala.

o PRECEITO DO DIA
O APÊRTO DE MÃO E A GRIPE
Vindas das tossas nasais. da

garganta e da boca de doentes e

convalescentes. as gotículas de se

creções que contêm o germe da
gripe podem poluir as mãos dos
que com aqueles têm contacto,
Pelo «apêrto de mão». outras mãos
serão poluídas e. em conseqüência.
outrall pessoas podem ser conta
minadas
Livre-se de contrair a gripe. abo

lindo o apêrto de mão ou lavando
os mãos, freqüentemente. com

água e sabão. SNES.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra�
tuitamente os doentes nervosos in
dIgentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

VENDEM-SE
Dois motores movidos a óleo
crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à

rua Major Costa, 33.
Florianópolis.

5 v. I

Vende-se
a Celio Veiga)
\ar na mesma.

urna casa à ru

Ma ior Costa (Vi
no7.Veretra

Sv 4

'I
d Senhores comerciantes, façam de suas má- li'
\ quinas de café, uma fonte de lucros certos. ':'1,'., Instalem, em seus estabelecimentos, as ��;1 (amów, máquina, de café de cóado' IIJ y

�K· i'.Consultem os fabricantes
em seu novo endereço:

I RUA BRIGADEIRO GALVAO, 109 � TEL. 5-5957 - S. PAULO �
LE.BACCElU&CIA.lTPA.j

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WAJ..TER NOVOGROD
----�--------------------------------
UBLlTEC

Motor a oleo crú MACHADO I CJA.
DOli AgêDcias II Rllpr••entações em Geral

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Piato i n. "
Caixa Poetai. 37
Filial: Cresciúma

à Rua Floriano Peixoto. s/n (Edif.

I
Pr6prio).-TlIlegramal: ·PRIMUS·
Agent•• DOI principal. municipiof

c1� Ettado

VENDE-SE um marca

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta-Ielra 6 d. setembro ". '945 5

IQ.d"i.çª:dQr.l�J.��icoPitigril1i está, vivo!
..,..... oror.�••• ora _", or.... - __", _ -. __ �- _. _ - _. _ ••••• » .-.---.........----....., o te icgrúf'o acaba de dar-rios essa tão Faustosa

notícia. Pi tigril li, ao contrário do quc meses atrás se

divulgou, não fôra fuzilado pelos alemães. Esse fa
moso escritor, êsse substancioso hurnor ista italiano,
teve a sorte, em meio a tóda a sua desgraça de não
-alr nas garras nazistas. Os hitleristas mal te{'ialll po
lido perdoar-lhe os snrcasrnos, os escárnios e sua ori
(em semi ta.

Durante os pr imei ro-, meses da guerra, Pitigrilli
-ncont rava-sr- na capital da França. Dirigia as erli
.õcs de suas obras corupl et as que, simultâneamente.
-stavam sendo publicadas em Paris e em Londres.
'ua j'& na vitór-ia aliada era tão irredutível como seu

lcsprôzo pela tirania fascista e sua raiva contra ela,
"iorquc estava acabando de levar a cabo a ruína da
ltália.

Nas r-euniões l il erút-ias de "La Coupole" e de
'La Hotonde", ou em "Le Duomo ", o refugio por ex
'cl0ncia monlpar-nassiano dos noctâmbulos da hoô
niu art ist ica, ouvia-se as võzes um côro de gargalha
Ias acolhendo a última anedota, verídica ou urdida
)('10 seu faiscante engenho, que Pitigrilli contava aos
iCUS amigos e rcf'eren te ao Duce ou aos seus sequazes.

Certas frases satíricas que surgiram nessas reu

riôcs, não tardar-am: em circular dum extremo ao ou
ro da Ville Lumiere, provocando geral regozijo:

Por sua CÔI', a camisa preta é a mais convenien
l' para uma gente Ião suja .. ,

Só os fascistas e os piratas adotaram o prêto co
lIO côr emblemática.

O nrccm-sor do fascismo não foi D'Annunzlo,
lias sim-AI Gaponc.

Em Paris, de há muito gozava incontáveis sim
latias o autor de "O Experimento de PoU", êsse deli
:ioso e adm i rúvc l romance cm que' um juiz se torna
. lown, porque acha mais sério e snicero o çirco que
1 palácio da Justiça ...

A Academia Francesa do Humor chamou Pitigril
i ao seu alegre seio, representando nela, com Char
ic Chaplin, o humorismo estrangeiro.

Pi l igrj l l i foi, com Carni, Lautrec, Zomacois, Val
lagnc, Auriol e Va lmv, Ulll rios mais assíduos colaho
'adores do "Dicionár-io Humoristico da Língua".
)uando �e chegou ii letra F e à palavra "fascismo",
1 douta c divertida assembléia (Juiz muito especial
urn te ouvir a opinião rlo autor de "O Cinto de Cas
idade".

Pitigrilli, com a múxillla seril'daele e solenidade
lcadêmicas. respondeu:

- A meu ver, essa palavra de\'e ser suspensa pa
'a oportuna inclusão na k'tra M.

E imediataml'llte' os acadêmicos, lluma comovedo
ra unam idade, observaram UIll minuto de silêncio l'm

'lOlllenagem Ú lllelll{)ria de Call1bronne.
Dcsde o inicio, Pitigrilli adotou para com a tira

lia imperante por tanto tempo CI11 seu país uma ati
'ude velhaca, rabelaisiana, de severa ironia e de pi
hérias revestidas da roupagem do melhor engenho.

Piligrilli achou que, com aqut'il's filisteus, se po
lia acabar a gm·galhadas. E foi o sapador por exce

'ência. A graça, o humorislllO ele lIluitos quilales que
'ampeavam nas colunas de sua tão falada revista "1.e
Grandi Firme", fêz com que essa publicação he'bdo
lIut<l:lI'ia fôsse a mais difundida da Itália, e talllbém
1 de maio]' circulação e aceitação de tôdas as revistas
italianas no eslrangeiro.

Os censores tinham de estar de olhos bem aber-

DR. MADEIRA
Médico fapecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUno .. Aperfelooamento " Longa PrAtica 110 Rio clIe Jan.1n
t-'().!UIULT&8 - Pela 1IlAllhA: CIarIam_te Itu 10,30à.12 h., à tarde ezcepto ao
.....a.. a.. 14 ás 16 IIor.. - CONIlULTOBIO: a.. .leSo f'blt-a IS. 1 • .oItra"

_.: 1."'J - RMlM.c1a: a.. rr.teote ecaa.tlo, ,..

DR. ROmÁO CONSONI
OIRURGIA GIilRAL - ALTA CffiURGlA - MOL�STIAS DE SIlNHORAS - PARTO.

Formado p�a li!aculdade de MedIcina da Universidade de São Paulo. onde te
Assistente por vâril'Y!< anos do Serviço ClrúJrgico do Prof, Al1pJr Correia Neto,
CirurglJa do estômago e vías biliares, tntestínos c1eIgado e ..�sso. tírõíde, rm.

lJI!'óstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Varicocele, hídroceíe, varlzt!ll .. hér'llll
CONSULTAS:

� 2 lU II horas. II Rua Felipe ScL:nidt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel. 1.61»'
RESID�NCIA.: RIu. Esteves Jllnior. 179; Tel 11764

DR. A. SANTAELlA
(Biplomado pela Faculdade Nacional de Medicina dl

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
ciônal <il.e Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

lZua Felipe Schmidt. Consultas. IDas 15 ás 18 horas -

Resíâêncía: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. A' R A U J O
Asst.tente do Prof. Sanson, do Rio de Jlllletro

ESPECIALISTA
Doenças e operações 008 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clru.rgla �oderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bõca fendldos de nascença)
IlaôfagofICopta, tr-aquéoscopla, broncoscopia J..ara retir-ada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 A. 12 e daa 15 la 18 bor...

Rua Nunes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

ANTONIO MONI7o�:a�õ���!.O�ina�:�����n.1 aR.
çal dOI inteltinol. réto e onu.

I-- Hemorroidal. 'I1ratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia .- Infra·vermelho,
Cenlul t: Vitor Meire18l, 28.

Atende diariamente bl 11.30 h., I,
à tarde. dai 16 hl. em diante

R••id I Vida! Ramol, 66,
Fonl 1067.

DE ARAGAO

......,.-a I onoJIC.'IiIla. 0Ibll_ .. �
.. aoras. r_ ••._� ....... '>l..,r..

CONSULTÓRIO: R. João Finto 7 Dió
-tam_te C1aa la lU 1'7 00Rd. �UJa.t

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela J'e.culdade Nac, de lIed1clna da UniTerlldad. do s-ra.u)

IIlIl:-LDterno do 8erT1ço d. CJ.tnlca MMica do Professor OaTaldo OU"eU'-il. m6d1co d

Departamento <1. Ilad<1.
ULIl'lIlUll .IIDIUA - .OIMtIu !:ater...... de adulto. e erlaaçaa. CON8ULTORII

• KII:8lD&NelA,: R.. lI'eUpe 8Cbmldt a. IS - TeL 811. CONSULTAS -- D... 11 lU IR

DR. ARMANDO VAURlO DE ASSIS
O.. 8ervlco. tle Clínica Infantil da Assistência Municipal e HOIJltu

de Caridade

CUNICA MmlCA DE CRIANÇAS E ADULTO!
OONSULTóRIO: Ru. Nunes Machado. 7 (lldUlclo S. Franc!aoo�. rOI_ t.'"

Consultas da. 2 àll 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:\

DR. BIASE FARACO
Médioo - �e do SeI'Tlço tIle SlfUle do Centro de SatldG

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS -- AFECÇOES URO-GENITAIS Dh
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA'

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 48
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NBJriz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - f'elipe Schmidt, 8. Das 14 U 18 h&ra.a.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hoapital "Miguel Couto"
LBIRA.t� (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S_ Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, inrtesrtirnos.
rins é demais órgãoi!! internos, de adulrtos e cf'i3mÇ8.S

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 ho,ras

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEJ''E DOS SERVIÇO� DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00

HOSPITAL "NER1l:U RAMiOS".
Curso de aperfelçoam.ento no Ho'tpital São Luiz (;(lnzaga, de Silo Paulo - Ex-esta,
trlArlo do Instituto ,"Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CLíNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE ,b; TRATAMENTO JlJSPIlCIAJ,IZADO

DAS DOJjJNCAS DO "PARtiLHO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: DiAriamente, das 3 às fi horas. CONSUL'róRIO: Rua VItor Meireles. 18
RESID!dlNCIA: Rua Esteves J11m.Ior. 135 - TeJ. 742.

tos e em constante alerta para que o travêsso Pi l i
gri ll i não lhes passasse gato por lebre .. , Porque o fa
moso humor-ista, com os malabarismos da sua prosa,
freqüentemente despistava e iludia os manejadores do
lápis vermelho.

Quando isto acontecia, alguém no palácio Veneza
começava a rugir: - Será que vocês são crotinos,
cambada de imbecis? Como pode escapar-lhes a per
versa dupla intenção que distilam êsscs "ecos" de
"Le Grundi Firme"? Será que vocês não sabem ler
nas entrelinhas?

Com o descrédito e humilhação dos censores che
gou o que Pi tigril li tinha previsto desde há muito,
mas sem que tal r-ecc!o lhe fizesse prescindir do cor

rosivo e sutil veneno dos Bórgias que punha em sua

pena: a proibição, súbita, radical, de continuar pu
bl icarido uma revista cuja

í

lragern andava perto dos
duzentos mil exemplares, que constituía pingue ncuó
cio editorial e era procurada íntcruacionahucnts ]le
Io público, tanto nos grandes bul,vares como na ave

nida ele Mavo argentina ou na Broadway nova-ior
CJu i na.

Na semana seguinte apareceu outra revista cal
cada de modo servil nos moldes originais de "J.e
Grandi Firme". Publicava-a um editor que muito
singularmente gozava do favor oficial. Estava impres
sa com as mesmas tin tas, em papel igual, com caracte
res tipogrúficos muito scmclhuntcs ... parecia uma

irmã gêruen da extinta, Mas nela faltava uma só coi
sa: o ágil, o irreverente, o saltitante gênio de Piti
grilli. Sua pena, que penetrava como um escalpêl o c

arrancava o revcstimcuto que disfarçava certas figu
ras, nunha em evidôncia que estas eram, não de deu
ses, mas de fan toches.

O público repeliu completamente aquela mistifi
cação. Era a primeira greve que, iricspcradamen te,
corria na Itália, depois da marcha sôbre Roma. Uma
greve geral de compradores! O editor viu devolvida
a totalidade da edição e ficou tão desanimado que
não teve coragem de distribuir o segundo número.

Em seguida, já sem tribuna jornalística donde
disparar seus dardos, Pi tigrill i voltou, mais uma vez.

i! sua querida Paris, cujos lovourcs cantou, dcsaf'ian
do () fascismo. E na cidade-luz, enquanto continuava
a sua obra lit crúria, começou a fazer preparativos
para realizar Ulll velho sonho: visitar a América do
Sul, e Illuito especialmente o Brasil, onde sempre
contou com UIII grande nócleo de admiradores e

PEÇA ESTE LIVRO !. ..

60 paginas. Cr, $ 3,00
contra reembolso postal

Uí�INAS CIII:VllCAS BRASILEIRAS LIda.
c. P9It�, 74 -:. ·JABOTICA�6�.,::-.�, S. P.ulo

JIIa...... •

.....- ...-_-__--...-...,_-...._T_-_-_.._-_-,w...._-_T.....,

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral dá Adulto.
Doença. dai criançal

Laboratório de Análise.
clínica••

Conlult6rio: rua Felipe Sch.
m.:dt. 21 [altol da Ca.a Pa·
railo], dai 10 30 á. 12 e dai

15 às 18 hl.
Relidência: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

anTigos.
:\1a) (le repente, uma desgraça de família o obri

gou a enlrar de novo na Ilúlia. Inteiradas de sua pre
sença, as autorielac]es fascistas detiveram-no e depor
taram-no imediatamente para as ilhas Lippari, ele Ulll

de cujos trágicos campos de cOl1cenll'ação o arrancou

a vilória aliarIa ao libertar a Sicília.
Com a saúde gravemente abalada, para ela pro

curou alívio 110 clima da Suiça. E ali, quando após
longos meses de sofrimento, se viu por fim convales
cente, sentiu de novo a fInsia de produzir, de tornar
a escrever ... E desla \'l'Z para um mundo novo, re

generado, em que a torpe censura não há de opor as

barreiras de outrora ús suas cáusticas produçôes.
Pitigriili declarou ao jornalista que o enlrevistou,
([ue últilllaInente escrevera três li"ros, os quais, ainda
inéditos já estão sendo traduzidos para "ários idiomas .

ANDRÉ GABILLOT

I "IA C .,.-r.t.fiiIIIfiiIII
Fabricante e distribuidores das afamadas con·

/J í", '11 '11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

I I
.

.

"

'

de sortimento de casemiras, riscados, brins
, bons e baratos, algodões, mOI'iDS e aviamentos

I
pal'a alfaio.tes. que recebe diretamente das

melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama a atenção dos Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetuarem suas corl;lpras. MATRIZ em Florian6poli., - FILIA'IS em Blumenau e Lajes .

...................... 1 0. 1 .

,Cure a sua Pele dos Eczemas Rebeldes
., Um dos 'mais importantes problemas

I
outras formas de tralamento, BELZEMA

do médico é o tratamento bem sucedido foi aplicada e as coceiras cesoaram ime
das dermatoses. diatamente e a pele tornou-se limpa e

Numa clinica de pele de um grande nova, BELZEMA não é vioivel nem sen

hospital, foi descoberto um novo e mo- tida quando' aplicada, não mancha a

derno tratamento científico: o emprêgo roupa e não requer ataduras.
de BELZEMA

.. para eczemas, eczema'i- Use BELZEMA hoje e sentirá alivio.
des e psorlasls da pele. dl Continue a usar BELZEÍllA até a sua

!3ELZE:lIA tem sido apli�ada co.m.o pele tornar·se macia e limpa, ,�
maXlmo sucesso em erupçoes tel'flVelS

A'e obstinadas, em apenas alguns dias, en- BELlEMquanto tudo mais tinha falhado. Em
alguns casos de doenças existentes há
vários anos e que resistiam a tôdas as

I R. H·,T!9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Reprellentaçõe.
Con.ignações •• Conta Pr6pria

Rua Pedro Ferreira. 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Transportei Marítimos; FerrO.
viários. Radoviárioll, Aéreo••
Cascol, Fôgo, "cidente. do
Trabalho. Acidentei Peliloail,
Relponlabilidade Civil e Vida.

ITelegráfico « B O seo»
.....................................................

Endereço

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A próxima conferência dos chanceleres
RIO, 6 (A. N.) -- O ITAMARATí ESTÁ INICIANDO OS PREPARATIVOS PARA A PRóXIMA CONFERÊNCIA DOS CHANCF

LERES AMERICANOS, QUE SE INSTALARÁ NESTA CAPITAL, A 20 DE OUTUBRO PRóXIMO.

Desfile de 20 mil escolares MUITO BEM �o�:��{�m:o futuro ��:i�:d::!:
Rio, € (A. N.) - A senhora

Darcí Vargas, tendo notícia de

que as Fô r-cas Armadas Nacio
nais iriam conceder-lhe conde
co racão em recon hecimento dos
serv icos prestados aos Soldados
de 'I'e r ra e Mar e Ar do Brasil,
endereçou ao gal. Góis Monteiro
uma carta manifestando sua gra
tidão a todos quanto concorre

ram pa ra a homenagem. Refe
rindo-se ao qu e fez, diz a missí
vista que mio tem qualquer va

lia, nem merece referência es

pecial, po rqu e apenas procurou
cumprir com o seu dever de bra
sileira, colaborando no esforco
de guerra em que nossa Pátria
vitoriosamente se empenhou. O
que fiz - esclarece - muitos
outros fizeram, todos os brasi
l e i ros devem ter feito, cada qual
no seu setor, alguns em funções
de maior projeção e outros em

absoluto anonimato, porém to
dos com a mesma devo cão de
servir ao 'Brasil e concorrer, na

retaguarda, para conduzi-lo à
grandeza e à vitória. O que a

Liga Brasileira de Assistência
pó de fazer em auxílio constante
e dedicado às famílias dos nos

sos patrícios empenhados na lu
ta, deve-se precipuamente aos

empregadores em geral e comer.

ciantes, que, expontaneamente,
partie iparam do patrimonial da
L. B. A. e não pod e ser atribui
(lo a mim, que IlOUCO ou nada
fiz, mas às Inf'atigaveís colabora
doras que sacrificaram a saúde
e os prazeres, unidas pelo dese
jo de minorar o sofrimento e

desconforto e as necessidades
daquelas que, com as preces nos

lábios, tinham seus filhos, i r
mãos, pais ou noivos sob os céus
da Itália, conduzindo no braco
as insígnias de uma Pátria In
victa. A senhora Darcí Vargas
solicita finalmente permissão ao

Ministro da Guerra para enca

minhar a dita condecoração ao

Museu Histórico, afim-de-que fi
que alí guardada corno uma ho
menagem das Fôrcas Armadas a

todos os civís qui contribuiram
para a vitória final.

RIO, 6 (A. N.) - Como parte integrante comemorações
da "Semana da Pátria" realizou-se, na manhã de hoje, o des
file de 20 mil escolares dos diferentes estabelecimentos de en

sino público e particular desta capital. O ponto facultativo
determinado pelo chefe do govêrno e gesto expontâneo do co

mércio e indústria, suspendendo suas atividades na manhã
de hoje, permitiram que uma grande massa popular compa
recesse na nossa principal artéria, para assistir a imponente
demonstração de vigor da juventude brasileira. Cantando hi
nos patrióticos, os .nossos jovens desfilaram garbosamente, al
cançando grandes aplausos.
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Rádio- comnnicavões Na 2a. qUinzena
Rio, 6 (A. N.) - No salão de i RIO, 6 (A. N.) - A visita do

Conferências do Itamarati, I Gal. Dutra a S. Paulo será na

inaugurou-se solenemente a j2a quinzena do mês corrente,
Conferência Interamericana

'
sendo então lida a plataforma

de rádio-comunicações. Com-' do candidato nacional. Outros

pareceram, além dos delegados Estados serão a seguir visita
ao certame, representantes de I dos pelo gal. Dutra, mantendo
altas autoridades do país f se assim em contacto direto
membros do corpo diplomático com o povo brasileiro.

Partido Social Democrático
Alistamento eleitoral

3v-l

P. Xisto
De todo o Indo, com insistên

cia que <!C'llOla ignorância, ou
ve-xe ai!1(la f'lIar no imper ia lis-
111') h!'ilúnic-o, na cxpioruçâo co
lo u lu l. no aurnvci tamento, ]le13
Illgl:!lerra. dos doruin ios r Cl':O
nias. 1', uma crença que se esta

!)elyceu n,o século pa�sado, e que
n ojc esl:l desacreditada como
muitas coisas que nos foram le·
g:ulas pelos nossos antepassados.
D;n'lIl os pseudo-entendidos que
'I Grã-Hrcf anhn explora, o n'ai�
possivc l, todas as regiões em
que exerce inf lucncia, Em pr i
mcir.. lugar, !',ÜO será dema is
ré'lll'lir que os domínios são
('onl plctamrnt e indepcnden tes _
c, ciosos de sua liberdade nunca
pe rmil i nrlr: que outro paí�, nem
mesmo a Grú-Brctunha, os explo
rasse de qualquer maneira.
Quando ú exploração das de
Illyis regi(jes, co lon ias e dcpen
dôncius, vale a pena citar alguns
:�a(�os, EIll 1913, por exemplo, a
Gr á-Brt-tanhn nnportavn do i�11-
pério, quasi 25r� do total, <los
Estados Lnidos quasí 19r� e
rIns de-mais países 56,7r�. 'Em
I D38, o ú I timo ano antes da "uer
ra , a situação 1Il0dificou-s;; o
Hei n o L'n irio importava do im
pério '-lnr;", dos Estaelos Unidos
mais de 12,/(, e do resto do mun
do L((i,lV;". As exportações sofre,
rarn variação scmelhante. OCa.
nadá, por exemplo, em 1938, irn
portou dos Estados Unidos 425
1l'!1I1�es de dnlaros e apenas 186
mi lhõ cs do Império Britânico
�o el��anto, nas exportações, �
C:1l1:1na exportou para os E�I a
dos Unidos 34(j milhões e para
() Império. bem mais ele 443 mi
lhões de dólares.

B R IT O

O Departamento de Saúde
Pública está noticiando a aber
tura das inscrições para a ma
tricula no curso de Enfermei
re-visitador. O referido cur

so, que terá a duração de seis
meses, preparará candidatas
para os cargos daquela carrei
ra, conferindo-lhes diploma de
habilítaçâo. Regulamentado
que está o Curso de Enfermei
ro-vísítador do D. S. P., ofere
ce não só a vantagem de in
gresso à carreira, como tam
bém ministra conhecimentos
interessantes e de valía rela

ciona,d�s com as profissÕes pa
ra-médícas. Na Secretaria do
Departamento de Saúde Públi
ca, segundo comunicado que a
mesma nos fez, poderão ser
colhidos informes para a íns
c�ição �o curso, e sôbre as par
tícularidadas do seu desenvol
vimento.

Desfile militar
Rio, 6 (A. N.) - O coman

dante da 10 R. M. baixou ins
, truçõ�s sôbre o desfile do próxi �

I, mo dia 7,. que será presenciado

I
pelo presidente da República p
outras altas autoridades.

SENsaCIONAL
-----

Definitivamente
afastado

HOJE

Convidamos as pessoas abaixo, a Corrêa, Olivio Valente Vieira, Sad.i
comparecerem no escritório do Par Bo aha id dos Reis, José Hodrigues
l ido Social Dcmocrútico, ii rua vl ccsl e Olga de Oliveira, Aluide de
João Pinto n. 32 afim de prestarem Carvalho Br igido, Manoel Olimpio
esclarecimentos relativos aos pedi- i�spindola. Almiro ::\Ianocl Espindo
dos de alistamento eleitoral. ,a, Carlos Heintz, Afonso Izidoro
Ihna-Lucí Nascimento, Vitor da ie Ol i vc ira, Celina Santana, Meta

Silva, Olga Maria dos Passos, Alti ')antan�, Fr_anci.sco de Byrja p�'ei-I110 Amaro Damúzio, Silvio 'Manoel ':1. Jose João Goes, João �1artllls,
Alves, Hila Silveira Margarida, Ara- :IIúrio Silva, Martinho ,CiPrianolci Simas, Mário Batistotti, José An- Hio n, João Ferreira de Melo, (Há- O alfaiate indicado
tônio de Souza Jun ior, Durval Coe- vio Hcné Lebarbenchnn., Maria An-; Tiradentes, li
lho Pinto Filho, Maria ele Lourdes drade, Donato Martins dos Santos, -,- _

de Aguiar, José Candido Domin- ,�stér Silveira da Costa, Herondina i ,I\. I. •

glles, Maria da Graça Boria, Ladis- 'víachado, Leontina de Jesus Lima;' npOlaraO OIau Maschovlsky, Lauricina Montei- Claucionor Dutra, Maria Vargas
1'0 Pereira. Agostinho João Mauri- '';oares, Célio Teófilo Cruz, Ana Ra- 1 Dcio, :\Ialloel Pereira, Francisco Gon- lOS Hodrigues, Zulma Mnngui lhot. gra II ui iacalves Filho, Rosa Maria Neves '}Igalina Manoel Aparicio Cunha,
Galluf', Carmen de Oliveira, S. Tia- ;)alila Cunha, Maria Machado Cruz, Rio, 6 (A. N.) - Os acadê
go Fernandes, Alice Ferreira, Gau- losa ::\Iaria Delambert Oliveira, AI, micos de Direito da Faculdade
dl'nrio Calixto, :\IIaria Mercedes da :,'Ides Alves ele Andrade, Bertolina t"
Hosa, Etelvina Quadros, Hercilio Iraria da Costa, Francisco Ernesto Ca ollca lançaram um mani

Zimermann, Maria Eloy Varela, ,!rn rique Bonkeyit, J ary Qui n I, Fir- festa reafirmando solidarieda
Jordelina Oliveira, Laura Venancia 'nino Erancisco da Silva, Nadir de política ao nome do gal. Du
da Silva, :.\faria Martins Calixto, Pe· l;er,ber Silva, Doralina Arilleti tra para presidente da Repú
dI'O .João da Cunha, Euclides Brasil ,lehr, .Iurací Teodoro Cardoso, Iraí blica.
Pereira, Acácio dos Passos, Nilzll. Fernandes, Osvaldo Graciano Ma-
Althoff, Ajôr Souza, Ezi Rosa, Za- 'hado, .José Rafael Sehmcn, Fran I F

·

frarias Adão, Antônio Inocêncio dos ��isca Ferreira, Lucilia Costa Silva, 01 trans erl'doAnjos, Nair Hahn, João Tolentino ,\lice Pacheeo Costa, Alcides Fel', Rio, 6 (A N) R I t·
de Souza, Hélio Ribeiro, Iracema tandes, 1\Ia_ria Ag.ostil!ha d'Avila, Rio 6 (A. N) _ Devido 2' '" t

"
- e a ,lva-

FelTeira Henchel, Euclides Leite \.rnaldo :VIuller, VlIlac!110 de :VIcio, ',.., -:' men e ao racionamento do RITZ H· ROXY:\Iaredo, Zlllma Ernestina de Souza, \nésia Calixto, Nilson Neves, Dolo- chuvas, fOI transfendo o comlL .. gás nesta cidade, a inspetoria - Oje-
Domingos Souza Martins, Ana Pin- 'es Bejs Si.lya, Araci :.\Iarinho, Isa cio que ia ser realizado lllO de iluminação sugeriu ao mi- I, ,

lo Nunes, Enéas Xavier Santana, �ral:.dao Lll�1a, ::\1aru� Car!110 Hut- Meyer, subúrbio desta Capita.l, nistro Lima a manutenção do
As 17 e 19,30 hra. As 19,3) horal

;\[aria Vieira :\1aranhão, Linelanir ',osl,�, C?rlpa ::\1arta .Go.nçal\'�s, como início da campanha elei-' mesmo até s 'I' SIMULTANEAMENTE
,Judite da Silva, Custóelia Ana Va- ,\1artll1ha [eodora de Oliveira, DJI, .

,

. i': er �ossIve a Im- Sessões Chies
ll'ntin, Jhnilo Batista, Elvira Olim. 'na Ga;\'gneU, :.\faria dos Anjos Silva, toraI nos dIstntos. portaçao de carvao europeu. AlaI'! Carney. Wally Brown Marcy
pia da Costa, Nanci Maria de Olivei- :l"ranciseo Andrade Filho, Lourdes Mac Guire e sua orqu8st;a em:

rn, Célia SOllZá, Osmar Gonçalves �Ives, Antonieta Bittencourt Daus-i SETE DIAS PARA AMAR
Cfllllargo, João ;\lanoel Veloso, Jan- .,en, .Jorge ::\farques Trilha, Maria Osquestra famosa, bàilarinos exân-
di ri! F�r J:-IS Veloso, Maria Clara Pe I

�Santana Bastos Vidal, Aurora da I tricOIl, cantores, todos reunidos

reir:!, Crll1dida Pacheco, João Juven
I
C�osta Vieira, Catarina Garrosi Fa-' num filme movimentado alegre

rio óe Souza, Laura Kelier, Eliéte Ma- 'eni, João N1ariano Furtaoo, Joanal que a tod s divertirá!
ria GonçalvE's. Celicina de Souza, '\faria de Oliveira, Orlando Lima e No programai
Pedro Alves r\eves, ::\Ianoel Antônio Luiza Ollriques. I Filme Jornal 28xl0 - DFB
dos Santos, .Julieta Monguilhot Be· Certidões à disposição das partes espreita-vos, Noticiário Universal - Jornal
ker, Isolelc :.\fafra, Valóemar Nico- ,lO Escritório do P. S. D. I elQ pairo pe' lo ar.

EXTRA: - O sensacional
lau Vieira, Maria da Gra,ça Silva, Amélia Lima, Firmo Lima, Nilton' e!-ocumentário
Quirino Gonçah;es óa Silva, Belina dos Santos, Aristolelina Junior, «OS NOSSOS ALIADOS RUSSOS.
da Luz Flôres, �laria Fernandes Alberto GonçalYes dos Santos, Adi, Preservai-vos Venham asai.tir como e porque Q

Pereira Oliveira, Romalino Costa, lio Vaz Hosa, ::\Iaria Silva, .João Ba com uso habitual das Alemanha foi esmagada. Um do-
Tancredo Conceição, Otilia do Es- lista Fagundes, :\larilia Borges Vaz

PA ST I L H AS'
cumentário que empolga e arre-

pirito Santo Silva, Ferminia Nasci- Francisco Antônio da Costa, :VIaria bQta! Documentario sobre a ferça
lllento dos Anjos, Délia Dutra Sil- dos Anj(ls, :.\1:aura Juvenara Pereira, bélico da Rússia!
\'eira de Souza, Leontina Setll'bal "'faria Jose da Costa, Acúeio Passos,)' Livre de cen'.ura

Jacques, Altamir Bosa, Beatriz Ber- João Ouriques, Lidio Silva, Olga Ma- V"AL,D, A",
Preços: Ritz - Cr$ 3,60 e Z,40

nardini, Tomaz Lidio de Souza, Ma- ria ele Souza, Ivete Garcez Dutra Val- Roxy - Cr$ 3,00 e 2,00
ria Leopoldina Silva, Hosana Alves óemiro oe Souza Dias, Artur �Ian()el
Bastos, Arnoldo Cunha, Carlos Mi· Vieira, Osvaldina Maria tios Santos, RITZ e ROXY - arnQnhã às 2 ho-
nela, Ezeleite Silva, Moacir Farias, Darcy ,Souza, Antônio Gomes, Pedro Mos exigi

ras (ntendendo o diverllos pedidos)
Kalalia Ventura Pierre, Alzira .To-' Comes, Luiz :\lanoel Nascimento, So- sempre os BRANCA DE NEVE E OS SETE'
siger, Arnolóo Cardoso ela cunha'llon

.Tozino da Silva Filho, "ilesio ::\1a- VERDADEIRAS VALDA ANÕES.
Benvalda Espindola de Abreu, ximo oa Silva, Antônio óos Santos
Francisca Hailllunoo de Farias, Ri- :\forcira, Luiz ii" Silva, Jordelina da Vendidas só em caixas Ritz e Roxy .- e!ia 7 _. Sexto-feiro,
la da Costa POl'firio, Alcebiades pe'j Silva, Augusta Lopes, Cecilia dei com o nome VA lDA O primeiro grande filme soviético
reira lIachacIo, .roventina ela Silva, Oliveira, Arnoldo :'vIacario óe S011- "'0 Licença do D. N, $. P. N. 186

\
exibido no Brasil

AmacIar Gonçalves, Cesar Manoel za, Antônio Eppifânio dos Santos,' "J>,. de 26de Fevereiro 9..
•• GENERAL SUVOROV

Ferreira, Maria Amaral ele Almeida Bento Alves Ouriques, Maria Perei.
.

""en1h de 1935 OooS 9'

Coelho, Silvia Maria Ferreira ZOo ra, Serapião Vasques da Silva, João 010,002, EucalyplOl O,

mer, Adolfo Bartolomeu Cordeiro, Manoel Soar96.
L�'ontina ele Jesus LimaI FralWís�

Nos ciries RITZ e ROXY:
Sensacional documel'\tário em

duas partes:
«OS NOSSOS ALIADOS

RUSSOS»
Venham aSllistir como e por

que o Alemanha foi
esmagado.

Documentário que empolgo e

arrebato!
Documentário sobre a farça
bélico da Rússia na atual
guerra, m08trando-nos pela
primeirO. vez todos os estra
tagemas rUlSOS, verdadeirG.
segredos, sómente agora re-

velados.

Racionanlento
do Gaz

Segundo despacho de Ams
terdam, Rudolt Mengelberg,
conhecido diretor da famosa
orquestra do Concertgebouw,
daquela cidade, foi permanen
temente afastado de seu cargo.
Amteriormente, o "Tribunal de
Honra," dos músicos havia lhe
imposto uma suspensão por
um per-íodo de um ano, por
colaboracionismo. Novas in
vestigações em torno de suas
atividades acarretaram a de
claração de que o mesmo é in
digno do cargo que exerce.

Franca-Itália,

A Liga Franca-Itália fundada
em �897 e dissofvicla pe'l<ü g(liVêrno
f�ctsta, voltou a func.ionar em Mi
lao, tendo como objetiv,o reforçar
05 laços que unem os dois países.

CONTRIBUA
pal"a a Caixa de Esmolas aos Indi.
Il"entes de FlorilU\Ópolill.

'.,""
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