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�o FRANCISCO, 12 (U. P.) -- AIND).. HÁ JAPONESES QUE SONHAM COM A VITóRIA. SEGUNDO INFORl\�_O ctlRRES-
\ ">.

.

PONDENTE DA ABC NUMA IRRADIAÇÃO DE TóQUIO, ESTÁ SURGINDO NO lAPÃO UM MOVIMENTO CLANDESTINO DE

RESISTÊNCIA. E OS MEMBROS DESSE MOVIMENTO AFIRMAM QUE DENTRO DE POUCO TEMPO, ESTARÃO CONTRO

LANDO OS SEGREDOS DUMA BOMBA SUPER-ATÔMICA

Baia de Sagami, 12 - Os que, com seu companheiro,
dois maiores submarinos ja- acabara de completar a prí
poneses e do mundo, movímen- meira tarefa de conduzir abas
taram-se vagarosamente atra- tecimentos para a base naval
vés da baía de Sagami, sob es- nipônica de Truc.
celta aliada, ante os olhares de O caracteristico mais notá
incredulidade dos peritos em vel da construção de submari
submarinos. nos é o "hangar" para aero
A maior das duas unidades planos. Os hidra-aviões com

tem cêrca de 120 metros de asas dobradas, são içados do
comprimento, desloca 5.500 to- interior por meio de guindastes
neladas e conduz 3 aviões. A soltos pela abertura fronteira
outra é pouco menor, condu- das torres do "hangar". A su
zindo dois aviões. perfície total do tombadilho

ainda VIVia e um médico nor- Capaz de realizar um cruzei- é de 60 metros mais ou menos

te-americano, que acorreu ao ro de 50.000 milhas, ou seja de pista, ao longo da qual os
local, disse que apesar da gra- duas vezes a volta do mundo, o hidros são lançados em vôo por
vidade do ferimento Tojo tem maior

.

dos �ubmarinos tem meio de catapultas. O submari
boas probabilidades de escapar uma tnpulaçao de 191 homens no gasta de 4 a 5 minutos para
com vida. I e pode permanecer.4 meses no submergir, muito mais que os

,� ", * I mar sem reabastecimento. conhecidos. À superfície de-
RECEBEU TRANSFUSõES t Nenhum submarino se co- senvolvem 13 nós. O maior dos

.. Tóquio, 12 (C P) -:- Tojo, um nheceu até agora que se apro- dois está.munido de pequenos
dos grand�s. rcsponsaveis pela guer- ximasse mesmo de modo vago canhões para ataque. Nenhumra no Pacífico, pOSSI vclmcnte, esca- .'. ., .

pará à morte, apesar da gravidade deste gigante que fOI ,co.mIsslo- dêles. até agora atacara qual-
do ferimento, mediante o qual quis nado em dezembro último e quer navio inimigo.
suicidar-se. As mais recentes in-

TEM Pf;,':)BABILIDADES formações salientam que Tojo es-
•

T'
.

12 (U P) S t�va preparando o su.icidio há vá- NaVIOS postosOqUIO, '..
- e-

nos dias. O suicida fOI operado porOS IMPLICADOS gundo informações colhidas médico
_

aliado, depois de várias;a flutuarTóquio, 12 (U. P.) - A or- até as 11 horas, o general Tojo tra.nsfusoes de plasma. Idem de Mac Arthur sobre a ..:===================::::========- M Ih 12 (S F I) N::"' -. arse a, ...
- D-

prisão de membros do gabine-
T TE DOS I a 'os ntre os q is o pa

te de Tojo, atinge também os ESOUROS EN RRA l���/�'vllfe' d'Alger�,a ·fora;
srs, Shingwiri Togo, min:L::;tro' I retirados do fundo do mar des-
das Colônias e Negócios E.ó:te- Como desCobri·I.s de a Iíbertaçãa, Seis outras
ríores, Okinori Kaoa, ministro Maravilho.o aparelho _ Pesquisador Magnético unidades estão sendo retiradas
das Finanças, almirante Shi- Localiza uma única moéda de ouro ou prata, en- das águas. Nas docas secas des-
getoro Shimada, da Marinha, terrada ou sôbre o sóIo. - Com garantia por 15 te porto esses navios estão sen-
.Nobosuke Kishi, Comercio, anos e devolução total da importância de compra do reparados ràpidamente
contra-almirante Ven Terashi-

se não funcionar como anunciamos. - Para co t.c lo-
ma, das Comunicações, Mi-

gos em Português e mais informes mande cr. $3.00 o

chyio Iwamura, da Justiça, JALVES & ClA.
Kiniko Hashida, Educação, Rua São Pedro I 864 - Caixa Postal. 852
Kiorya Ino, Agricultura, Chi- Porto Alegre - Rio G. do Sul
kahiko Koisumi, ministro do
Bem Estar Público, 3adaichí
Suguki, ministro sem pasta.
Entre os criminosos arrolados
se encontram o tenente gene
ral Masharu que fez curr.prir a

marcha de morte de Baatã e

que também aceitou a rcndíção
de Corregidor e muitos outros.

RECORREU AO REVOLVER
Tóquio, 12 (U. P.) - O vice

presidente da United Press no

Pacífico, esteve entre os pri-
meiros que chegaram junto ao A q estõO ID H II dantigo primeiro ministro ja- U e o ywoo
ponês Tojo, que tentou suící-

it 1-dar-se ante a ordem de prisão l' a lana Hollywood, 12 (U. P.) - A

dada por Mac Arthur. Refere jovem e bela Eleanor Parker

êle que quando a polícia mili- Londres, 12 (U. P.) _ Acre- aparecerá ao lado de Dana

tar arrombou a porta da resí- dita-se que a questão italiana Kaki, numa nova fita da War

dência, foi encontrar Tojo nu- seja a primeira a ser discuti- ner, intitulada "Cantores de

Ima cadeira, sem sentidos, com .da pelo conselho dos primeiros Jazz". Será uma nova versão

uma espuma vermelha saindo ministros, que se inaugura ho- dum filme anterior de AI Jon-

pelo orifício aberto à altura do je à tarde, nesta capital. Os son, r
estomago. Num quarto ao 'la- embaixadores britânico, russo William Gargan foi contra-

do, estava lendo, imóvel, um e francês, em Roma, assistirão t:=tdo pela Century, para y� Na-o obt,·veramjovem que foi identificado co- às conversações e, segundo; filme que t�ra c��o cenano

mo um dos filhos de Tojo. De- consta, o ministro Bevin já ela- uma delegacia pollclal em No-

perm.·ssa-opois de algum tempo, o gene- borou um projeto de tratado va Iorque. Co� ele, provavel-
ral recobrou os sentidos, e de paz com a Itália, que sub- mente apar�cera a loura Cons- Londres, 12 (D. P.) - Os corres-

murmurou com dificuldade

I
meterá aos seus pares. Tam- tance Landís. pondentes estrangeiros não tiveram

autorização para assistir a reunião
que quisera morrer pela espa- bém sem confirmação, diz-se

N I ·t-
dos min isl rox das Relações Exte-

da, mas tivera que servir-se. do que este plano priva a Itália de O SU O capl ao riores dns Nações l'nidas e estão

revolver. Declarou em seguida todas as suas colonias, algu- K I·t
trai ande numcrusos problemas 1'C'

T b Ih.

bilid O • Z Icrcntcs :1 paz. Apesar do sigilo que ra a a muítoque assumia a responsa I 1 a- mas das quais voltarão depois cnvol vc a rr-u n iâo acredita-se' que
de pela guerra, e terminou a ser entregues, para adminis- Porto Alegre, 12 (E.) - Chegou o po n!o mais importante do terna- L d 12 (U P)com o grito japonês de "Ban- tracão como fideicomisso, com a esta capital o capitão Z,� Kolitz, rio é o prnhl cmu da redação dos

on res, '

.. _

- Bru-

zai". Logo a seguir, perdeu no- os auspícios das nações unidas. membr-o do Conselho Municipal de termos da paz para a Itália. a pri- ce �_unn, da comissao prepa-
vamente os sentidos. Jerusalcm c destacada pcrsonalirla- meira das grandes potências do ratona do Cbmité Executivo

':{, ;(' ':� CASA MISCELANEA dístri- de sionista.' () cap. Knlitz pcrrnanc- "eixo" �l capitular. Os primeiros a das Nações Unidas trabalha a

ESTRANHARAM AS CIR- buidcra dos Ra'dios R C A corá cm Porto Alr-gr« dois dias, .de-r cheg�l'. uo local �la ],�llnião,. f;)['�l11 tôda máquina par� completar. . . vendo fazer algumas conf'crôncias, () 1111111SI ro do Exl crior-, hr itân ir-o] N

.; ':. .' ..
,.

• -- "

CUNSTÂNCIAS Victor, Válvulas e Discos. atues de prosseguir viagem para as sr. Bevi n (' () secretár-io de Estado
.

seus _b,a�,�lhos ate 15 de outu-

Tóquio, 12 (U. P.) ,- Os nor- Rua Conselheiro Mafra, 9 rcpúb licas do Prura. norto-nmcrk-nnu, sr, James Bvrncs, bro proximo.

o
� )lAIS ANTIGO J')URIO UE SANTA CATARINA

Pteprtetsno e Diretor -üerente SIOH EI ��O(ETI

I QU?fta-feira, 12 ce Setembro de 1945Florianóp&tisAno XXXI H. 9469

detenção dos
.. .

criminososOrdenada de guerraa
TOJO TENTOU O SUICÍD I:) te-americanos que encontra-

Tóquio, 12 (U. P.) - O ge- ram o ex-ministro Tojo, per
neral Mac Artnur ordenou ) guntaram porque êle não va

início da detenção dos crirní-, rou o coração com uma bala,
nosos de guerra japoneses, com

'

se queria realmente morrer,
a prisão do antigo primeiro lm-: em vez de atirar no estomago.
.nístro general TOJO, que foi Mas os jornalistas japoneses
o responsável pelo assalto a I explicaram que Tojo atirou
Pearl Harbour. Notícias auUl! precisamente no ponto do ab
recebidas, dizem que Tojo ten- domen, onde o punhal deveria
tau suicidar-se quando chegou ser enterrado num "hara-kiri"
a polícia militar norte-amerí- perfeito.
cana, mas seus ferimentos não
pareciam mortais.

Inquietação na Espanha
MADRI, 12 (U. P.) - O govêrno espanhol está muito in

quieto diante do desenvolvimento da situação internacional,
apesar das declarações conciliatórias do ministro do Exterior
britânico, ao falar recentemente na Câmara dos Comuns. In
formações autorizadas, indicam que na terceira reunião do
gabinete espanhol também discutirão a decisão da Guatemala
de romper relações com a Espanha de Franco.

dois maiores sub
morinos do mundo

Os

«O mundo de
emanhê»
SENSACIONAL série de arti

gos contratados pelo "O ESTA
DO" à "Press Information".
"O ESTADO" vem de contra

tar à "Press Information" uma

sérde de artigos que versam sôbre
O MUNDO DE AMANHÃ

e pelos quais os leitores terão
uma idéia de como o esforco de
guerra poderá ser aplicado, na

paz, em benefício da coletivi
dade.
Aguardem a partir do dia 13,

a publicação dos seguintes ar

tigos:
VOLTANDO A VIDA COMUM
DEZESSEIS MIL OFíCIOS À
ESPERA DE CANDIDATOS
O MUNDO SôBRE RODAS
AVlôES DO FUTURO

COMBATENDO O DESEMPReGO
O COMÉRCIO NO APôS GUERRA
COMO A CIeNCIA DA CôR AU-

XILIA A INDúSTRIA
O TRABALHO DE UMA UNIDA
DE DE PESQUIZA TERA

P1WTICA
O PROGRESSO DA CI:E:NCIA
BRITANICA EM TEMPO DE

GUERRA

o paradeiro de
Marcel Deat
Londres, 31 (U. P.) - A B.

B. C., citando a emissora de
París, anunciou que Marcel
Deat poderá ser preso, de uma
hora para outra, segundo indi
cam os rumores correntes na

capital francesa.
Como se sabe, Deat � o único

personagem de importância
que não se encontra recolhido
à prisão de Fresnes, aguardan
do julgamento, sob a acusa

ção de traição.
Acredita-se que o antigo po

lítico francês esteja escondi
do em alguma região da ÁUs
tria, talvez no Tirol, que está
sendo batido por soldados �

pela polícia francesa.

Mulheres e crianças
Melbourne, 12 (U. P) - Um

pequeno contingente aliado de
desembarque tomou posse da
Batávia, que esteve sob o con

trole japonês durante três
anos e meio. A agência "Ane
ta" informou que as tropas.
aliadas encontraram na cida
de 19 mil mulheres e crianças
confinadas em 5 campos de con
centração super abarrotados
de prisioneiros.

Mais café
Londres, 12 (U. P.) - O mi

nistro da AUmentação anun

ciou hoje que, a partir de 15
do corrente, a distribuição de
café na Grã-Bretanha poderá
ser aumentada de 207r .

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
�entes de Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Mucusda
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques deseapersdoree e .,iolellto� lia

asma e bronquite envenenam • org8ll1SmO,
minam a energia, &rruinam a saúde e de
bilitam o coração. Em � mtnuses, Menâaco,
nova 16r!I>tl!a médica, eemeça a circular
no sangue. dominando rapidllllleat& 011 ata- ,Trimes<tr ..
ques. Desde o primeiro dia cemeoa a desa-

parecei' a dificuldade em respirai' e vone !lê. f:rS 7,00
o sono reparador. Tudo o que se faz ne-

C $ Ocessarío é tomar 2 pastilhas de Mend.aco I.Número
..vulu r 0,4

ás refeições e ficará eornpletamente livre !'i. iilll�..rtor.
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel- . Ano Cr' 80,00
des e antigos. Mandaco tem tido. tanto ! Semestr-e

.

Cra 45 00êxito que se oferece com a garantia de. y � • .. •

dar ao paciente respiração livre e lacil ra- I Tnme>tl.r. r;rft 25.00
pidemente e completo alivio do sofrimento (
da asma em poucos dias. Peça Mendaco, 'Número avulsa Cr$ 0,50
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

lgarantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A�a!:.::� I
AnuueJoa rueffiaole ccnu-ato.

Agora tamb.em p (r $ 10,00 I! 0" u!'lgJDBlS. me.,mo nao puhü-

jU)EN€lAS NB:a;VOSAS ,I A c.aiios não !lerão devolvidos.
y. díreçao aào se reaponaamltaa

�. OI pr�essoll " .Mie"'. I pelos conceitos emitidos nos
hoje, as doenças nervosas, quaade

Itratadas em tempo, sie males p«- artigos 8811'i'Uad03

feitamente rem-ed:iitveis. O ellrandêi-
rismo, fruto da ignorâlfteia, só potI.
prejudicar os indivítlnos afetados tle

LI·vrosM'Illitas bonificações e médico gratis ��al e��erD!:�::. �e�:�iç:U::�1 .

[de
um Ambulatório, que atende �.a-I

FOLCLORE Tudo isto por apellas Cr$ 1,00 taitamente os doentes urvOS08 in- MÉDICOS DO ESPíRITO (O Ro--
A expressão "folclore" vem dos dígentes, na Roa Deodore 22, das 9 mance da Psiquiatria)

�ocib�oo do ��k Mci�o FOLK

i��;;�r�����������������������������b��l�l�h�o�r�M�.���·�·�ri�a�m���t�e�.���� MaMe &ynon Ray
Jfl LOJlE (ciência do povo). Desig- .. Traducão de .Juvenal Jncínto
"-la .Q conjunto de tradições e costu- • Ediçãõ da Livraria do Glohe
mes populares de cada país; pro-

S IS· LIDER DI
Pôrto Alegre.

vérbios, canções, fórmulas, cerirnô-
.

a n U I e n o ela o "Médicos do Espírito", de ::.\18-'
l\ias, jogos, etc. Encontram-se na li- ri e Beynon Ray, é um livro cario-
teratura folclorista elementos -valio-

.
.

..

80: tem tôdas as qualidades de ama
lSOS para conhecimento da história

C O N T E' M MODA
obra de divulgação científica e

dos povos, que a simples leitura de não lhe faltam os elementos que
obras oficiais de cada país, nunca fazem uma boa novela. ,

poderia fonnecer. OITO ELEMENTOS TONlCOSI Tôdas as personagens, mortas
O estudo do folclore de um pais ou vivas, são autênticas - e tôdas

constitue, por assim dizer, a primei- ARSENIATO. VANADA· �IS cenas realmente aconteceram.
ra fonte de informações dos moder- TO, FOSFORQS,CALCIO Cuolecc·lonando O Stu

Os diálogos são reproduzidos qua-
110S historiadores. ETC se taquigraf'icamerrte ; e quando se

trata de personagens históricas,
* * ,..

TONICO DO CEREBRO decor-re de UIlI minucioso estudo
PRESENTE DE GREGO

t· O êdi"',OBICO DOS MUSCULOS erno na
nos arquivos. s me lCOS que sur-

Chama-se "presente de grego" a
gem nestas páginas recebem os

uma dádiva que nos traz prejuízos
o. seus próprios nomes, e os fatos

preconcebido pelo doador ou pre- Pálidol. DeIllIUpe,.dol, são acompanhados de bem perto
sente feito com intenção de forçar El90tldol, An,miCOI, Mie.

III
..

t· L'd
A singular aventura da ciência

() aceitante a um sacrifício ou a
que cri.. MIgrol. Cri.n"..

..

ala' arla
.

I er dentro do cérebro humano, as suas
11l11a retribuição penosa. Essaex-" o I t s enquistas seu" deseuzauquitic... receberio I tonl- ln ues a c ," "

_.

pressão teve a seguinte origem: nos e surpresas, é aqui narrada
Priamo, rei de Tróia, famosa co- fic.,io ge,.1 do org.ni.mo com clareza. Mas êste livro -ão

dade frigia, roubando Helena, mu- COIIP O tem apenas um caráter histórico
Iher de Menelau, rei de Lacedemô-

San I U I o u I de ou simplesmente novelíslico, pois
nia, na Grécia, foi o causador da apresenta conclusões dignas ('lt� se-
ruina de sua pátria, ocasionando o rem meditadas, Uma delas, e r1.a"
longo cêrco feito pelos gregos du-

CLIUDIONOR OUTRA mais graves, é a seguinte: "A si-
rante dez anos. Tróia, foi, afinal, LI D N S P

.

tuação em que a raça humana se-
tornada por meio de um hábil ,es- O. . .. U· 199, de 1921

I encontra hoje em d ia é estrema-
lratagema. Palas, (nome da deusa ::.______________ mente perigosa. O nosso problema
minerva) aconselhou os gregos a

I
Rua Saldanha Marinho 2·A

I
é de pura sobrevivência. E isto é

fabricarem um grande cavalo de

V. -1-cI cI r o resultado de uma curiosa ano-
madeira que foi colocado às por- II'I 1 a e • FLORIANÓPOLIS malia. Durante os últimos quinze
tas de Tróia tendo no seu interior, anos, eonquistamos o domínio do
ocultos, os principais guerreiros da Fo"ca .r meio em que vivemos, mas em mil'
Grécia. Um cartaz, junto ao cavalo ., anos fizemos o menor progresso no
dizia: "Os gregos oferecem êste

V.
� , domínio sôbre nós mesmos.

presente a Minerva" que era uma IgOI' • C
- • _,

Numa civilizacão adiantada e-
deusa a que os troianos prestavam

o m U D I C a V a o
requintada, perriianecemos cl"1o'i ..

grande culto. Fin!!indo terem se re- Com o tratamento pelo reputado pro-
valllellte l·maturos. Esta é precisa-.- � duto OK)<SA. - A base de Hormônios

státna arrastada pelos troianos pa- (extratos glandumres) e Vitaminas se�e· mente a causa básica da presente'
1'a dentro da cidade para o que ti- clonadas, OKASA e uma medlCaçao crise mundial".
veram de abrir enorme brecha nas racional e de alta eficacia terapeutica,

A tra,dllca-o brasileira de "MédI-em todos os casos ligados diretamente
muralhas. Protegidos pelas som- a perturbações das glândulas sexuaes. cos do Es:pírito", feita diretnmen-
bras da noite sairam os guerreiros OKASA combate vigorosamente: Ira· Temoe a sstisfaçãe de participar aos nossos disti1iltos se te Ido original norte-americ:otnO>'

.

J
.

t b' queza sexual em todas as idades, sob a
C
,.

d E d
.

M' d)
. .

e a um sma preVIamen, e com ma- fôrma lle i�&uliciência glandular ou Vire· gurades e a todo o omerclO o sta o, assim como as nossas (Doctors of tbe rn e eXCepCIO-
do a êles se reuniu o resto do exér- minaI, senilidade precoce, Ia.d.iga e per.da dA' bl' I ba d nalmente bem cuidada, é da auto-

Preza a& congeneres e ao pu ICO em gera. que aca mos ecitO. Assim foi Tróia facilmente de memoria no homem; IrlgldezetooRS r,ia .de Juvenal Ja'cinto, o consa-
.

I d d' d as perturbações de origem ovariana, nomear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma S" "que!mal a e saquea a Jante e idade critica, obesidade e magreza, na· grado tradutor de "O Judeu uss_
seus defensores desprevenidos e es- cidez da pele e rugosidade da cutis, na desta praça. de Lion Feuchtwanger, e "Dr. Ar-
tupefactos. mulher. OKASA (importado diretamente IRMÃOS GLAVAM rowsmith", de Sinclair Lewis.,

'" de Londres) proporciona Juventude,hote-s€ que o sacerdote t"oiano Saude Força e Vigôr. Peça fórmula Rua João Pinto, n' €) telet. 1531 End. Teleg. Glavam O volume foi edita,do pela Livra-
Laocoonte quiz dissudir os seus pa- "pruta': para homens e fórmula "ouro" ria do Globo, de Pôrto A,Jegre.
tricios àe fazerem entrar o !!rande para mulheres, em todas as_ boas Droga· Caixa Postal, 42.

� ria. e Farmacias InlormaçoeH e pedidoscavalo dizendo: "Eu receio os gre- ,,"o Distr. P- odutos ARNA. - Av. Rio
gos mesmo quando fazem presen- Branco. 109 RJa.

tes", O que quer dizer que se deve

I
desconfiar do inimigo por mais
amável e generoso que nos pareça.

:x: ::� *

ANTIGUIDADE DO HOMEM
AMERICANO

Segundo a opinião de dois
geólogos da Universidade de
Harvard, que estudaram -os

campos dos antigos "homens
de Folsom" no Estado Colora
do (Norte-América), já an

tes de 25.000 anos viveram alí
homens.

Tem09 o prazer de comunicar a nossos distintos fregue
zes, ao Comércio do Estado e ao público em geral, que fomos

distinguidos pela importaste firma de Recife, SEGURADORA

I
INDUSTRIA E COMERCIO S/A., com a nomeação de agen
tes gerais para o Estado de Santa Catarina.

Florianópolis. 27 de agosto de 1945.

I
Rua João Pinto, 6

I
IRMÃQS GLAVAM

PORTA MODERNíSSIMA Caixa Postal, 42 Rua João Pinto, 6 Fone 1531.
Num edifício de Nova-Ior- Florianópolil Endereço, teleg. GLAVAM - CAIXA POSTAL. 42.

que há portas, construidas de =��:::::::::::�������vidro infrangível, que se abrem

Ipelo método do "olho elétrico". VENDEM SE I CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
Para passar por tal porta. a

-

(por correspondencia)
pessoa não precisa fazer nada Dois motores movidos a óleo uma mesa circular e uma cris-
mais do que simplesmente ir; crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à

I
Para propaganda do umco método brasileiro, o autor

I
taleira, ambas em ótimo estado

.a porta se abre de por si mes- rua Maior Costa, 33. ensina gratuitamente por correspondencia. Cartas ao Dr. de conservaçã@. Ver e tratar à

ma, quando a pessoa se apro- Florianópolis. Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo. rua Almirante Alvim. 14,
.xima. 5 v, • 2.

...... (Mato Grosso.)
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.PL.ANT,ANDO DÁ?

- Papae, se eu plantasse .esse

.àroço, nasceria uma ameixeira?
- É natural meu filho, e daria

_uiias ameixas.
- Que coisa engraçada, não é pa

}Ilae? Porque O caroço que tenho é
ri, m�mia.

PRÊMIO MAIOR CR s 6,250.00

ESTADO :joEstabelecimento Gráfico Brasil
DE
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I
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ll8�() $ (}tjctna. à

I rUA Joã.o I-lato n." S
Tel. IO'2! - Cc. w>sta.) 1311
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E.tojo., etc.
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20,00

Auita 811cemeadas ,ara o interior do Estado

Rua _adentes n�, 10 ••• ffodanópoffs .. - Santa Catarina

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

Novos

..... __ ...... l1li __ ... ................ .-..-..

BOMBAS PARA ÁCiUA

Florianópolis, 27 de agosto de 1945
SEGURA»ORA !INDUSTRIA E COMERCIO S/A.

VENDE-SE

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

manuais, eletricas e a

vento. aMotores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.
REPRESENTANTES

Irmãos Glavam

•

Idi<ilma. por�
tuguê.. e.pa�
nhol i frQncê.�
inglê., etc.

Romance, Poe.ia, Religião. Aviação,
Matemática, Fílica, Química; Geo

logia; Mineralogia, Engenharia ci··

vil, militar e naval, Carpintaria,
De.enho, San-eamento, Metalurgia,

Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri·
r.ultura, Veterinária. Contabilidade:

Dicionário.. etc. etc.
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Lira T.
,Dia

3

Clube
29, sábado,

Dia 16,
grandioso

domingo, Tarde Dançaste,
baile da Primavêra, com eleísãe

início às t, Itoras ..

da Raiaaa.

I Vida Social
-. _", =-=

. ."niTerllári.s:

Fez anos hoje o 111'. Orivaldo
Clímaco. oficial da noslla marinha.
met'cante.

*
Decorre hoje o aniverliário da

srita. Alice Barreto. filha do sr.

.Hi ldebrendc Barreto.
*

Transcorre hoje o natalício da
111'0. Anita Freitas Makowieaki, es

pôsa do ar. Estanislau Makowiea
ki. cOllstrutor civil.

*

Deflue hoje a data natalícia da
sra. Carmem Linhare. Colônia.
viul1.a do coronel Archias Rômulo
eolônia.

e

Faz e.nos hoje o 111'. Alcemiro Rc-
mos.

*

A veJleronda sra. Eliae Auto Coa
ta. faz anos hoje.

*

A menina Marlí-Terezinha, filha
.do ar. Manmel doa Anjo., faz anos

lotoje.
*

O dia. de hoje marca o aniver-
.ário da menina Anabela. filhi
nha do IU'. Romão Lea.dro da
Silva.

•

Faz olloa hoje o jovem Oualdo
eandido de Seuse .

*

TraJ\acorra hoje ti aniveraG:rio d.
lI'entil .rita. Nadir BastCls.

e

Fizeram a808 onte.. :
Completou ol'ltem .ua primeira

primavera o meRino N.wton Cu-
· :ano, filhillho do sr. Manoel Cu
·nha. ré.ie-telegr. da ••••• Ma'
rinh. Merca.te.

*

Tiajallte!ll :
Encellltra-I. n.sta €idade e Ir

· Abd ..n F.és. digne e lahcrio.o pre
.feite de Itajaí.

e

o .1'. �emiro Noronlll•• aboli·
· za.e eiru�iõ.o dentilta; eltá em
Tlori••ópoli•.

e

G:heoou oRtem a ..ta capital e

ar. Anile.l e.zar. gere.te ia Na
·yita, àe ItCljaí.

e

Ge.tileza8 :

O 111'. OUo' Bernhcut, enviou-nell
gentil cartão de agradecimento
pelo reClente Rota crue êate jornal
:publicou a.bre aua pe"�G.

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes. I'.

·CNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

1J'0l'JI:l.a00 pela UnlTeraldade de Genebn
Com prUIC8 I)Qt. hoaplttla euro-pRUa

vumca m6<l1ce em C4ll'&l, pedjAtl'1a, Iloen·

,� do m.tema uen"0II0. ap&Hlho «..uto
urtn.ir1o do homem OI da mulher

......... TéeIl.loo: DR. PAULO TAVAJUIi
Ouno c1-e Rad101� CUnica eom o <lU 1

lIIu1� de Abreu C&mpa.'UU'io (00 PIlu

I,�, 1l�ltmQO l!!!Jl EllC'l�n•• lladd.

IPdbllca, V'tlla UIlITen1dac1<t 40 lUa 1141 Ja,
lI.eiro. - Gllbtn<l!'u, (h R!f1o X - IllttCtro

ear<CIOII'l'Rfla eUn� - M9tabolimno br
fJIIl - 8on�.m Duooenru - <kbln..t.t

..a. tI810terapta - Laborat6rlo �.�

oop!a • anAl1H eItniea. - Rua F-.ndo
.....hado I. rene 1.1". - rJorlanó'OOU.

",�\\ÃO VIRCI:,.;1 � DA � <;-'7t� \VETZH INDUSTRIAL
JOINVILLf

Edital de praça com o prase
de 20 dias. - O Dr. Murill•
da Costa Coimbra, Juiz de Di
reito da Comarca de 'I'rjucas,
do Flstado de Santa CatJ.l'iIHL,
na fórma da lei, etc.
Faz saber aos que o presen

te edital de praça, com o prazo
de :.:0 dias virem, ou dêle co

uhec.mento tivorem que, a re

querimento dOR interessados,
o Oficial de Justiça dêste Juí
zo, ou quem nuas vezes fizer,
trará a público, pregão de ven

da e arrematação a quem mais
der e maior lance oferecer só
bre a avaliação, no dia 5 de
outubro do corrente, ás 10 ho
ras, em frente do edifício da
prefeitura Municipal, os imó
veis abaixo declarados, per
tençe:ntes ao espólio de João
Jacó Hames, a saber: 10 -
Um terreno sitc no lugar
"Águas Frias", distrito de Ti
gipió, desta Comarca, COlE •.

32,72 (trinta e ....ois metros e

setenta e dois centímetros),
de frentes, com os fundos que
se achar, ou sejam 16.272 (de
zesseis mil e duzentos e seten
ta e dois metros quadrados),
mais ou menos, fazendo trea
tes em um afluente do Ribei
rão das Águas Frias e fundos
em terras de Alvim; extre
mando ao nordeste em terras
de Izabel Peixer e ao sudoeste
em ditas de José Josimo do
Nascimento, no valor de .

'

...

Cr$ 300,00. 2 - Outro terreno,
sito no mesmo lugar, com . _.

32.72 (trinta e dois metros e
setenta e dois centímetros) d.
frentes, e cóm os fundos que
se achar, O'U sejam dezesseis
mil e duzentos e setenta e doia
(16.272) metros quadrados:
fazendo frentes em um afluen
te do Ribeirão das Águas Frias
e fundos com quem se achar:
extremando ao sudoeste, em
terras de Domingos, Joaquim
Laurentino e ao nordeste em

Achados e perdides ditas de José Josimo do Na:3-
mento, no valor de Cr$ 300,00.

Cr.S 100,00 E para que chegue a notí-
Gratifica-se cem cem cruzei cia ao conhecimento de todos,

ros a ,.essos que achcu e en- mandou expedir o presente,
tregar nesta red sção um re- que será afixado no lugar do
lógio de pulso, marca «Or ator», costume e reproduzido ria im
perdido nas imediações do Bar prensa de Fl01 ianópolis. Dado
G:ntil. 3 vs. -

2, e passado nesta cidade de Tiju
Diversos documentos cas, aos treis (3) dias do mês
Perdeu-se umB carteira de de setembro do anO' de mil nO'

motorista. expedida a Pedro ve.centos e quarenta e cincO'
Afonso Koerich, juntamente (1945). Eu, Rodolfo Luiz Bú
com outros documentos. chele, Escrivão, que o subscre-
Pede-se à pessoa que encon- vi. (Assinado) - Maurillo da

trou, o obséquio de entregar Co<;ta Coim]Jra, Juiz de Direi
nesta redação, que será gra- to. Selos afinal. Está confor
tificada. 5 vs - 2 me o original, que foi afixado

hoje, por mim Escrivão, na

porta do Forum.
Rodo1fo Luiz Búchele

Escrivão

o general Dwigh t D Eisenhowér, à esquerda. o general George S. Patton,
no cen tro e o presideri te Harrv S. Truman, à direita, assistem ao haetee
menta oficial da bandeira norte-americana em Berlim (Foto do SIH) .

dia Vida Militaro dosanto

1 Jui zo de Direito da
Vomarca de Tíjocas

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores. pelos me

Qores preços1só. na CASA MIS'
CILANEA -RuaC. Mafra, 9

e Rio, 12 (A. N.) - O míní itro
da Marinha, Almirante Aris
tides Guilhem, comunicou ao

diretor geral do Ensino Naval
haver resolvido que os guardas
marinha fuzileiros navais, de
pois da promoção a segunã- s
tenentes, pro�iJ:ãç_ no cur
so aplicado até. sua termina
ção, devendo os resultados das
provas finais ser lançado em

seus assentamentos. Os que
não lograrem aprovação deve
rão repetir período do curso.

Rio, 12 (A. N.) - O minis
tério da Guerra divulgou que
o "Duque de Caxias" e o "Ge
neral Meighs", em cujo bordo
viajam cêrca de 7.500 homens
que constituem o terceiro e úl
timo escalão da FEB, são es

perados nesta capital no dia 17
do corrente. A tropa desembar
cará ás nove horas, e ás 14 ho
ras desfilará pela cidade.

,-

EST� ,
&JOR�·

N� ['1
F.sUI. do s t . Nome de Maria

Ellta lIolenidade foi introduzilla
pelo Papa Inocêncio XI para per
petuar a lnemório nõo só de uma

da. moi. gloriou. vitóriaa. rnos

àe UCR daqueles lnlligl'.a henaU·
'Ciel eern 011 quailJ Noslla Senhora
coatuma soceere r lIeUIJ devotoll. No
ene 1683 marchou o sultão turco
Karo. Muatafá com um enorme

exercite contra Viena d·Aulltri,o. A
ciàode, II com ele. o ocidente cris
tã. PGreciom perdidoll Muniçõe.
e pro9i.ão de boca eltovam esgo
tO.OIl; muitoa dos defensores da
capital achavam· se adoentados.
Mae invocaram pela reza do Re
.círio da Maria. o que fizeram
tambem 0.' tropas de João Sohi
••ki. rei da Polônia. que. uaaJldo
• nome .la Maria como senha. Q'

.taecaam e vencerom definitiva
mente o inimigo implacável da re

ligião cristã. Este nome de Maria
tamleem para :nós .erá o. palavra
de aalvação, ae com confiança re

olnrncr-mos o seccr rc de Maria.
Auxílio doa Crilltãos.

o SEU ORGANISM0

o mELHOR DOS mELHORES
___.. ,'C ti .. s ",·,o�

��8 IJ""'" ''''> CO�·:;>'�IJ,c:ciEo;. DE Gllt'UIIt. 00·'( .. 1011110.1(11:' 'lIN"'

•• <tI" a ·.u;c 'H::"f ""oouro IIA''''Ou 20�1" ,...

Motor a oleo crú
VENDE-SE um marca "Oli·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos. possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134 .

S�\ �GTJT1�NOL
Contém oito e,lementos tônicos

F'sforo, Cálcio, Vanadoto e

Arseniato de
Sódio. etc.

lIDADE"
�'t l. \Vl1�'f�EL INDUSTl�lAL-.J()INVrl..lLE (f"lr.rco

ai.o 4••• taltaS' e_ Ica:sa. .leu.... ,

Ol'! Paiído�, Depp.uper&dotl.
Esgollidu(S. Anêmicos,

Magl'ul'i, Mães Que Criam,
CrltloçU8 Rdquitlcas rece·

berào li tunificação geral
do organismo com o

30vonVD3dS]

tvJD(:J���ca'CjS

J
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------"--------------

o Sabão

"V!R<iEM ESPECI
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Partido Social Democrático � /*t�!... Os Cavalheiros do Pacífica
- �� 'Londres - Press Information proporcional sôbre as coisas. O sa-

AI- , , I it I Service - "O padre mais feliz do moano porém venceu o ísolameate
IS amen O e el ora I nH.�nC?" r: que se descreve a si e construíu para si Vrópri?, SfMR

, 1 <IMIí.. "\ proprro, e o reverendo 'V. E. M�- qualquer auxilio, um �lste.�� j�
�� rens. Sua paróquia �ica na Sll.mo� vida cl\mpletaI�ente s:ltl�fat().nu. E

Convidamos as pessoas abaíxo, Fernandes, Osvaldo Graciano Ma-
'" Ocidental, grupo de l�has no Paci- :Idal�tf)ll-<.e mmt ... hem a� err-e ....�!!I-comparecerem no escritório do Pac chado, José Rafael Schmcn, Fran

_

��
fico e, falando a respeito de sua vi- !l'nclas em (�ue vive. Nâo precisatido- Social Democrático, :l rua cisca Ferreira, Lucilia Costa Silva, � da naquela região, o reverendo de- pensar no futuro, país a na�ureuJoão Pinto n. 32 afim de prestaren Alice Pacheco Costa, Alcides Fer- ,��� ela 1'0:'[ :

.

c muito generosa e ;IS necess!daõei.esclarecímentos relativos aos pedi nandes, Maria Agostinha d'Avi la,

�
.. j� 1I1l'a existência solitária. Pa- humanas, simples. Numa sociedade

"los de alistamento eleitoral. Arnaldo Müller, Vinacilio de Melo,
a CUTIS ra melhor ilustrar o isolamento comunal COUlv a SU�l, não existe iR-

Ilma-Lucí Nascimento, Vítor da Anésia Calixto, Nilson Neves, Dolo- a ,. geogrMico de Samoa, pode-se .lizer ] centivo nem necessidade de gauhacSilva, Olga Maria dos Passos, AIti res Heis Silva, Araci Marinho, Isa a,,. ..., '
que 16 das 36 espécies de pássaros para economizar. Além diSSO, _.110 Amaro Damázio, Silvio Manoel Brandão Lima, Maria Carmo Rut-

p
• � -"JfJ' � de Samca não são

encontrad.
os Pro prestigio do samoano depende maloif

:Alves, Hita Silveira Margarida; Au- koski, Coripa Maria Gonçalves, r qualquer parte do mundo. Falando, do que o homem abandona do tf�eci Simas, Mário Batistotti, José },.n. Mal'tinha Teodora de Oliveira, nu CRE'" E porém. sôbre isolamento, uma co i- aquilo que junta. Ü samoano na.
:tônio de Souza Junior, Durval Coe- ma Gaygnett, Maria dos Anjos Silva, I'!t .. sa extraordinária é o fato dos na- é indolente; precisa trabalhar pa-Ilho Pinto Filho, Maria de Lourdes P'rancisco Andrade Filho, Lourdes de turais de Sarnoa não terem Qual- ra viver. e peixe é V'eciso ser apa-de Aguiar, José Candido Dornin- Alves, Antonieta Bittencourt Daus-

l!l I Ilil} ir] _ quer consciência disso. Os samoa- nhado, os alimentos, plantados. N.
&ues, Maria da Graça Borja, Ladis- sen, Jorge Marques Trilha, Mal'ia I " II

�

nos são auto-suf'icientes ; econômica entanto, não há necessidade nea
'Iau Maschovisky, Lauricina Montei- Santana Bastos Vidal, Aurora da

• __ _ _ _ _
e mentalmente. Não apenas vive incen ivo que os arr-a-tem para •

TO Pereira, Agostinho João Maur i- Costa Vieira, Catarina Garrosi Fa- bem, n ao a1'''n3S se desinteressa. n asso sistema econômico.
cio, Manoel Pereira, Francisco Gon- beni, João Mariano Furtado, Joana pelos nossos -inlerêssls, mas tam- Para 4) samoano, "mna�hã" _ �
çalves Filho, Rosa Maria Neves Maria de Oliveira, Orlando Lima e hém não se admira de nossas ma- outro dia. Hoje !ah-ez haja algumaGalluf, Carmen de Oliveira, S. Tia- Luiza Ouriques. ravilhas. Meu aparelho de rádio é funcâo a ser assistida Da alueia.
,=.0 Fernandes, Alice Ferreira, Gau- Dr. Irtur PeDe·Ira I para os samoanos apenas uma es- Td vez UD1 iôgo de "cricket", espé-dêncio Calixto, Maria Mercedes da Certidões ii disposição das partes li r perteza do homem branco. Não f'a- r-ie de crics et rnistur-ado com "�)2-Rosa, Etelvino Quadros, Hereilio no Escritório do P. S. D.

OI.. I
zem perguntas a respeito; inclinam �.dbalJ". Homens e mulheres ]0-.Zimermann, Mar-ia Eloy Varela, Amélia Lima, Firmo Lima, Nilton e Ivelra a ca.hcça e .rie:T:, a�astando-�e er,n gamo ,'.'Ii disputas entr-e :-;8. ald��a�.Iordelína Oliveira, Laura Venancia dos Santos, Aristotclina Junlor, seguida para discutir assuntos IDalS podem-sI' probngar por vanos ula;'I,(ja Silva, Mal-ia Martins Calixto, Pe- Alberto Gont;alv.es dos Sanlos, Adi- Clínica Geral d.. Aaulto.
importantes: a pescaria do dia ou ou, até, qlland0 se esgotam os 21.'-<Iro João da Cunha, EueJide� Brasil lio Vaz Rosa, Maria Silva, João Ba Doença. da. ericnçaa
a última disputa da aldeia, Conta-se rnentns. Creio que SaIl1oa. é o {tnl-

Pereira, Acácio dos Passos, Nilz·a lista Fagundes. :\-Iarilia Borges Vaz Laboratório d. Ancíli.e.
que certa vez um chefe S:lmOan0 co país do mundo onde o govêrlloAlthoff, Ajôl' Souza, Ezi Rosa, Za- Francisco António da Costa, Mari.. alinica.. recalcitrante foi chamado a ·�:)m· teve <le ll'!!íslar 11a1'a cessar o ell-

carias Adão, Antônio Inocêncio dos dos Anjos, :\:IaUl'a Juvenara Pereira, Consultório: rua Felipe Soh·
paren:r p:'l'ante" (l governador. porte. ".-Anjos, Nair Hahn, João Tolentino Maria .José da Costa, .�cáci() Passos, no.idt, 21 falto. da Cosa Po·

I COlllllar,CC!I, llluito polido, J1l!lito O san:oano n;io tem literatura.de Souza, Hélio Ribeir-o, Iracema João Ol1riques, Lidio Silva, Olga )Ia- raiaoJ. da. 10 30 á. 12 • ela.

I firme, mas obstinado. Surgiu o ;'le- Seus lr�balh()s só acident:iiment�FerI'eira Henchel, Euclides Leite da de SoulZa, Ivele Garcez Dutra Val- 15 à. 18 h..
vitável impasse. O olhar do gover- S:l(1 L.'I-�. Encontra, porém, ant0-1\. r

I E
.

d S d S D' • t U I Re.idêRcia: rue Viec:. lia Ouro ,

di.,.'[acedo, Zu ma < rnestma e OUZ3, clellliro e ouza las, ,,,,r UI' 1.,anoe nadar caiu .obre o mapa-mun expr�ssão t"-:1 apr.ender como Sci;r
Domingos Souza Martins, Ana Pin- Vieira, Osvaldina 1\1aria dos SanLos, Preta. 64.

I que tinha pen'durado na parede de ('DC'inl:-.:dor � agradável. Esse cerI-
to Nunes, Enéas Xavier Santana, Darcy Souza,Antônio Gomes,Pedro FORe: 769 [maRuClll

seu pscritório. Convidou (; chef� mnnial clt.! vida é ba�la.nte natural1\iada Vieira :Ma-ranhão, Lindanir Gomes, Luiz Manoel Nascimento, So- índio a examiná-lo. Dlim \)aí'l onde a natl'.reza dá t�-Judite da Silva, Custódia Ana Va- lon Jozlno da Silva Filho, Vilesio Ma-
- "O nmndo" disse o gov:�l'lla- dos O� ricos eoloridc-s da pompa, e

lentin, Danilo Batista, Elvira OHm- ximo da Silva, Anlônio dos Santos

L E I C A dor, enqnano o chefe concorfluva nnde () P(JVf) Dar�('t' ser cl)nsti�'uid",
pia da Co.sta, Nanci Maria de Olivei- Moreira, Luiz da Silva, Jordelina d:.t com a cabeça, o Império Bdtâni- por deusas e-deuses gregos. ,Sua-I'a, Célia Souza, Osmar Gonçalves Silva, Augusta Lopes, Cecilia de co. 0, . .tectos de' goyernador 1110- rJi"nidade e stll encanto conqUlsta-Camargo, João Manoel Veloso, Jan- Oliveira, Arnoldo Macario de SOIl- Em perfeito estado, Com talemetro. vi::ulI-se sôbrc as m:::nchas verme- ra;'n-lhe� O título de "Cavalheit'.!Idira Farias Veloso, Maria Clara Pe za, Antônio Eppifânio dos Santos, filtro amarelo. objetiva I :3,5 lhas; }lS inclinações de cabeça in- do P:;tcífico".;reira, Candida Pach�eo, João Juven Bento Alves Ourique:;, Maria Perei fóco 5 cms .• com bol.1I! de ceuro. dicav'llTl a apreciação do chefe.
-cio de Souza, Laura Kelier, Eliéte Ma- ra, Serapião Vasques da Silva, João VENDE-SE. "Samoa", explicou o governador,
ria Gonçalves, CeJicina de Souza, :\-Ianoel Soar�. I.forma,ões .e.ta redClção. índic,lIlc!o uma pequena mancha no
Pedro Alves Neves, Manoel Antônio 3v.3 mapa. Houve um mOl11l'nto d.e pall-
dos Santos, Julieta Mong1.lilhot Be-

sa, enquanto () govI'rnador eSpHôl."
:ker, Isolete Mafra, Valdemar Nico- va a sU!Jlllissiío do chefe. Este, !lO-
]au Vieira, Maria da Graça Silva, R H BOSCO LTDA rém, voltando-se ientamente, sor-
Quirino Gonçalves da Silva, Belina

• .' • rÍlt f' pergunL u: HAh 1 Sim, E'i:c.-
da Luz Flô-res, Maria Fernandes lência, 'TIas quem f('z o mapa ';"Pereira Oliveira, Bomalino Costa, ITAJAi _ S. CATARINA O 11llllldo do homem branco pode,
Tancredo Conceição, Otília do Es- se til1i<.cr, adotar Ullla opinião de,-
pirito Santo Silva, Ferminia Nasci COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: -_:_-�-----...;.------------------
mento dos Anjos, Délia Dutra SlI- Repre.entaçõa. TroR.:porte. Mo1'itimos; Ferre.
"l'eira de Souza, Leontina Setuba!

ConsignClções •• Conto Própria ViÓTios, Radoviál'io�. Aéreos •
.Jacques, Altamir Bosa, Beatriz BN- Ruo Pedro Ferreira 5 eosces. F8g:., Acide:nte. elo
'»ardini, Tomaz Lidio de Souza, �Ia- 2.' Pavimento' Trc.]!,.lho. AcideRtas Pe.seai..

Il-ia Leopoldina Silva, Hosana Alv-es G:AIXA PGSTAL. 117 R••p•••alDili••cl.

Ci't'i�e.VidC.Bastos, Arnoldo .Cunha, Carlos }Ii-
Dela, Ez�leite Silva, Moacir Farias, Endereço Telegráfico « BO seo"Natalia Ventura Pierre, Alzira Jo-
�iger; Arnoldo C2rdoso da Cunha,

--

Benvaldól Espindola de Abreu,
Francisca H.aimundo .de Farias, JU
ta {ia Costa Porfirio, Alcebiades Pe
l'eira Machado, .loventinà da Silv.a
Amador Gonçalves, Ces!,r Manoel
Ferreira, Maria Amaral dft Almeida
Coelho, Silvia :Maria Ferreira Zo
·1ncr. Adolfo Bartolomeu Cordeiro,
. Leontina de J eSllS Lima, Francisco
Correa, Olivio Valoote Vieira, Sadá
Boabaid dos Reis, José Rodrigues
,4,lceste Olga de Oliveira, Alaide de

ICarvalho Brigido, Manoel Olimpio
Espindola, Almiro Manoel Espindo
Ia, Carlos Heintz, Afonso Izidoro
{ie Oliveira, Celina s.antana, Meta
Santana, FTancisco de Borja Perei
ra, José .João Goes, João Martins,

IMlirio Silva, Martinho Cipriano
Bion, .João Ferreira. de Melo, Otli
vio René Lebarbenchon" Maria ,�n
drade, Donato Martins dos Santos,
Estér Silveira da Costa, Herondina I

Dr. B. G. S.
Machado, Leontina de Jesm Lima,
Claucionor Dutra, Maria Vargas
Soares, Célio Teófilo Cruz, Ana Ra
mos Rodrigues, ZuIma Monguilhot,
OIgalina Manoel Aparicio Cunha,
Dalila Cunha, Maria Machado Cruz,
Rosa Maria Delambert Oliveira, Al
cides Alves de Andrade, Bertolina
Maria da Costa, Francisco Ernesto
Henrique Bonkevit, Jacy Quint, Fir
mino Francisco da Silva, Nadir
Ger,ber Silva, DO'ralina Arilleti
Behr, Jurací Teodoro Cardoso, Irai

FNRMACIA
A SUA FAlUClA

� (.U61ltN&r1il Ltra, 4. 5 - FON! 1.M)
tA....,.........

��\�O,,_.f Laboratório Clínico
g � -'�. RUA JOÃO PtNTi>, 25 - Fone: 1448
� � � (em frente ao Tesouro de Est�do
AMÁIOftaPlllULDGICnS Florianópolis

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

Exame de saague, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi-

Idez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Comprar na CASA MISCE·
LANEA é ub", c€onomizaf ..

Empregada
Na rua J.()ão Pinto, 11 -

sobrado - precisa-se duma que
hiba cozinhar. Sv 3

Sedas, CaseIl1iras e Lãs

SA.�A· a(O$�
ORLANDO SOA RPEJLL]

RDa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede intfrDu)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

CAS

1
----------------------------------------------------�----------------------------,..
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leODomia e finanças
Porto AlegR, 12 (A N). - O .1'.

Souza Co.to ministro da. Fazendo
somente quinto-feira. pró_ma. c�e- No f'irme propósito de cultivar o
ga.rá a. elta .apitaI. O titular da. zelo às nossas santas tradições e

p.a.sto do Fazendo está sendo �Il- festejar, condignamente, a data,
.lo.aAme�te eguardado, dado o =: magna da nação, houve por bem 01l'Ortan;la d_?s a,ssuntas que aq.l Centro Acadêmico Xl de Fevereiro,
trat":J a, noo so co:m o �o�er.n_0' promover, no "Dia da Pátria", umarelativo 00 plano de eletNf1C:oçoo imponente sessão cívica. Como éra
do Eatade, como com os classes I de esperar, esta festa patrióticacon.e�"adoros e com e dr. José solene e tocante, reuniu, sexta-feiraLoureiro d. Silvo, .obre e ÍinoJ;l- última, no velho Teatro Álvaro de
ciamento de lavouro. Todos os Carvalho, as mais gradas autorida-
gerentes dos filiais e agência. do des civis, militares e eclesiásticas
Banco do Braail de imterior foram da capital.convoca.des paro debater os assun- Precisamente às 16 horas, com a
tos, nos quais está interessado a

presença do representante do SI'.
groRde classe de. produtores dos Interventor Federal, Tenente l1r
gêneres alimentícios. Ne.ta capi- rnda Câmara, S_ Excia. Revma. D.
tal, o ministro Sousa Cesta deverá Joaquim Domingues de Oliveira,
prenunciar uma conferência. obor- Arcebispo Metropo litano, Dr. Alva
dando ospeetos financeiros do país. 1"0 Millen da Silveira, presidente do
Visitará o ministre do Fazenda. os Conselho Adrninistrntivo do Esta
diversos trabalhos da construçãCl do, Des. Urbano Müler Sales, di
do borregem pena os celltrois elé- reter da Faculdade de Direito de
triC08. Santa Catarina, 'I'enente-coronel

Nilo Chaves Teixeira, comandante
da guarnição militar de Florianó
polis, Coronel Telmo Borba, chefe
da 16° C. R., Capitão Plinio Fonse
ca Cabral, Capitão dos Portos, Dr.
Rogério Vieira, Secretário ela Via
ção e Obras Públicas, Prof. Orlan
do Brasil, Secretário da Fazenda,
Coronel Can tidio Regis, eornandan
te da Fôrça Pnlicial do Estado, re
presentante do Comando da Base
Aérea de Florianópolis e diversas
outras altas autoridades, bem como

representações dos diversos esta
belecimentos de ensino da capital
e grande número de populares, foi
aberta a sessão com o Hino da In
dependência.
Logo em seguida o acadêmico

Hoberto Mündel Lacerda, orador of'i
ciaI :1(. f:cntro,' deixando patentes
as suas qualidades de jovem inteli
;:(ttntf' e talentoso, pronunciou uma

bela oração, na qual se houve com

muito acêrto, merecendo os aplausos
que lhe foram dirigidos.
Finalmente, fez-nos ouvir o seu

verbo eloquente e persuasivo, o Dr.
Ivo d'Aquino, professor catedrático

j I de Direito Constitucional e dinârni-
. co Secretário da Justiça, Educação

"iii'������������������������� _lO'.���
e Saúde que, com um brilhantismo ..

------- -----.:: para o qual se necessita ser 11m

Iracema Farl·as Bel·ra-o :���:�e;Ô�r�n��t�=to�\rs������� d;�� B R A 5 I L E I R 0.1lalivos à nossa Independência. Foi
uma palestra ruagnífica esta com

que s. excia. nos brindou, Fazendo Só o teu yoto conciente poderá da·r €10 nesse

jús à fama que o nimba, de grande Brasil um govêrllo de Qrdern e de progresso, com «
educador e notável tribuno. coalisão de todos 08 cidadõos que amam a sua
Finalizando o programa, a banda pabia!de música do 14° B. C. executou, no

recinto do Teatro, o Hino Na�ion.', Procuro, pois, desde já, o Posto de Alistament.
com o quaJ ficou encerrada a ses- Eleitoral do Comité Democ:rátic:o Progressista, na
são. Escusado é dizer que tudo se Ruo Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funeiona
processou, desde o inicio, num arn- diariamente das 14 às 17 horas.biente de intenso júbilo cívico.
E foi assim que o Centro Acadê- Aulas noturnas para alfabetização, iateiramen-

mico XI de Fevereiro, órgão que te gratlJitas!
4l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a.. defende as lídimas aspirações dos

acadêmicos da nossa Faculdade de
Direito de Sanla Catarina, celebrou,
festivamente, o lranscurso de mais
um aniversário da nossa emancipa
ção política.

Rio, 12 (A N). - Afim de ultimar
as negociações 81'1tobolados entre Q

Central do Brasil e o Caixa Eec
nôrníco federal de S Paulo, sôbre
um empréstimo de 100 milhões de
cruzeiro., VlCl)ararn pela Cruzeiro.
do Sul. eom destino à capital ban-

I
deironte, o general Mendonça Limo.
ministro do Viação, e cel . Alen
castro Guimarães, diretor da 1l0SS0

principal via-ferrea.. Esse emprés
timo destina-se à eletrificação. doa

I.UbúrbiOS
do capital pouli.ta e à

.inalizoção e bloqueio da variante
de Poá. sendo que a primeiro da
quela� obras foi orçado em 80 mi
lhõe. de cruzeiros, e a.. últimas em

, ..::. 20 milhões.

€RtPf.
RESFRIADOS
DÔQf,S eeCABEÇA
NEVRAlGIAS E

OÔRES I!MGER"l

SÔSEU�A

feda Me Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Al�gre.

Consultas com hora mar

cada , no periodo das 14-
29 1 Y horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

�----------------------------------------------....-------

-L\I)VOG .c\DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Missa de día
Luiz Engênio Beirão e filhos, consternados C'om
a morte de .ua aspô.a e mãe. IRACEMA FA
RIAS BEIRA0. agradecem o todo. C1lJ pe.soo.
que o. confortaram no do Ieeeeo tronlle;
Ou trcsatrn , convidam seus parentes e pes.oa.

amiga....ro a••i.tirem à misso de 7' dia, 110

próximo dia 14...xto-feira, à. 7,30 hera., lRQ altar de N. S. de Lour
. �e•• 110 Catedral Metropelitana..

(ASA DE SAúDE E �TIRNIDAD[
"SÃO SEBASTIÃO"

"'.. a dlceçAo�de

.DL DJALIA. 1I0ELLllANlN

�. IIleéet"Ba e eNi�_l. &itueda em .,....BI�J ebAeara com

_pW!liCl\da vista }lQI"a e &ar.

IIxoel_t,e local para oura d,e rerpouse. ÁllUa frlJll e qUl!l'lJte

APARJIILRAMIilNTO eOMPLIlTO E HO<DERNíSSIHO FAltA TRATAlIlilNTO
MÉDICO, CIRúRGICO Iil Gt�OL.tuClO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtal
- Eletricidade médica - Examel endoscópicol.
Laboratórl.... para 08 exaro.,. de elReldaçAo de dlagnósüeoa.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart�s com duas camas

SECÇAO DE MATERNIDADE
Partos com p€rmanência de 10 dias em Apartame·nt9 de

-
.�

1 a classe, inclusive sala de operaçoes, com parteira da
Casa de Saúde Cr$ 400,0.0.

o DOENTE PôDE TER MliiDICO PARTICJJLAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião -{)--- Telefone: 1.153

••••••••qa•••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••,
APENAS Cr$ 3,00

I V dC;om e�s.a ínfima quantia. �océ eu e-se
esta aUXIlIando o seu

pro::umo.,
. . \

Contribua para a Caixa de Esmolas a Celto Veiga,
aos lndij!entes de Florianópolis. lar na mesma

uma casa à rua

IMaior Costa (Vi·
no 7. Ver e tra

5v 5

.A SESS10 CíV1CA I'ltO)lOt"JDAJ
Â '} DE SETEMBRO, :PELO CEN

TRO ACADEMICO XI DE
FEVEREEIRO

CONTA CORREN-:J'E POPULAR
Juros Slí2 8. 8. - LIJllite Or$ 30.000,0'

Movimentação com cbeques

Banco do Distrito Pederal S. .4.1CAPITAL: CR$ 6O.000,OOO,G6

IRESERVAS: €R$ 12.500.000,00
Trajano, 23 • Florianópolis

"EMISSORAS DOS BSTÁDOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOC!=; GOSTA
DE

Notícias
Ouça os boletins Í-nt:'Or;;mati'fOs

que são transmitidos tôdas as meiaa
horas, e os da Rádio Cometa, de :;)&
a. 6a feira, às a1,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a gr,andiosa

Orquestra Sinfônica da N. B. C. te
dos os domingos, às 20.,00 .hora!!_
Programaa femininos
Sintonize o seu receptorv às l'

horas, de 211 .a 6" feira e ouvirá Sa
grarnor de Scuvero com as suas co

nhecidas palestras.
A'Ssu�tos co'merciail!
"O Mundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa. Todos oa

sábados �s 22,35 horas,
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através dêsse grallode país ouvinde
"Conheça os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados às 19,3-40
horas.
Teatro
Ouça um dos melhor-es "broaâ

castings" no gênero, sintonizando e

"Radio Teatro das Américas", ti
das as �"s. feiras, às 19,35 horas.

MACHADO li ClA•

Ag'DOio. e Repr..entações em' Gel'oI
Matriz: Flerian6peli.
Rua João. Pi.to. n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Creeciúmo

Rua Fleriano Peixoto, s/Il (Edif.
Pr6prio), -Telegro:mo.: ·PRIMUS·
Agente. DO. principoi. tmunicipiot

de E.tado

I Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA

i.pyrtght di
1'he /lAVE YflUH_II!,-

1 - que o rio Amazonas nas
ce a uma altura de mais de �.OOO
metros.
2 - que Carlota, a celebrada

heroína do "Werther ", de Goe
the, não teve um fim românti
co, como muitos supõem, mas

terminou a vida avo e tecendo
meias para suas netas.

3 - que o jornal norte-ameri
cano "P. M.", de propriedade do
famoso escritor Erskine Cal
dwell, é o único periódico do
mundo que absolutamente .ião
publica anuncios de espécie al
guma.

4 - que, segundo uma recen
te comunicação feita à Socieda
de de Medicina de Londres, os

negros africanos são quase com

pletamente imunes à malária, a
terrível febre dos trópicos que
causa perto de três milhões de
vítimas anualmente,

5 - que, na Argentina, o vo

cábulo inglês off-side, usado em

futebol, divulgou-se com uma

pronúncia errada, que se gene
ralizou e passou a ser orsai; e

que, nos campos de futebol da
quela nação sul-americana, é
muito comum ouvir-se gritar:
Orsai! Orsai!

6 - que a denominação came
lia foi criada no século XVIII
pelo naturalista sueco Karl Lin
neu; e que Linneu formou o vo

cábulo camelia de KamelJ, sobre
nome do naturalista e jesuíta
alemão que trouxe da Àsia para
a Europa a planta que dá aque
la flor sem perfume imortaliza
da no famoso romance de Ale
xandre Dumas Filho.

BR ITO
O alfaiate indicado

Tiradentes, 17

los sofredtlres
Ora. L. GALHAROO-Ex

médica do C-entro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para • Rua
do Senado, 317-2· anda·r,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva deto.lhadamente -

nome, idade. endereço e en

velope selado para a res-

, posta.

Rua Deodoro, 33

Florianópolie

Rua

I
I

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÕES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

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

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

"".OV4OO& ...1.0 0••••• ... a08 ... sa. D. iaa.

(
-

r ,�
I melhore.

...................... 1 1 m..

I
I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo:t'ins e aviamentos

para alfai-:1tes, que recebe diretamente das
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de íhe fazerem uma

Florianópolis, - FIl,rAIS em Blumenau e Lajes .

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atençõo dos
visita antes de efetuo rem IiIUOIII cr!mpraso MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

com os seguintes encon.ros
em número ie cinco: Botato
go x América, em General Se
vertano ; Vasco da Gama x

-F'lamengo, !lO ostádio de São
Januário; Bonsucesso x São
Cristóvão, no campo da Av.
Teixeira de Castro; Canto do
Rio x Fluminense, no estádio
Caio Martins; e Madureira x

Bangú, no campo de Conse
lheiro GaIvão.

NOTAS CIENTIFICAS

10 - Fixar em Cr$ 10,00 a taxa
de inscrição e em Cr$ 2Ü,OO a de
protesto, para as competições da
Federação;

11 - Marcar () encerramento elas
inscrições para a regata de abertu
ra da temporarla Hl45/1946, para
o rlia 14/9/45, às 17 horas;

12 - �Ian'ar as datas de 12 e 13
de janeiro de 1946, para a realiza
ção do Campeonato de Vela rio Es
tado de Santa Catarina e a de ....
19/5/46 para a rle eneerraUlento da
t.emporada;

13 - Autorizar o sr. COl1lodôro
a entrar em entendimentos com a

Federação de Vela c Motor do Rio
Grande do Sul, para a realização
em Pôrto Ale'gre, das regatas em

disputa ria "Taça da Amizade", nos

dias 1 a :� ele novembro p. vil}dou-
1'0;

14 - Convocar os membros do
Conselho Fiscal, para ulIla reunião
no dia 12 de setembro corrente,
para exame' da escrita referente ao

período <k 1944/1945, solicitando a

presença do sr. Tesoureiro à mes
ma reunião.
João Eduardo Mor�tz - Comô-

1'0. Armando Sabino - Secretário.

Clube de regatas
cAldo Luz»

A PE"XÚLTI�A RODADA DO _ \'luminense 6; 5° São Crtstó-
TU RNO

I
vão 10; 6u empatados - Can-

�om os quatro jo.gos ha.bi- to do Rio e Bangú 11; 70 lb,
lual� da tabela" �Ol cumprída dureíra 14; e 8" Bonsucesso
domingo a penúltima rodada 16.
do turno, no Campeonato Ca- A rodada final do turno

. rtoca de Futebol, cujos encon- Para domingo próximo, está
tros tiveram regular anima- marcada pela tabela a última
ção. Desses jogos destacou-se rodada do 1° turno do Ca�
pela sua tradição o que foi rea- peonat o. Carioca de Fute bol,
lizado na Gavea, entre os vete
ranos C. R. do Flamengo e Flu
minense F. C., gremios que
desfrutam de largo prestigio
no futebol da cidade e que
sempre que se encontram ar

rastam multidões aos locais
do match.

Desse embate, cuja técn ica
desenvolvida pelos dois qua
dros foi apreciável, saiu ven

cedor o rubro-negro pela di

ferença de um ponto, fazendo
seu adversário descer.

Desse jogo, o escore foi mais
ou menos previsto, porém, o

que surpreendeu foi o resulta
do do encontro dos leopoldi
nenses com os americanos.
Estes tiveram que suar a ca

misa para abater os seus ad
versários, que estiveram ven-

. cendo por 3 x O. Não foi tarefa
fácil para os rubros, vencer

por 1 goal a mais, depois de
esta:belecer o empate. O que pa
rece mais de verdadeiro, é que
,o BonsucPss0 vai melh(;ra,r,
com a sua nova direção técni
ca, e o concurso de alguns no

:vüs elementos.
No estádio das Laranjeiras,

o Botafogo também lutou mui
to para abater os alvos, pela
IDInlma contagem, e os líde
res, apesar dos 4 x 1 finais, o

seu ataque, normalmente vol
tou a m1.rcar um único ponto.
Quanto a parte disciplinar,

houve arranhões senos que
não devem ter passado ·desper
cebidos.

Eín resumo, a rodada ofNe
ceu o seguinte:
Flamengo x Flumilll.ense

Na Gavea. Vencedor o Fla
mengo, por 2 x 1, de goals
marcados nesta ordem: Blguá,
110 10 tempo, e Geraldino e

Jarbas; êste o da vitória. Juiz
- Mário Vianna. Preliminar
- Empate 3 x 3. Renda: ....
Cr$ 122.292,00.
América x Bonsucesso

No estádio de São Januario.
Vencedor: América, por 4 x 3,
�e pontos marcados por Anito
3, e depois China, Maneco, e

ainda China mais 2. Juiz: Jo
sé Pereira Peixoto. Preliminar
América 10 x O. Renda:
Cr$ 12.057,10.
Madureira x Vasco da Gama

.

- No campo de Conselheiro
GaIvão. Vencedor: Vasco, por
4 x 1, de goals obtidos nesta
ordei�l: Lelé (penalty) Rafa-'
nelli (penalty), Isaias e Spina
: (contra), e Bodon, do vencido.
.Juiz Aristides Figueira.
Preliminar _. Madureira 3xO.
Renda: Cr$ 74.163,00.
São Cristóvão x Botafogo -

No estádio das Laranjeiras.
Vencedor o Botafogo, por 1
goal de Heleno, a zero. Juiz:
Carlos Milstein. Preliminar -

Botafogo 6 x 1. Renda .

Cr$ 21.385,90.
Colocação dos clubes

Com os resultados acima, a co

locação dos clubes concorren

tes ao Campeonato da Cidade
e a seguinte, por pontos :iJer�
didos: 1° Vasco da Gama 2'
20

' ,

empatados - Botafogo e

;América 3; 3° Flamengo 4; 40

*

Flr "lU;CORl)" BRASI"
LEIRO

S. Paulo, 12 (E.) - Teve
início, dia 7, mesta capital, du
rante a inauguração do PI_
nhei \'os, a disputa do troféu
"Brasil", que constou de di
versas provas atléticas, asis
tidas por numerosas persona
lidades de relevo na vida es

portiva do país, inclusive os
srs. João Lira Filho e Gabriel
Monteiro da Silva. Nesta eca,

sião, o �tlel"- paulista Agenor
Silva estabeleceu um novo re
cord bra�,lleir(\ na prova dOR
800 rasos, no tempo de um mi
nuto, 55 segundos e 4/10. Lu
cio de Castro, no salto com

vara, transpôs a marca de três
metros e 90 centímetros; Ben
to de Assiz e Geraldo de Oli
veira, no salto. de extensão as

sinalatarn, respectivamente, !':e
te metros e 22 centímetros e

sete metros e 14 centímetros.
A prova de revezamento de
4xlOO para homens, e a prova
de 8(\ mptros, com barreiras,
para moças, não foram reali
zada'; devido à exiguiclade do
tempo. Na classificação cole
tiva, para DI·)çaS, o Pinheiros
está velncendo, com 59 pontos.
Nos postos in!ediatos a.pare
cem o São Paulo, com 30 pon
tos, e o Fluminense, com 25. O
Vasco da Gama conseguiu �lpe
nas meio ponto. Na classifica
ção coletIva, para homens, em

prinlPiro lugar está o São Pau
]0, com 94 pontos, seguido pe
lo Vasco, com 68 e meio; o Pi
nh·�iros com 35; o Fluminen
se, 'com 33 e meio, e o Paulis
ta'no, com 14 e meio. As repre
sentações do li'lamengo e Pal
meiras colocaram-se em oitavo
lugar, com 8 po,ntos cada um.

H. S. James, - Especüt! para (,) A drslrniç�() da pulga tr:ms'klt&-
"Bureau Interestadual de Impren-] snra do tifo e tão efetiva que .ã.
8:0". 11:.1 nrot ivo para se receiur um SUI'

Londres - O oficial britânico to epi.Iemicu, urna \'t'7 terminadas
tirou de seu bolso lima pequena i'ar- as hostilidades, Em muitos países
rafa contei-do um pó branco. Iiherl irl, 5, na Itália por excllljAo.
"Isto, disse ele, Tem-me permi- €-le foi empregado em larga escala

tido dormir tranquilamente e talvez entre a população civil.
tenha me salvado de inúmeras doen- Núo é neccss.u-io ressaltar os

do, o embarque imediato pau. ças �ca'1l5mitidas pelos insetos em inest i mil "eis serviços que tem pr_
O local da concentração. lugares insalubres durante uma vi-i- t arlo nas zonas onde se travam IIS

A fim de observar as condi- gem que realizei em volta do mun- batalhas das selvas (a Birmânia e

ções técnicas de vários jogado- do". o Pacífico, por exemplo). Em al

res, resolveu o Conselho, de- No pi) - ger:llmente talco - eu- guris desses lugares as baixas re-

contra-se uma mistura de dois 110- su lt an tt'S de dO('!)Ç8S eram de cia
terminar os membros do refe- vos rornpostos químicos dotados de co a trinta vezes mais elevadas do
rido poder para as entidades notáveis proprlr-rladrs. que H" provocndas por Fcrímcutos.

mals próximas, e quanto ás Os seus beneficios encontrarão Em seis meses de luta o númere,

demais oficiar solicitando das larga ap+icaçào na vida civil - nos de doenç as ultrapassou o de feridos
lares, 11',S jardins, lojas, armazéns, numa pr-oporção de cêrca de 1(i pa

Federações a indicação dos jo- hospitais, fazendas, etc ..
- não só ra um, e ruais de sessenta por cen

gadores, que a critério do Con- na (reã-Bretanha como em todo o to eram devidos á malária.

selho, podreão ou não, ser re- l11u?do. .0 D. D. T. fü.i_ mobilizado. 'me

quisitados para os treinos pre-
t;1Il dl'� elel1lcll,to� que entram na diatumcute e a\'JO�s 'plllvcnzar�Ra

c
• " .1 �OlllpOSI�·�'(l do po e um pr deroso as se lvas com o po. lll! lagroso �.run

paratórios. inseticida que ainda se encontra na rle exte rminar os insetos pcsti len-
ESTÁDIO MUXICIPAL f áse de dcscnv- lvimento. O olltruj to� antes .do avanço das tropas.

Rio, 12 (A. N.) - Na próxí- é o D. D
..
T. que, embora de or-igem "('!ldc 11m composto sintético, o

. t -f
-

1 ele _ �1l.1çn, Ir.i co nside rnvclruentc aper- D. D. 1'. porle ser fabricado el}l
111a qu�r a erra, qu�nc o . s Ie içoarlo durur

í

e a guerra pela granrlrs quantidades. Obtem-se, no

pachará con .. O presidente da ciência britânica e americana e até entanto, os melhores rcsultndos

República, O prefeito Henri- bem pouco tempo era cercado elo com () emprego de uma quanfirlude

que Dorlsworth apresentará ao maior sigilo.
.

rerluzida.

,"� .... . ,- O seu cmpr-igc-
í

em destruido os Diver-sas associações cientificas

ehe,'L dr) GOVl rno. a COJll1SHaO insetos portadores de doenças e OLl-, br-itânicas estão empenhadas no

designada para elaborar o pro- trr"i phle:i, sal v .nd.. desta formal a]lerf,'iç'J<ll1Jento deste poderoso
jet.o do Estádio Murrícipal. milhares rle Yi�las nos diversos lea-t jnset!�idjl, _

cujos benéficos resulta-

x x x I
tros de operaçoes. dos 1:.1 ('slao se fazendo sentir nas

A NOVA

.DJRETORIA
A sua

aP.lic�Ç'lf)
é

í

nof'cnxiva se

l'
mais di versas aplicações domésti-

Da F. V. �L S. C., recebemos e as instlyções forem cuidadosamen- caso

:lgradi'cemos a segui nt e comunica- te seguidas.
çâo : "Llmo. Sr. Diretor do Jornal Mas nos lares existe êste prohle-

--

"O Est<Jdo". ma, e as donas de casa ficarão por I
Nr-Tenho a honra de levar ao co- cel·t0 l'luito sali"leila" ao

saberem] otlclas resumi-das
nhecimento de Y. S. ([ue, em sessão que as vestes e0I!tra as quais 1'0-

do Conselho de Hepresentações, ral1l apllcadr:s. estes cnmno,�t()s,
realizada em 15 clt' agosto pp., foi pr�lll1 tr;1l:slllltl1Ias por mosquItos, lláais de 300 criancas refu
eleita a Diretoria rif' regerá os des- vespas, plOlhos, besouros,. �raças, giadas do campo de' concen-
tinos desta Fecleraçãn no periodo bar,at:ts, plllg8.S e r;uln_Js lI1setus. ,-. .

,.
_

social de 194.5 a 19.(6. a que ficou
.

em �< nheclt!'J CIentIsta que .es- tlaçao de ReSlenstadt, e"tao,
assim constituida: lll�l?u '_'stes cnmpostos para fll1S atualmente, se reconfortando
Presidente: Dr. Joiio Eduardo ITlllItares, .de�larou-me que eles num centro de repouso em unl

Nloritz. atuam nc.s ll1setos .como um ':e'[1('I10 dos mais belos locais da Grã-
Vice-presidente: vVll.ldir Fausto estomacal e paralrzam o SIstema

B t h
Gil. nprvc;s� central elep,oi<; de .s-cr�m

re an a.

Conselho Fiscal: Dr. Oswaldo absorvIdos ,e!ll conta0 atraves dos

Bulcão Vianna Viriato Leal e Nel· poros da cutIcula (pele).
son Epoganiez.' _

Os técnieos horticultores já es-

Sirvo-me do enseJo para afirmar tao estu?ando o seu emprego <110

a \'. S. o meu rnll.is el�vado e dis· combate as larvas, laga�t�s e outras

tinto apreço. prag�s que tantos preJlllZ'O!! ClIU-

�r..ando Sabino _ Secretári'o sam a lavoura.
•

x x x
Em t'xperii'ncias re:alizadas !l )

FEDERAC_I.O DE VELA E MOTOR Orient(' '\'[e-.lio. Extremo Oriente e

DE-SANTA C.\TARIN_.\ ÃfriC'á Oeiden!al "les demon�;tr'1-

XOT." OFLCr."L�. '(fí-46/1 -
ram a $[;a grande eficiência na ex-

FLORL\XóPOLlS _ 10/9/45. tindo dos mosquitOls tran.5JlJissr,-

O Conselho de Hepresenl.antes res da malúria (anafelina) e da fe

da Federação de Vela e �rotor de brt allElrpla (culicinal.
S:.l'llt:. ClItarin�, reunido em sessão O que isto significou pana os sol

l'eali:t�dll em 8 de setembro ele 1945, dados e eleIno'llslrado pel0� inúmr

resolvell:
rm mos militares do D. D. T., nos

1 _ ;\!omell.r por indi.cação do qnais ()� dentistas britânic05 e

sr. Comodóro, os srs. Armando Sa- amrrie;1llos sobrepujaram os alp

bino e Osmar �lInes, respectiva- mães embora eles estivessem mais

mente, Secretário e Tesoureiro da prüximos da f.:>nte sniça.
C O Exército Britã"ieo na Frente

F. Y. xl. S. »; Ocidental estava 99('{- isento de pul-2 - Solicitar li. Confedera�ão ;,

Brasileira de Vela e Motor, a ['e- gas, p[)i� as camisa!5 do:'! soldarlo!!

messa de cópia das Slllllulas das (bs hnh[,s rle frpnk lram impl"eg
competições elo 20 Campeonato nadas (",))11 D. D. T_

Brasileiro de Vela; A: ..................... """"""........_.......................�.........

3 - xlarear a dala de 16/9/45
para a realização elas provas de
abertura da temporada oficial
1945/1946;

4 - Determinar, na impossibili
dade da realização dessas provas
em Tubarão, e ele acôrelo com o re'

sultado do sorleio, que as mesmas

tenham lugar na raia oficial elo
Iate Clube, na Baia i\'orte, com iní
cio às 9 horas do referido dia;

5 - Solicitar, no easo do compa
recimento do Siderurgía Atlético

Clube, de Tubarão, e ainda de acôr
do com o resultado do sorteio pro
cedido, coloquem os Clubes desta

Capital, à disposição da Federação,
três barcos completamente equipa
dos, c2bendo ao Veleiros da Ilha
concorrer com rIois barcos e o Iate
Clube com UI11 barco;

6 - Detenllinar que a referirIa

prova seja disputada em equipes
de tres (3) barros, nllmero que se

rá elevado para quatro (4), no ca

so do não compal'ecillll'n to do Si
derurgia Allético Clube;

7 - Prorrogar até 31/12/45, o

prazo para oblenção do "Certifica
do rle :Medição", esclarecendo que

daquela data em diante, só poderão
tomar parte em competições, os

bareos que houverem cumprido es

sa fonm'lidade;
8 - Solicitar aos filiados, por

meio de oficio, o cumprimento elo
di�posto no it em an terior;

9 - Solicitar [lOS filiarlos, a

exemplo do que Y['lll s('ndo adotado
pela Confederação Brasileira ele
Yela e Jilotor, que, lanto quanto
possivel, as regatas obedeçam aos

lJercursos triangulares, nos moldes
da SKAN])[N'AVIA:\f GOLG CUP
com as 1ll0<1ificaçõps introduzidas
pela NOHTH A:\IEHICAN YACHT
HACli\'(; l'XTOi\';

As agressões perpetradas pe
los japoneses, neste século, as
sombrando o mundo pelo cu

Convocação
De ordem do sr. Presidente con-

nho de barbaria que as carac-

vido todos os remadores do Clu terizou, não fizeram senão jo
be, especialmente 09 antigos, Q g'ar contra o Império do Sol
comparecerem na séde para tra Na:"cente UPla C'oalisão de for
tar de assunto de interene social. ças que aca\Jaran1 por reduzÍ-.
.- Outrosim. convido t:odos os mem-

.

bros do diretoria poro a reunião lo i't primitiva expressão de
semanal de sàbado. à8 15 horoa. i)ais insular, limitado-o a �lm

Fpoli,1. 11 de setembro de 1945., arquipélago sem maiores re-

Osní Oliveira, l' Secretário. "1."''''::1S.

xxx

REFNIU-SJ; O CONSELHO
nA C. B. D.

o Conselho Técnico de Fu
tebol da Confederacão Bl'asi
leir� de Desport�s, reuni(10
ante-ontem á :arde, sob a pre
sidência cio sr . .José Maria Cas
telo Branco, resolveu entre
outros assuntos tratados, mar
car para o próximo dia 12 de
novembro a convocarã.o dos
jogadores, que sprão p�epara
dos para a formacão do scra

teh brasileiro, pal:a os próxi
mos jogos internaciOll1,ais. A
escolha do técnico, será cuida
da, por ocasião do embarque
dos jogadores para a concen

tração, o que se verificará no

dia �O de novemuro para. Ca
xaml·ú. Para os pl�!.yers q1lf�,
estiverem livres depois do dia
12 de novembro, SErá permiti-

* * *

A limpesa da área portuária
de Bremen está sendo execu

tada por turmas de escafan
dristas especialmente treina
dos da Royal Navy, auxiliadas.
por uma turma de mergull!a
dores holandeses que já remo

veram o mecanismo de detona

ção de três minas, conduzindo
as sem incidentes à superfície.

A indústria inglesa - ora

empenhada num plano de seis
anos de pesquisas intensivas �

desenvolvimento de processos
de manufatura normais -- pe
de hoje mais do que nunca

operários com os mais al�

padrões de conhecimento téc
nico.

* * :;:

Os países libertados, parti
cularmente, desejam que a

Grã-Bretanha ocupe o lugar dr
Alemanha, afim de suprí-Ios
de equipamento industrial,
produtos químicos e objetos de
vidro.

* * *

A Metropolitan Viskers Elec
trical Company da Grã-Breta
nha recebeu um contrato de
um milhão de libras esterlinas

,para a construção de 33 trel1s.
de passageiros para o Brasil.

::: * *

Um plano para a construção
de uma aeronáve jacto-propul
sionada com um raio de �lcâo
de mais de 4 mil milhas, está
sendo atualmente estudada pe
la empresa A. V. Roe, famosa
manufatureira de aviões do
Reino Unido e responsável pe
la construcão do bombardeiro
"Lancaster" .

* * *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico
Dr_ Polydoro S_ .Thiago

OIílliM )(éiIM �. Geral.
lheaÇ4fi do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestifl106,

ri.Qs e demais órgãos inte.m.os, dit adulitos e cl'liamças
CONSULTÓRIO: Rua Fera.a.ndo Mach8(}(), 16

60NSULTAS DiARIAMENTE: Ó8B 15 ás 18 horas
RBSIDIDNCI.Á.: Av. Trompo-wsk,i, 62 - Fone :Manuai 7'66

DR. SETTE GUSMAO
eHElo'.l!l OOS SERVIçOS OE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDlB III 00

HOSPITAL "NERlW RAMOS".
Curso de aperteseoamento no Ho,,-pltal São Luiz Gonzaga, de 810 Paulo - Ex-eSÚl·
tttArlo do Instltutm'i"Çlemente Ferreira", de Slio Pauto - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CJdlIiICA GERAL - DIA"UNÕ8TICO PRECOCE .... TRA'.rAMENTO IilSPIilCJAJ,JZADO

DAS DOENÇAS DO;. APAR:9LHO B1il8PmATÓBIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CON'Sl:JLTA8: DIAriamente, das 3 às 6 horas. OONSULTóRIO: Rua VItor MelreJee, 18.
RESID:s!NClA: Rua ElItevea Jil411ar. 185 ..fif Tel. 742.

DR. MADEIRA N-EVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CurIIo .. Al)el'fetcoamento • Loop PrAttca ao ruo de J�
1IO••ULTAlI - Pela 4IIaJ'Iam_te ._ 1O.OOà..IZ h•• à tarde ezcepto oe.
..........."14 ás 16 - OOl'fBULTOBIO: "............ t........ -·

.... 1."1 - BelHAama: Il.. rr-t._te v.. ...

DR. ROLDÃO CONSONI
ClR1JROIA GIllSAL - ALTA CmURGIA - MOLi!:8TIAS DIil SENHORAS - PART08

Formado �la Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, or;uW foI
A.8Bf8:telllte por vâril5s anos do Serviço Cfrt1Jrgico do Prof. Alf-', Correia Neto.
ClJruTgIa do estômago e vias biliares. !nIte6tlL.'1Oi1 <lelgado �-:':!'0090, t.Iróide, rlns.
�, bexl4fa. ütero, o...éri<MI e trompas. VarlcoceJe. hlill"ocele. yv� .. hérnia.

CONSULTAS:
eu 2 te II bm".q IJ R"" Felipe Schmldt, 21 (altos tia Caaa Parll!90). TeJ. 1.6118.

RESJDi)NClA.: RIUII Es!An'ea .Jrtn!l� 179: Tel 11764

DR. A SANTAELlA
(:Biplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

U_piversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doencas 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

- Gonsultório: Edifício Amélia Ne to
Rua Felipe Schmidt. Consultas. IDas 15 ás 18 horas

Residência: Rua Alvaro de Carvalho n= 18 - Florianópoli.!.

DR. ARAUJO
AMtatente do Prof. 88nllon. do Rio de "..dro

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

CIlrurgIa moderna da GUELA DE LOBO, do LA'BIO LEPORINO Oéblo e c4iu
da bOca fendldOll de nasceri.ça)

�pla. traquêoscopla, broncoscopia para retilrada de corp()8 estl'8.I1lhoe,
CONSULTAS: das 10 .. 12 e daa 15 .. 18 boI'''

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila ORo ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO
Op.raçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
GCUI do. inte.tino•• réto e anua
- Hemorroida.. 'Ilratamento da

colite amebiana.
Fi8ioterapia -- Infra·vermelho,
Corwult: Vitor Meiralu, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

à tarde, dCUI 16 he, em diant"
R..id I Vida! Ramo., sa.

FODa' 1067.

� • orto)ltMlla. 0IIal_ e VIIr-.te
te 1101'83. PartGe • ._.....�
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
<'lllUll.eJu... <lIil<i UI la 17 IW...... 1tIlfIIDaloi·
!.t .... , �.. .LI........... IfID.

MARIODR. WENDHAUSEN
(I»plomado pela J'aculdaca Nac. 11. lIec1lclina da Unt...ere1dada do BruIJ)

_-lDtAIMW do lilerYi(Io d. Clinica Mfdica do Professor On'aldo OUye1n. m6IHeo 40

Depu'tamento d. aaM.
CLIJIfICA "DICA - .olMtlalo bt.erJlu de .d....toe e erIaJl� OOl'f8ULTOBIO

a�CIA: B.. Jl'eUpe 8cbmJdt .. ali - TeL 81J. OONSULTA8 - Du 1... lL

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
o.. lanlço. II. Cliniea Infantil da Assistência Municipal a BOII.,Ual

ele Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTO!

OON8ULTóBIO: Rua Nunes Machado, 7 (EcUHclo S. Franciaco), roa. 1....
Con.ultas dali 2 às 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F'ARACO
Médico - chefe do SeITlço de Slfllls do Centro de Balld.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 41
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - .Felipe Sch.midt, 8. Das 14 ia 18 her.... .

RESIDENCIA - Conselheiro Malra, 77.
TELEfONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

." Hospital"Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina
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o Brasil, arBude
poteueia iDdostrial

Competirá com 0.5 EStados Uai
dos e a Inglaterra, sendo, ao

mesmo tempo, seu melhor tre
guês - Interessantes declarações
do Sr. Percival Farquhar - Dis
ponibilidades do Brasil nos Esta.
dos Unidos de cêrca de 15' bi
lhões de Cruzeiros - Os capita
listas estrangeiros terão Irandes
vantagens 110 Brasil.

-

etc.

Rio, (O Estado - Florianópolis).
O Sr. Percival Farquhar fez, ellt

New York, interessantes declara
ções sôbre a grande capacidade in
dustrial do Brasil e as enormes

vantagers que o nosso. pais of'ere
ce aos capitalistas estrangeiros.
As opiniões do Sr. Farquhar são

ta� ITI<..is judiciosas quanto é cer

to que esse homem foi o maior in
centivador de grandes empreendi
mentos ou nossa terra e o mais co

rajoso movirnendor da maior mas

sa de capitais estrangeiros investi
dos no brasil. Portos, estradas de
ferro, mineração, instalações hi.lro
elétricas. colonização, pecuária,
frigorificos e tantas outras inicia
tivas de vulto ti VCr�U1! à frente ês
se homem dinâmico, a quem muito
deve o progresso do Brasil, ao qual
o Sr. Farquhar, que atualmente
conta 80 anos de idade e vive cheio
de otin.Ismo, consagrou -«l anos

de ativi lade Iccunda e lninterrup
ta.
Nas suas deelaraçôrs manifestou

a opiniúo de que a futura disponi
bilidadc de maquinária, transpor
te e equipamento r-evolucionarú a

indústria do Brasil e fará do nosso

país 11111 poderoso rival dos Esta
dos Unidos e da Grã-Bretanha, ao

mesmo tempo que se tornará o <eu

melhor freguês.
Declarou ainda O Sr. Farquhar

que () Brasil, tendo elevado gran
demente a sua exportação durante
a guerra, diminuiu muito a sua

importnção. Dessa forma acumulou
nos Estados Unidos créditos que
atingiram <1 cif'rn oscilante entre
quinhentos milhões e setecentos e

cinquenta milhões de dólares (um
equivalente dr' quinze bilhões de
Cruzeiros). além de vultosa sorna

acumula-!a, também, na Inglaterra.
Pretendo-se aplicar essas disponi
hilidades na aquisição de maquiná
r ia, reservando considerável (flInn
tia para a compra de mercadorias.
Exaltan do o progresso realizado

pejo Brcsil, desde 1906 (quando o

visitou pela primeira vez) :'.té 1'0-
[e, disse que o nosso país enfrenta
a paz eJ1l confiança, mas assinala a

escassez de mecanização. Os pro
cessos finda em uso no país embo
ra tornem a mão tie obra mais ba
rat:1, rf'tardam muito a execução

Idos trabalhos.
Acredita qne com a industrializa

ção os produtos agrícolas de IC'X

portaçãü, com o café a frente, -

lllcsmo ::HlJl1en1ando a sua produ
ção, con�o podel'Ú acontecer - per- Iderão seu predomínio na econo\l!'a
br:.lsileir:l.
Afirmou que a indústria textil se

desem'ulv<:rú cllm rapidez incrivel
e desaf:�irá o comércio l11untiial, tal
a fertilida(le do nosso solo e o cli
ma que muito favorecem a cultura
do algodão. Prevê as mais belas
perspectivas para essa nossa inMIs
tria e elogia a capacidade de traba
lho é facilidade de adaptação dos
nossos patrícios.
Censnra os industriais norte-

an'encanos e britânicos que temeI!
a competição do nosso pais, acres

centando que "o Brasil será compe
tidor, mas, ao mesmo tempo, com

maiores riquezas tornar-se-á auto
maticamente, melhor freguês, em

bora não para as mesmas mercado
rias de atualmente".
Estabc·Jece Ulll paralelo entre a si

tuação atual do Brasil e a dos Es
tados Unidos, no século passado,
quando iniciaral1l se'.1 dl'senvolvi
mentI) industrial. Te!1Clo entrado aa

indústrip do aço. suspenderam ime
diatamente �l1a importação de rro
dutos ir gl(··ses dessa matéria, de
yan,lo, no entanto, () volume de
suas clmll,ra�, de, Oil!ros artig(,s, il
Inglaterra. Pre\"e a mesma si luação
para o Brasil 110 comércio Illundial.
A.é'ha (me o nosso paí� se emancipa
rá rapidamente, no ·(jue concerne a

certas espécies de aço, tornando-se
maior compr:.dor (le outr8.S ([l1'lli-
dades. I

"Em geral não ha nenhum confli
to eC(lnômico el,trc (l Brasil e {J$

Es1achs Unidos. XaluJ'allllente ha
yrrú a]g'llls ajustes, COlllO os haycrá
em todos os negócios".
Focaliza 8. j)1,si�'8o espeCial rlo

BrasiJ cüJ1l0 mercado inlel'l1O. H.c
conhece () entraye qne a {[lta de
bom carvão e a deficiência de de
pósilns llctroli!'eros criam à inllús
Iria nacional, mas :l�)onta a eompen
s:lção f,)rmÍll{n'el (lo potencial hi-

TENHA JUIZO
TEM sfFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

1314&4 1:&€1A
Ao SU.'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Higado, O Baço, o Coração, o Estômago. OS
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, DÔrsA
nos OS808, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Iaotensívo 80 organismo. Agrsdavet

como um licôr
O OCIXIR 914 está HprOV8,1o p ... lo D.N.s.P. como
l!Lw.xHiaf no tratamento da SUnts I:l Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEJBRlDADgS MÉDICAS

�obre o preparado ELIXIR A cenpoeíção e o sebor e
.�14, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914> re·

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
(H! casos de Indicação apro- facl1 manejo para o público
pr1adl1 (aUills em varias de no combate â BUIlI!!, qualída
suas maaítestações) 08 resuí- 'de> que frequentempnte a
llidos têm sido sattsfatortos, nrovelto no Ambulatorlo da
poli são rapídos e duruvels. Maternidade de Santa Maria.

Dr. WashingtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passg.

I

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fadada •• 1871 - Séde: B A I A.
mCEN-DJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respcusabilidadea
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades te

98.687.816,30
76.736,401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

Esta verdade!a
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sondo lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus ca1çados sem vísitar a

«Tamancaria Barreir8S))

dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

IRUA CONSELHEIRO MAFRA,41

1lWJ! Aparêlbos elétricos
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
raI, fornecendo orçamento grátis. e
sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos eJétri
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

o MelHOR VfRMiFUGO
OE I:F'ElTO SEGl:RO
E INOHNSIVO AS

CQ.ANÇ'S f

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

';A-O
____""""·2__ ,·c. 0,/'1, S. OI- ,''0-_...4J&lUL...."",.-

lIro-ej{' lrico, explorado apenas em

parte. IFin:lli7ando suas declarações, o

Sr. l'prcival Far([l1har assinal.:t o

fat,> de (1S Ilrasilciros, depois da pri
meira gllerra mundial, tomarem a

dianteira na execução dos grandes
empr ·pnrli1lJcn t,)S nacionDis, cor!'.

pleno exilo, () que, alé então, era

fei10 por estrangeir.os e acha que os

IrepresC'l1 tanlcs do financiamen to
llluitfJ lucrarialll em se associando
aos fortes grull/jS locais. ;,.. ...:

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestilu!

cont<;lgiosas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� fiO! Iml�r anua a no��� ln U� fli 11ft iU
Nova Iurqae, 12 (U. P.) - "A Muniz, día-etor da Fábrica Nacio-

{industr ialâaação do Brasil é de nal de Moteres de Aviação, num

grande importância para os Es- discurso que pronunciou num

tudos Unidos" - afirmoa o bri- banquete de confraternização do

:adeiro de Ar ÁRtônio Guedes

••••,

Guedes Muniz sahentou que.'
"Brasil Industrializado será um

melhor comprador de pro dutos
no rte-amertcanos, como aconte
ce com a Grã-Bretanha.

preca rra, devido a ausência de
uma, indústria suficientemente
desenvolvida para a produção de
materiais de guerra. O brigadeiro

"Export Manager Club ", Acreil
centou o orador que se o Brasil
tivesse sido atacado em 1941, os

brasileiros ficariam em situação

Estreitode ôntemacidente no
Conforme noticiamos ontem, um ônibus da

empresa «Needer» quando regressava a esta capital,
em uma dai suas habituais viagens, desviou se do,
leito da rua, indo parar a pouca distância do mar.

E' interessante frizar que no tre ieto acidentado.
compreer.dido entre o meio fio da rua e o local da

providencial imobilização, o referido ônibus p6s
abaixo mais de 3 metros dum muro recentemente
construido. que delimita o terreno' onde o ônibus

cu ia diferença de nivel para a eetrada é de
znars de um metro. Acresce
que esse terreno é um de
clive que leva ao mar, o

que favoreceu a velocidade
do carro desgovernado,
que passou a menos de
meio metro dum coqueiro
alí existente e que poderia:
ter causado a morte da to
talidade dos passageiros. A
maioria dos curiosos que
têm observado o local do
aciden te, pasma an te a

afirmação de que só duas
pessoas resultaram leve·
mente feridas. A Lo to que
estampamos. permite me

lhor idéia daquilo que po
deria ter sido um lamen
tável desastre.

PI.,."",ona 12 de SetemDr. de .45

Noticia sem fundamento
ali de brasileiros. Acredita-se

portanto, que em relação ao

assunto, haja um equívoco;
pois de outro modo a referida
divisão teria naturalmente co

nhecimento do ingresso de bra
sileiros naquele território.

Rio, 12 (A. N.) - Um ves

pertino local publica o seguin
te: "Uma correspondência pro
eedente de Singapura informa
que, nos cárceres daquela loca
lídade, entre quatro mil e qui
nhentos e sete civis, foram en

contrados vários brasileiros,
que alí sofreram os horrores do I I-I I dcativeiro imposto pelos japo- ns 1 U O e
neses. A nossa reportagem
procurou apurar o que de ver- Educacão
dade consta a respeito, e foi '

informada, em fonte autori-l H�je, 12, no I. de Educação,
d t itórí

reahzam·se as sequintes provas

z� a, ,9ue em ern ano japo- parciais do Curso Fundamental
nes nao existem mais brasilei- daquele educandário: no período
ros, desde que foi retirada a da manhã, a partir das 8 e 314,
nossa representação do Japão, f�ancês do I' ano �;. portugu�s do

por efeito da guerra e que os
2 �no AA; mCl;�ematlca d� � ano

, . .' , A; mgles do 4 ano A e hSlca do
ultimas compatnotas que ali 5' ano A.
se achavam foram para aqui A'. 10 horas, haverá provas de

repatriados. No próprio Minis- francês d:> 2. 3' e 4' ano. A.

térío das Relacões Exteriores
No perIodo da tard�: a come-

•
-> .' çar da. 13 8 314. far se·ao a••aba-

TI?S. �rVlçO,S consula.res, _ cuja tinas seguintes: matemática•. geo
dívísão esta sob a díreção do grafia, inglês. história e portu
ministro Trajano Medeiros, na- guê., respectivamente da. série.

da consta segundo fomos in-lIa. ,20. 30. e 5111. -- ,B: ..
.ç

,
• A'

A s 15 horas. tera IniCIO a prova
formados, sobre a exístêncía de geografia do I: anó B.

�����;;�:�,!:,�gg��!!. entre I
Concedendo exoneração:
De acôrdo com a alínea a, § l°, do art. 91,
do decreto-lei n. 572, de 28 de outubro' de
1941:

A Ubaldo Abraham, Estatístico, classe L,
do Quadro Único do Estado.
De acôrdo com o art. 91, § l°, alínea c, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941:

A Alberto Sodré, do cargo de Delegado Re

gional, padrão Q, do Quadro Único do Es
tado. (7162)
Design ando:
De acôrdo com O art. 84, do decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:

Olga Voigt Lima, Estatístico Auxiliar H.

para exercer a função gratificada de Chefe de

Secção do Departamento Estadual de Estatís.
tica, criada pelo decreto-lei n. 1.211, de 30 de
novembro de 1944. (7168)

DITZ Hoje, 4a.-feira, às
S. 19,30 horas
Leo Carrilo. Leon Errai e Mary

Betty Hugues em:

AMOR E BATUCADA
Uma comédia alegre e dive'l'tida"
onde há muita mu.ica e muito

romance.

No programa:
Brafiil Atualidades - DFB
Os nonos aliados Russoe

Intere.sante documentário lIohre Q.

fôrça bélica da RU8sia.
Impróprio até 14 ano.

Preços Cr$ 2.40 e 2.00

Aqui se faz .....

Os carceireiros de ontem, no Pa
cífico, estão passando a detidos;
e os presos de ontem, passam a

vigiar seu antigos algozes. É isso
o que se está observando em inú
meras partes do Extremo Orien
te, após a assinatura da rendição
incondicional do Japão. Em
Hong-Kong, essa mudança foi
sumamente violenta, pois os ja
poneses se execederam no trata
mento dispensado aos britânicos
e demais soldados aliados. E ago
ra, na hora da revanche, os alia
dos forçaram os japoneses asa·
frer os mesmos padecimentos in
fligidos no principio da guerra,
Antes de chegar à pr-isão, onde
estiveram os aliados, os japone
ses foram obrigados a atravessar,
em marcha forçada, as ruas da
cidade. A única diferença foi que
os aliados não massacraram os

japoneses' como estes fizeram
com os ingleses nas ruas de
Hong-Kong, quando acredita
vam que járnais teriam de pres-

. tar contas, pelas suas atrocida
de.

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

Centro Acadêmico XI dc Fevereiro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Voto na srita

ROXY Hoje, 4�-feira, às
19,30 hrs.

Últimas exibiçãos
[o Filme Jornal 38xl0 - DFB
2D Bud Abbot e Lou CosteIo em:;

DOIS AVIADORES AVARIADOS·
Uma goaada aventura cheia d.

lances emocionante•.
3D OS NOSSOS ALIADOS RUSSOS

Documentá:rio sôbre a força bé
lica da Rú.sla.

4D Wally Brown e Alan Carneyem:
SETE DIAS PARA AMAR

Sete dias de loucuro.s, romance
e amor.

Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

Aluna do

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
1

Conferência do almi- Telegramas retidos
rante Lu"as BOI-teux Acham-se retidos nos Correios e

, U Telégrafos telegramas endereçados Manoel José Barbosa para exercer a função

No "Estado de São Paulo", en- para: João Estevão Rebelo, Maria de Delegado de Polícia do município de Ca

contramos O seguinte: Isaura Coelho, Eldirie Miranda pa- çador. (7138)

Na última sessão do Instituto ra Lourival, Alice Silva, Orlando Carlos Tosini para exercer a função de sub-

Histórico e Geográfico Brasileiro, Silva, Atilas Barroso, Fiorelo Na- delegado de Polícia do distrito de Corupá, no

foi ouvida a conferência do Cornan- zari, Irene Ayres Sousa, Gertrudes município de Jaraguá do Sul. (7163)

dante Lucas Boiteux, que discor- Kennedy, Maria Cardoso, Aurclia Euclides Simões de Almeida, segundo-tenente

reu a respeito da "A Marinha Bra- Tavares, Antônio .José de Sousa da Fôrça Policial do Estado, exercendo a fun

sileira, sua formação e primeiras
Artur Dossena, Dário da Rosa, Ger� ção de Delegado Especial de Polícia em Joa

atividades", assunto de História mano SC�1l11aZ, I�audelino. Pellense, I çaba,.
pal-a responder pelo, expediente da r».

Naval em que o conferencista é Aldo Batista, Comissão Constr. Ho- le{acla 1teglORal de Pohcla do mesmo muru

destacado especialista. dovia Paraná Sta. Catarína, CeI. cípio. (7165)

Instalr da a sessão pelo Sr. Pre- Marcos Azambuja Antônio Vieira Rodolfo Geraldo da Rosa, ocupante do caro

d Afonso, Cap. para' Oscar João Pe� so de Comissário de Polícia, padrão H, do
si ente Perpétuo, Embaixador José '

C reira, Osvaldo Machado I'lla Duar- Quadro Único do Estado, para, sem prejuízo
arlos de Macedo Soares, que con- ,

vidou o Almirante Gago Coutinho te Schutel 55 Mário Santos Joâo i
das suas funções, responder pelo expediente da

f G. da Silva,
. 'Alta Vieira, L'1'c'j'nl10 Delegacia Regional de Polícia da capital, a

para azer parte da mesa, foi dada Ferreira. contar de 1° do corrente. (7166)
a palavra ao conferencistá que re-

viveu a história da Marinha Portu
guesa c principalmente os feitos
dos homens do mar, que abraçaram
a causa da independência brasilei
ra, na época tão dependente cio do
mínio do mar.

Achavam-se presentes os seguiu
tes sócios: Srs. José Carlos de' Ma
cedo Soares, Radler de Aquino, Vir·
gilio Corrêa Filho, Lucas Boiteux,
Braz do Amaral, Vieira Ferreira
Gago Coutinho, Affonso D'Escrag�
no l le Taunav, Feijó Bittencourt
Clúuriio Ganns, Francisco :\1arque�
dos Santos, Hélio Vianna e Julio ele
Macedo Soares.

.Tuslif'icou a sua ausência o Sr.
Mi nistro Tayares de Lyra. A Con
fer('ncia terminou sob aplausos da
assistência que concorreu à sessão
do Instituto.

Oscar Pfuetzenreuter para exercer a fun

ção de Delegado de Polícia do município de

Orleães. (7140)

Bem impreSSionados
Londres, 12 (U. P.) - COIll

gressistas norte - americanos,
em viagem de inspeção dos
trabalhos da UNRRA, estive
ram conferenciando com o

marechal Tito, na Jugoslavia.
Os parlamentares norte-ameri
canos mostraram-se sumamen

te impressionados com a fran
quesa e os esfôrços de Tito,
para a democratização do país.

58.-Feira. no Ritz e Roxy . Barbara,
Stanwych e Michael Oshea em:

A MORTE DIRIGE O ESPETACULO>-

I; IBI;llllulijllj II'!I
B lUIS Q� l1J(

NÜ1lR, K lJ)(
11)( B O LO-tDispensando :

JDão Floriano Angulski da função de Dele

:.do de Polícia do municipiç de Or Ieàes.

(7141)o Diretor
D.E.I..

do
agradece

Do sr. Gustavo Neve. laborioso
diretor do DEI. recebem�s o se.

guinte telegrama:
"Agradecendo congratulaçõe. me

foram enviadas pela direção e pe
lo pessoal de redação e oficinas
desse conceituacào jornal motivo
transcurso ontem «Dia Imprensa»
muito me apraz .audar em todos
quantos trabalÀam para "O Esta
do· homens dignos da função pro
fi.sional e social que exercem no

bilitando a imprensa catarinenlle.
Cordeais liIaudações».

A Virgílio Cesar de Oliveira, da função de

primeiro suplente de sub-delegado de Polícia

do distrito de Capão Alto, município de Lajes.
A Domingos Sales Pôrto, da função de

sub-delegado de Polícia cio distrito de Cambio

rela, no município de Palhoça, (7164)

o PRECEITO DO DIA
MALES DO ESTÔMAGO E DO

INTESTINO
Muitos males do elltômago e do

intestino têem, como ce.uac , a pri�
.ão de ventre. O indivíduo apre
senta mau hálito, sente falta de
apetite, enjôo de eatárnago, azia,
gases no intestino e cólicas, ÊlIses
males pedem desaparecer quando
se trata convenientemente a «pre
guiça inte6tinal»
Livra-.e de males do estômago e

do intestino. tra tando a prisão de
ventre SNES.

Mais poderosa
Anuncia-se de Hilton (Tennes-

see) a descoberta por cientistas
americanos de uma nova bomba,
de plutônio, cem yezes mais pode
rosa ([ue a bomba atômIca.
Decididamcnte a humanidade es

tá resohicla a entrar num período
de paz definitiva c ... eterna.

uma mesa circular e uma cris
taleira, ambas em ótimo estado'
de conservaçãe. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14 .

(Mato Grosso.)

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sabl.1 economizar ..

PARA

E C Z

FERIDAS,
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Comunica a seus amigos e clientes que tendo sido assi
nado o Decreto que regulorizou a selagem de seus títulos encon
tram-Ie à dispcsição dos mesmos em todai! as nossa. agências e
com os nosso. inspetores os títulos do nosso plano Universal _ H

Eues tí�ulos são sujeitoi! ao .elo federal de Cr$ 4 ,00 alé�
do de Educaçao. atualmente de Cr$ 0,40,

" Nest� cidade a agência da Empresa se encontra instalada Ia Rua FelJpa Schmidt (Edifício Amélia Neto).
ra:JnIN::_��""'���z� "a__� _

E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

E A '5,F R R

ESPiNHAS, ETC._..I
- -�.

NUNOR EXISTIU IGUJ:il
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