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ZENTOS E VINTE-E-CINCO MlL� PRISIONEIROS DE GUERRA E CIVIS, O NÚMERO DOS INTERNADOS ��AMPA.
MENTOS INIMIGOS DAS íNDIAS ORIENTAIS HOLANDESAS, INCLUSIVE SESSENTA-E-CINCO MIL CRIANÇAS. ACRESCE� ..

TAM QUE AS DIFICULDADES EM OBTER NÜMEROS EXATOS CRIAM OBSTÁCULOS AOS PLANOS DESTINADOS A ATEN·

DER OS PRISIONEIROS, QUANDO OS MESMOS FOREM LIBERTADOS, ASSIM COMO ENVIAR SOtORROS AS ZONAS E�/l

QUE �LES SE ENCONTREM.

Bernard Shaw e a de
sintegração do étomo
Numa carta él,u "Times" de I é mais expenmental e sera

Londres o famoso escritor Ber- ! certamente barateado em qual
nard Shaw diz que a cons_e-I quer momento. E�en:entos mais
quência final da desintegraçao i pesados que o uraI"l:lO, e tantas
.do átomo será a destruicão vezes mais explosivos que o

ao mundo.
'

i urânio, na proporção em que o

"Agora que nós, a raça hu-! urânio é mais explosivo que a

mana, começamos a brincar pólvora, pOG:-2m ser descober
com o átomo - escreve Ber- tos.
nard Shaw - posso assinalar "Finalmente, como o apren-

O·' caso das bases ael' reas no Suspensos por �ir::Sa g�: ���;i�S te��\�: ���g�a��t�c����t����� e!��
das nossas dificuldades? saber corno a deter.

I"
.

·d I oito dias Desde há alguns anos, nos- "Em virtude do noss_? com-heRlI-s erlo Del enta Rio, 13 (A. N.) - Tendo-se sos poucos astrônomos profis- portamento recente, 1"!-3.? pos-
realizado ante-ontem no Tea- sionais foram reforçados P?r soo desprez8:r essa posslb�I��era uso militar, por 99 anos, al- tro João Caetano um espetá- um grupo de amadores �u�a e Julgo-a dIgna de mençao .

guns dos quais estão localiza- culo, cuja programação não principal atividade cons.lstlados na Jamaica, Santa Luzia, foi devidamente aprovada pela I em observar e estudar díver-
Trinidad e Guiana Inglesa. Divisão do Cinema e Teatro sas estrelas.
No momento, o comando de do D. N. L, infringindo assim I "Diversas �e�es em9ciona

transporte aéreo está fazendo as disposicões do Decreto-lei rarn-se pelo súbito clarao pro
uso de todas essas bases, num na 1.949 de' 30 de dezmebro de ' duzido pelo que chamam nova

transporte aéreo em massa. 1939, o �r. Antenor Novais, dí-] estrela, embora seja de ,fato O Embaixador Britânico vi-
Esse comando mantem em retor daquela Divisão, vem de uma velha �strela, dem8:s:ado sitará também os municípios

trânsito 30.000 soldados norte- suspender por oito dias, a con- pequena e fria para ser VISIV�l, de Morro Velho, Ouro Preto e
americanos que regressam à tar de 12 do corrente, os espe- que subitame_?te esto�ra nao sr. Carlos Araújo iniciado os
pátria da Europa até MIami, táculos da Empreza Ferreira deixando senao um po de es- trabalhos. resultando a imporvia Atlântico Sul, Brasil, I da Silva, arrendatária da oíta- trela chamad? n�bulosa. O ca- tãmcía do certame e expresGuianas e Porto Rico. va casa de diversões. lar e a energia Iíbertados pela -uasard 'e lUO;) 'oçl)'eJV 'eAHS so]explosão estão fora da apre- macêuticos Brasileiros, sob a

DissO Ivida a po Iíc ia espet ia I :�r��;',��:a���!�e�st�ela;,U: ��;�liE�t�:�sr�::��l���1"�
- •• • r pode acontecer com a Terra, é

-JU.!I sop 0!!5UaAUOO 'e as-notai
Madrid, 13 (S. E. I.) - O novo Governador dé Barcelona, 'que os ptoto�s. com o� elec-

tnoq ou 'é5u'e!}uo;) uns 'e opues
Barba, resolveu dissolver a Polícia Especial Falangista, cria- trons planeltan�s, e �'" neu: Curitiba, 13 (A. N.) � Ins
da pelo ex-Governador Civil, Corrêa. Essa polícia que se com- trons dos p 8:ne as mais pesa 'sJ'ed op soruod SOp:�A ap suo
punha de mil e quatrocentos falamgistas, dependia díretamen- �?�, de qU��ll se compoz�m8:: -nn�;)'elUJ'eJ saº5'e�alap ap 'e5
te do Governador e gozava de inteira autonomia. ena, comt maramt e_ pr UZII Presidente Vargas.

ram uma empera ura na qua

S.·r Donald St. Cla.·r toda a estrela se pulveriza e

evapora. Seus habitantes, se

os há, foram cremados com

uma perfeição instantânea,
que não se pode atingir em

Goldera Green (o mar crema

tório de Londres).
O que nós acabamos de fa

zer, com uma despesa enorme,
é conseguir que uma onça de
uranio venha a explodir como

uma estrela. O processo já não

o
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Ano XXXI l 9470Quinta-feira, 13 de Setembro de 1945FlorianópoUs H.

Atkinsonfield (Guiana In

glesa), Setembro (U. P.) - O

que acontecerá- às bases aéreas
e militares construidas pelos
Estados Unidos no hemisfério
ocidental, agora que terminou
a guerra, é uma questão em

efervescência nas Antilhas,
Guianas e no Brasil - onde
quer que se tenha construido
essas bases ao custo de mi
lhões.
Em excursão por essas zo

nas, éorrespondentes norte
americanos encontraram entre
o pessoal do exército a opinião
geral de que deveria haver di-

. .reítos para a operação perma
nente das bases, tanto por mo
tivos .milítares como por co

merciais.
Todavia, ignora-se se houve

quaisquer negociações diplo
máticas recentes com respeito
à situação das bases em tempo
de paz.

Os aeródromos construidos
pelos norte-americanos no con
tinente se dividem em várias
categorias, sendo a primeira a
dos que poderão ser utilizados
pelos Estados Unidos até seis
meses depois do fim da guerra.

Esses se acham localizados
em Cuba, Indias Ocidentais
Holandesas e Guianas Fran
cesa e Holandesa.
Provavelmente, em especial

classificação se encontram as

grandes bases de Belém, For
taleza, Natal e Recife, no Bra
sil.
Não se pode averiguar que

direitos os Estados Unidos te
rão nessas bases em tempo de
paz.
Depois vêem os aeródromos

adquiridos à Grã-Bretanha pa-

Convencão dos
,

Farmacêutícos

«Dia da Vitória» Faleceu Afonso
Aurélio Porto

Rio, 13 (A. N.) - Os chine-
Belo Horizonte, 13 (A. N.)ses residentes no Rio comemo-

.

1
t "D' d ·u·t'

- Acha-se nesta capital 'esderaram on em o la a vIO-
..

. " D d "r horas' ante-ontem, o Embaíxador Bri-na
'.

es e as. pnme� �s .

tânico junto ao Govêrno Bra-do dia, uma mtermmavel ro-
'1'

.

I) ld St Claí.

di
.

êd d E SI eiro sir ona. . arrmana irrgia-se a se e a m-. .

Ibaixada da China, para cum- Gamar, que v,elO acompa� ia-

primentar o E m ba i x a d o r
do de sua ,e�posa, Lady .Gamer,

Cheng-Tien-Koo. Todos os ho- do Se?retano. da Embaíxada e

mens e mulheres mostravam- do adido de Imprensa. Com

se radiantes nos seus melhores pareceram ao seu deseinbar-

trajes. ("�18 o Governador d� 100 •Re-I-------------
gtmento de. I.nfantana, S�cre-· TelegrafOU aotarto e auxilíares do governo

mine�ro. CO:l1�ndo e ofícials generail"'SSI·moda Força Polícíal. Consul da
Inglatera e demais autorüla- Rio, 13 (A. N.) - Por meti-

�t des. O Embaixador recebeu vo da vitória das Nações Unie""

Estocolmo, 13 (SIP) - Co- honras militares ao se dirigir das contra o Japão, o Presímunicam de Cracóvia, que os do grande Hotel, onde se hos- dente Getúlio Vargas telegrahabitantes daquela cidade, pedou. Á tarde esteve em visi- fou ao generalissimo Chiangque foi durante séculos a ca- ta ao governador, no Palácio e Kai-Chek nos seguintes ter
pital da Polônia, esperam que em companhia do Chefe do go- mos: "Em nome do govêrno ebrevemente será levado para vêrno mineiro percorreu vá- do povo brasileiro envio a V.lá o ex-governador nazista da rias instituições desta Capi- Excia., as mais calorosas IelíParís, 12 (S. F. L) - Logo Polônia, dr. Hans Frank. Será tal, juntamente com sua espô- citações no momento em queapós a declaração do Ministro um curioso espetáculo a che-

sa e mais membros da coruítl- celebramos a vitória sobre odo Abastecimento, Sr. Pineau, gada do ex-poderoso senhor
va. Ontem, o Consul da Ingla- Japão, que põe fim a umasôbre o próximo aumento do da vida e da. morte dos polo- terra ofereceu aos visitantes guerra injusta e de opressão,racionamento de matérias gor- neses, no papel de prisioneiro um "cock-tail" em sua resi- durante a qual as forças cnídurosas, a manteiga, em cer- algemado, conduzido num rar- dêncía. Serão oferecidos ainda nesas se bateram com tão hetas regiões, passou a ser vendi- ro forte escoltado pela polícia. a S. Excia. um almoço pelo róica e tenaz resistência". Ada a 300 francos o quilo, quan- Como é sabido, o criminoso Prefeito e um jantar de hora êsse telegrama o generalissimodo antes era vendida por oito- Hans Frank, deve ser entre-
no Palácio da Liberdade pelo Chiang - Kai-Chek respondeucentos. O preço do óleo comes- gue aos tribunais poloneses governador do Estado. com a seguinte mensagem:tível que era de mil e cem para ser julgado em vista dos "Agradeço muito sinceramentee cinquenta. Baixa análoga re- numerosos crimes de guerra e EXDOS·II'a-o francesa a V. Excia. as felicitações quegístrou-se nos preços da banha comuns, cometidos durante. \I houve por bem dirigir-me porfrancos o litro, é hoje de cento sua admínístracão. Frank 1'es- Rio, 13 (A. N.) - Inaugura-' ocasião da nossa vitória co-e dos frios. A carne verde tam- ponderá também pelo crime se no próxiulO. d�a ��, 110 gran- mum sobre o Japão, em nome�ém baixou de preço. Quanto de roubo, pois apoderou-se ãe de salao do Mllllsteno da Edu- do govêrno e do povo brasileias aves, o quilo de galinha que numerosas obras de arte que cação, a Exposição Francesa roo Apres2lJto-lhe os melhoresestava sendo vendido a 4751 mandou retirar dos muser,s e da Artes P11stlcas, Obras de- votos pela sua felicidade pesfrancos sofreu uma redução I também das coleções parti- corat:ivas, Trd,bal hos Indns- soaI e pela prosperidade do seude 275 francos. I culares, para seu uso pessoal. triais e Livres. país".

Rio. 13 (A. N.) Faleceu
ontem nesta capital o conheci
do historiador Afonso Aurélio
Porto, que desde 1938 vinha
exercendo as funções de reda
tor-chefe dos Anais do Itama
rati, que constam de move vo
lumes de estudos sôbre as re

lações diplomáticas do Brasil
Império com as Repúblícas do
Prata, divididos em duas par
tes: a correspondência do con
selheiro Antônio Corrêa da
Câmara e os documentos re
lativos à então Província Cis
platina.

Aguardam o dr.
Oaus Frank

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me
nores preço,1s6 na CASA MIS'
CILANEA - Ruoe. Mafra, 9

Mercado negro
"

As 22 'horas
Rio 1� (A. N.) - o presí-I, �

dente da República assinou

decreto determinando que os

estaüeleeimentos comerciais do
Distrito Federal fecharão aos

sábados às 22 horas.

Foi reaberto
Estocolmo, 13 (SIP) - Co

municam de Katowice, séde
da administração da provincia
polonesa de Silésia, ql1:e fol
reaberto pelas autondadei'l
municipais, o teatro polemê3,
fechado anteriormente . }eJos
alemães.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Fígado, o Baço, o coração
LEI DRACôNICA PUlmões I:i Péle. Produz Dôres de

Assim se chama uma lei excessi- nos Ossos, Reumatismo, Cegueira,
vamcnte rígida e severa, Dcríva-se belo, anemia, e Abortos
de Dracon - antigo magistrado e Inofensivo ao organismo, Agradável como Iicôr,
legislador ateniense. Suas leis er�m O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.tão severas que diziam serem es-

crilas com sangue. como auxiliar no tratHIDeUo da Sífilis e Reu-
l)racon foi o :mtor do prillleiro matismo da meSIDR origpm. _

código escrito pelos atenienses f' VALIOSAS OPINiOES
imPlunha 'la lpen;f .de 11110rle p�r O ELIXIR «91ft», dadá a sua Atesto que apliquei muitas
qlla quer c e Ilo. "' aiS tare e o gl'ance base, é ótimo auxl'II"ar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendofilúso('o Solcm, suhstituindo Drac()n,
modificou suas leis dando-lhes carú- lamento da Sífilis principalmen- semure os melhoreR resultados
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MENTOS

fQuando o Duque de Me-

cklembuIgo reflexionava e al
guem lhe perguntava em que Iestáva pensando, costumava
responder: "Dou audiência aos

meus pensamentos".

rOMÃGÃZiNE011
; !

I...."� ........"

BOM CONSELHO

I

Um comerciante queixava-se a

um amigo de que um de seus deve
dores recusava-se a pagar-lhe a

quantia de dez mil libras.
- Leve o seu caso aos tribunais

- aconselhou-lhe o amigo.
- Não posso fazer isso, porque

não tenho nenhum documento que
prove essa dívida,
- Arranje-o.
- Mas como?
- Escreva ao seu devedor dizen-

do que exige as vinte mil libras de
volta ...
- Mas ele me deve só dez mil .. _

- Claro. Isso mesmo êle lhe dirá
por escrito, e assim o amigo terá °

documento que lhe servirá,

* * :::

QUANDO SE TORNARAM IN
DEPENDENTES AS REPú
BLICAS AMERICANAS?

- Os Estados Unidos da Amé
rica do Norte, a 4 de Julho de
1776; Haiti em IOde Janeiro
de 1804; México em 16 de Se
tembro de 1810; Venezuela em

19 de Abril de 1810; Colombia
em 20 de Julho de 1810; Chile
em 18 de Setembro de 1810;
Paraguai em 14 de Maio de

'

..

1811; a República Argentina
em 9 de Julho de 1816; São
Domingos em 27 de Fevereiro
de 1821; Perú em 28 de Julho
de 1821.

O dia 15 de Setembro de ...
1821 deu a independência aos

• seguintes países central-ameri
canos: São Salvador, Guate

mala, Honduras, Nicaragua e

Costa Rica.
O Equador tornou-se inde

pendente em 10 de Agosto de
1822; o Brasil em 7 de Setem
bro de 1822; a Bolívia em 6 de

agosto de 1825; a R'epública
Oriental do Uruguai em 25 de

Agosto de 1829; Cuba em 20 de
Maio de 1902; Panamá em 3

Ide Novembro de 1903.

:;: * *

O EGITO SEM GALINHAS
Os antigos egípcios criavam

gansos e patos, mas nâo co

nheciam galinhas, até que as

primeiras foram importadas
ao Egito pelos romanos, cerca

de 50 anos antes de Cristo

L b I,· CI'·'· IAchados e_perdidos 10
�
���. a o�a OrlO 101 co l,:'�!:��:-'�o�o�i���:;;'::,::ç,o�'�: I'

DióKie Ve�p(Kti1Uj

i2 . � RUA JOAO PINTOI 25 _ Fone: 1448 seguintes documentos: Pleda.çã<t e (1Hiclou á

cn
- Certidão de nascimento expe- I rtiJt\ Joàe P'hlt� n.!) 3

= � (em frente ao Tesouro do Estado dida:1 Antônio Serpa. I Tal. lQ�t _ (J.I" postal 139, -

- Carteira Social do Clube 15 !

nnntono pnTOLOGICnS Florianópolis de Outubro, com fotografia de uma

senhora, lendo ao colo uma crian- � ;

ça. I
- Salvo-conduto e carteiras de AR

idcn
í idade do Círculo Operário e

- •

pr-ofissional do Mín. do Trabalho, Selae8l§'c

expedidas a Delmiro Tavares, pa- Tri.u!.tn.

I de ir», com fotos, cartões, etc. Me.
- Certificario de reservista de

i Número avulsala cal cgnr ia, n. 259057, expedido a

:\hínoel Cami lio de Lima, com car- I
tas, fotos, ele. � An.

l-Certificado
de reservista de 3a i Semestre

cutcgor!a, n. (ili082, expedido a Jor- ; Tl'int!l4ltr"
ge Forncrolli.

- Umn carta dirigida ao sr. Wal- Número avulso
demit-o :\Iallar pelo :\Iin. das Hela
Ç'()CS Exteriores.

- I.rn recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Hab e

Hercnlcs Allet, referente à venda
de um caminhão.

- Certificado de reservist a de
la categor-ia, n. 2(j2413, expedido a

Anibal Schram.
-ls,enção de salvo-conduto, ex

pedida a Antônio Hoepers, de Gua-
rati nguetá, neste Estado.

• .:5...00 Quinta"feira, 13 d. Sete.llro II. 1·9_

Dr. R. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
J'utovaccinos e transfusão de s anque.

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

Assistência britânica
da agricultora
no Brasil

Comu,Dica�ão
Temos a satisf'açãe de participar aos nossos distintos se

gurados e a todo o Comércio do Estado, assim como as ROSSa!l

prezadas congêneres e ao público em geral, que acabamos de
nomear agentes gerais para Santa Catarina, a 'conceituada firma
desta praça,

(r.I 100,00
IRMÃOS GLAVAM

Rua João Pinto, n' fi tel eí . 1531 End. Teleg.
Caixa Postal, 42.

Gratifica-se com cem cruzei

Glavam ros a pessoa que IIchou e en

tregar nesta redação um re

lógio de pulso, marca «Orator»
perdido nas imediações do Bar
Gentil. 3 vs. - 3

Florianópolis, 27 de agosto de 1945
SEGURADORA i INDUSTRIA E COMERCIO S/A.

Mário F. Martins, (INSPETOR GERAL)

Diversos documentos
Perdeu-se urna car teir a de

motorista, expedida B Pedro
Afonso Koerich, juntamente
com outros documentos.
Pede-se à pessoa que encon

trou, o obséquio de entregar
nesta redação, que será gra
tificada. 5 vs - 3

Comuoicavão
Temo s o prazer de comunicar a nossos distintos fregue

zes, ao Comércio do Estado e ao público em geral, que fomos
distinguidos pela importante firma de Recife, SEGURADORA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A., com a nomeação de agen
tes gerais para o Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 27 de agosto de 1945.
IRMÃOS GLAVAM

Rua João Pinto, fi Fone 1531.
Endereço, teleg. GLAVAM - CAIXA POSTAL, 42.

Armando Pereira
(Exclusividade' do C E C para

"O Estado")
Para ninguem é desconheci

do que, um dos maiores fato
res do futuro engrandecimento
do Brasil está representado pe
lo seu desenvolvimento na

agricultura. Eis porque, as au

toridades brasileiras devem en
carar com o maior carinho to
das as providências que resul
tem numa intensificacão dos
nossos trabalhos agrícolas. As
autoridades britânicas estão
interessadas, dentro da atmos
fera que caracterisam nossas

relações com a Grã-Bretanha,
a fornecer-nos toda a maqui
nária agrícola de que carece-

I
mos. É indubitavel que, se a

nossa agricultura· ainda não
ganhou os horizontes de que
se torna creadora, é justamen
te pela carência de instrumen-

I
tos e outra maquinária relacio
nada com a modernisacão da
agricultura. Para avalfar da
importância dessa maquinária,
basta lembrar-nos que a Grã
Bretanha importava antes da
guerra dois terços de seu con

sumo e que depois da guerra,
tendo em vista a necessidade
de economisar seus l).avios pa
ra o transporte de material de

guerra, passou a produzir o ne

cessário para o suprimento de
toda a sua população. A imen-Isidade do território brasileiro,
a sua extraordinária fertil' Ja
de e sua privilegiada posição
geográfica em relação a todos
os mercados do Mundo, asse

guram ao Brasil um rítmo
crescente de progresso e desen
volvimento.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LAR

DO

DEPURATIVO

SANGUE

o Estômago, �H,
Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

Empregada
Na rua João Pinto, 11 -

sobrado - precisa-se duma que
Saiba cozinhar. 5v·�

N. Gap.it4i.:
CrI

c-s
Crll

70,00
I

"(l,ao
20,00
7,00
0.40

Cr'

Cr$

Cra 1I0,on
Cr' �i
Cri 23.00 ;
c.s 0;50

i
_ _.�-

i
AODlldll;ll. tn""-l�nott

I
(h ".iloUnal!l. mesmo

"",olo". não de.rã. devolvidos.
i A direçào aao SI) rt:tlp�nll!lblliza
I

�lelo� conceitos emitido. 1108

artigos asstnados

Livros Novos
THeSTES E CARTÉIS (Suas Ori.

geris e Influências na Economia
:\Iunclial)
Richard Lewinsohn
Tradução de Sílvio Hodrigues
Edição da Livraría do Globo
Pôrto .Alegre.
O conteúdo de "Trustes e C'I:

téis" é bastante mais vasto e var:
do do que o seu titulo faz sUVor.
Trata-se não somente do primeiro.
livro publicado no Brasil sôhre o

assunto, mais ainda do primeiro
em seu gênero da literatura inter.
nacional.
Temos aqui uma descrição e uma

análise dos grandes trustes e caro

téis em todos os países. O mecanis
mu de uns e outros é m i nuci osamen
te explicado e documentado. As lu·
tas pelos monopólios estão igual
mente descr-itas e suas conscquên
cias devidamente apreciadas.
Parte importante dêste livro é a

que considera as legislações surgi
(las em tôrno dos trustes e cartéis,
seja com o filo de combate-los, se

ja com � intenção de protege-los,
O r-ecente Decreto-Lei na 7.6�Q

(Lei Anti-Trustes), baixado pe .-:-.

governo federal do Brasil, e q�
tan to agitou a opinião pública e

tantos debates suscitou na impren
sa do país, veio )nesperadaJ1l�rte
dar a este livro ele Hichard Lewin
sohn uma excepcional oportunida
de.
Ao expor e criticar .as origens e

int rucnc.us destes poderosos orga
nismos, o autor dá il esla obra o

seu verrludciro e va lioso carater,
qual seja () de ÚIIl manual dá mo

derna economia mundial.
A edição or-iginal de "Trustes e

Curí éis
"

foi publicada cm Paris,
prccisament« no momento da in
"asilo alemã. Corno era de csocrsr
se, a obra foi imctliatumcn tc .inler
ditada na França ocupada e tam
bem na zona chamada "livre".

O autor-, ao deixar Paris, conse
guiu salvar da destruição Ulll exem

pl.u-, talvez o único da edição fran
cesa que tenha chegado á América,
Foi baseado nesse exemplar que
Hicharrl Lewinsohn pôde estubele
ccr , no Brasil, o novo texto, [ntci
rumente revisado, atualizado e Illui�_
to aurncn ta elo, principalmente no

que se refere aos problemas c or

gan i za�'ôl's que in teressalll á econo
mia bnl>.ileil'a. Esla edição em lin
glla portuguesa equivale, pois, a

lima edição original.
"Tn.stes e Carléis", excclcn

t emente traduzido por Sílvio Bo,
(J,rigues, é un�a edição da Li \'faria
('O (�Iob(), de Pôrto Alegre.

NOVOS 6

USADOS
COMPRA.9

. VENDE

IdiGlma. pore

tugU�II, e.po
nhol, francêl,
ingl�•• ",te.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Ma�emát�cc, Física, Química, Ge�'
logia; Mineralogia, Engenharia �I'
vil, 'militar e naval, Carpintarlo,
Desenho Saneamento, Metalurgia.
Elet:i'icidade, Rádio, Máquina. M�'
toreiS, Hidráulica, Alvonaria, .Agtl"
�ultura, Veterinária. Contabilidode:

Dicionário•• etc, etc.
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o sr: Mj)listro da Aeronáuti-I CATOL;CISXO
\, � � ca assinou portana, classírí-

SANTO DO DIA.;J .._. ,j_ cando, por nec�idade de ser-

VlÇO, na Base Aerea de Flo
rianópolis, o capitão Nilson de
ueiroz Gonbe.

x x x

Com relação a armazém de
víveres e forragens, o Sr. Mi
nistro da Guerra baixou o se

guinte aviso:
"Em solução ao Oficio n.

,2.462-S/2, de' 8-VIII, da Dire
toria de Intendência do Exér
cito, autorizo a criação de um
Armazem de Víveres e Forra
gens na cidade de Joínville,
Santa Catarina, de acordo com
o § IOdo art. 32 do Regulamen
to n. 89, sendo regido pelas dis
posições regulamentares em

vigor e, para cuja instalação,
o Comandante do 13° B. C. ce
derá, em carater provisório, de
pendências do quartel da cita
da unidade, salvo o caso de ser

escolhido pelo Comando da 5a
R. M. outro prédio.
Tornam ao regime de subsis

tência os 14° e 32° Batalhões
de Caçadores, a 7a Bateria In
dependente de Artilharia de
Costa e o 12° Grupo Móvel de
Artilharia de Costa".

x x x

O ministro da Guerra, em
aviso nO 2.399, permitiu a ma-
trícula nos Núcleos e Centro ESPIRITISMO
de Preparação de Oflcíaís da Haverá hoje, às 19,30 horas,
Reserva, aos alunos dos Cur- palestras doutrinárias nos se

sos Superiores de Administra- guintes centros espíritas: C. E.

ção e Finanças de preferência Seára do Amôr, à rua Teresa

, ,
no Curso de Intendência, dada Cristina, 21, no sub-distrito do

BOJ,I�HOS D.E ESPIN:\FRE a natureza dos fins a que se Estreito, no C. E. Fé e Caridà-
E�p!llafre cOlido e batIdo: um,

d t· d d J '. à avenida Mauroo QUE TODAS 'AS DONAS DE prato bem cheio. Carne ou galinha' es mam aqueles Cursos e as. e e esus, "

CASA DEVEM SABER cozida, picada: meio prato fundo;' matérias nos mesmos minis-l R�mos, sln e no C. E. Jose de
Cn:dado C('lTI os lcnç()� borda- 2 gemas, 1 dara balida, 1 colher de tradas. Nazaré, à rua José Boiteux,

-los -- Os l,cf Ç(!, l:-orci':!dos, apos sopa de farinha de trigo, tomat"s e
x x x sln, nesta capital.�1H1 lav;q::pl1l nào devem ser lorci- sal. :\>I!slnrar o espinafre com a O ministro da Guerra resol-dos, pois fsse procedimento cOlitri- C"lJ'"1e ou WtlinhH, .Íl1l1tando O!l t\'-

t
.

t· d' 'I t
. veu licenciar do serviço ativo.lU! pal'a ras.,;:t-_IJS !lUIS ('pressa.. 1Ia,es, o sa , os ovos, a 111aB clga c,

A arte dos temperos - Em geral, finalmp.nte, a farinha. Levar os bo- do Exército os capelães milita
d' ve-Sl' '!'ar clllhen:s dr madeira li!llt"s :1.) fGrnn <im'Ble. em formi- res: ten. ceI. monsenhor Pas
pRra :idar com )s t "lIlpero� de co- nhas untacl:'ls com llIanteiga. Ser- coaI Gomes Libreloto. majorzinha, porquanto as colheres d� vir cllm algllm molho, de prefcrên-
metal empresta-lhes às vezes mau cia o m(.lho hranco. Janse Vanderlei Lima, 1° te-
gôsto. nente padre Nicolau Vendeli-
CCll!) remover as mal1cha� de SOBREM.ESA RÁPIDA no Junges S. J., 10 ten. padretinta - ."s manchas de tinta (]psa- T.Igr,,"dienle� - 12 bananas-maçãs Urbano Rausch, S. J., e 10 te-

parecem coloeando-se sebo dene-! - caldo de meio limão - 1 cálice
nente padre Alcionilio Bruzitido em cima da� manchas e la- de um licor qualqué - 1 xícara

vand\.) ·se depois. rle castanhas clt) Parú torradas li- Alves da Silva.
Como limpar as esponja� de bor- geiramenle e moídas - Ih xícara - ----- -----------

ra,:llu -- Para liml".;Jr as esponjas de creme de Chantill�'. EVITE ABORRECIMENTOS
de borr::.cha usad:Js em casa, oe- ; :\Ianeira oe fazer - Descasque as com ped,idos que podem ser evita
vcm ser lavaoas com :>guu c SL:1ll0 maçãs ou banan.as e corte-as em fa- dos. Con.tribua para a Cah:a de E6.
de lilõiâ". tia� finas ..llmte o caldo do hmão, o molas aos Indigentes de Floriané-

O cuidado com :l carne - )'lão licor e fiS castanhas do Pará. _

�e dev? deixar a carne que vel�l do
açougue, por muito tempo embru
lharia em papel, pois isso favorece
�1I:1 c!'coll1posiçã� .•

.Aninr�ári.1 :
*

I
CRÓilICIf. FEMININA

Faz a!l0s hoje a sri�a. ��'a�i CONTRASTES SOCIAIS D�.Lopes, filha do sr. Jose Licínio HUMANIDADE
.Lopse. __ Luciu Bibciro de Almt-Idn

* (Exclusiv ldade do CEC para "L)
Deflue hoje o aniversário Estado ").

Donde ')rOCll' :11" as raizes quenatalício do jovem Nerêu, fi- ')O,,�-alll h�,�'er influído uma tão
lllo do sr. Hipólito Pereira, grande diferença entre a sociedade
guarda-livros. ur i tânica e a socicdud« alernã ?

* Or.undo- dum mesmo hloco 111.!.'la
no, os lJOVOS britânicos c gerruâni
cos destoam gravemente em si .les
de hú vár-ios séculos.
Esta guerra que acaba de findar

se na Europa C011l a mais dcsruo ra- renles e amigos"
•

Faz anos hoje o sr. Adolfo lisadora der-rota pura as hostes
g('rI1lUr;iCUS, desvendou aos olhosSilveira de Souza. do mu n d o a tremenda decndôncia
da sociedade ulcmá. Apelando para
principi.is de um realismo incem
prcensive l, os alemães traru.forma
rum radicalmcnte uma civil izaçâo,
fazendo-a retroceder centenas de
:111')5 numa veruadc iru revoada aos

tempos medievais. As i nvestigações
lcvudus a efeito pelas autoridade.s TO-::\IATADA - Leva-se ao i··')V'(,
britú n icus e nortc-aniericnnas em uma c�!t;ar,t1a r-om duas cujheres clt!
í

er ri t orm "kllJ:',ll, Icvurum a eleito manteiga fres('i:, cebola bem picadi
a constatação de um materialismo c 2;)0 gnlllla� de presunto. Deixa-se
,'h.ir'lo. ill;or:d e rcalmcntc crimi- refogar í udo isto . junt ando-se, em
noso. segnida, seis tomatt-s hem grandes
Acreriilam vários corncntarixí as de pir-ulos, Se!'l ])1'1(>s, nem sementes;
sociologia, que o desmoronamento deixa-se cozi nh Ir bU)1, esmigalhm
"blilz(1 i:1l1"" do si s l rmu, naclinal do·se (;s tLllWtp:. C,")111 uma colher

:d('1I1�1�) nos .lJltil�l()_S mexex da

gne"-I A.;:�i'1; .qqe ('�!iverel1l ês�es hem c_o
ru, sr'.pl devido a j r:1glllda<le de to- "Idos, .lUI' ta-se-lhes I) miolo de pa )

elas as suas instiuiçocs sociais. De I cmbcbnlo em leite c passado em

(ll:alq�l�'r inaneua, de veru .. s :1("(!ilarltll1la peneira fina, misturado com
:1 tése que o povo gcrmân ico encon- seis 0"05. .I;ei tarn-se, então, ruais
tra-se em aguda fase de dcsi ntegra- duns colheres de manteiga fresca,
ção, porquanto de outra forma não I e mcix a-se bem. Estando cozidos O.s

Pl'deriamos 11àver assi.-!ido l:io p'''- 0VOS, d�"peja-se a tom�ltada nl.ma
rnqf:;s tr,iIlSforlll:J(;Õe� em prejll i_ tra','es,a e enfei t a-s·e com fôlha� dB
zo da posição moral do povo ale- alface.
m::io em face da cOlllunidade 11,1111'

dia!.

A CHUVA DO PRESENTES

Que deliciosas surpresas estão
reservadas à noiva! Ela terá uma

verdadeira chuva de presentes. O
húhito manda que as amigas da
noiva dderminem quem vai dar a

reunião e de que gênero será. A
chuva de presentes tem por obje
tivo) prover a noiva com muitas
coisas li teis para o seu lar.
As reuniões deverão constituir

completu surpresa para a noiva.
Fr-equentemente os pais do rapaz
d.io lima recepção para apresentar
a noiva de seu filho a todos os pa-

Transcorre hoje o aniversá
rio do jovem Armando, filho
do sr. Eclix Mirowski.

An ili nn amnrel», 1 garrafa de
par-ati, essência de ameixa, 4 colhe
res de :·çucar e 1 e Ih garrafa dá
gua. Faz-se do açucar com a água
uma calda; depois de fria, mistura
se o paruti. :1 essência e por último
a a n i l i nu. Depois f'iltra-se.

'"

LICOR DE Ail1EIXA

.............-._. """""'"' �_ u ••M.

B R IT O
o alfaiate indicado

Tiradentes. li
'o dr. Hubertus van
Mook
Londres. 13 -S.H.I - S 'gundo das

pacho de Briabcne , o dr. Huber
tua vaa Mock . g()vernador interi
no das India" Orientais Holande·
sos o dr. Charles van der Plo s,
sub-governador auxiliar e chefe
provlsorio do depqrtamento de ad·
ministração civil partiram para
Colom»o, no Ceilão, afim de dis
cutirem com o almirante Lord
Mounthatten OI! detalhes da pró
xima libertação das Indias Orien·
-;t aía,

Rio, 13 (A. N.) - De acôrdo com uma comunicação rece

bida de Atenas pelo Serviço Inter-aliado, a data nacional do

Brasil foi fes'tejada pela primeira vez Ina Grécia com extraor

dinárias manifestações de simpatia, em homenagem ao Brasil

amigo e aliado. A 7 de Setembro, no Oentro Parnasos, sob os

auspícios da sociedade Grega de Geografia, os presidentes das

duas associações relataram a rápida evolução e o progresso
econôm,ico político e social do Brasil, recordando a. viagem à

Grecia, do Imperador D. Pedro II, há 72 anos passados, quan- \
do foi proclamado membro de honra do Centro Parnasos.

A prOdução de
tempo de paz

•

Washington - (S. I. H.)
Prossegue aceleradamente o

movimento de volta à produ
ção de tempo de paz, com o le
vantamento das restrições im-
_postas pela guerra. Já termi
naram as limitações no toc�m
te à fabricação de rádios, f1'1-
goríficos, caminhões, materi::.1.is
fotográficos, motocicleitas, fo
gões elétricos e de gás, máqui
nas para lavadeiras, maquini.s
mos agrícolas, maquinária pa
ra construção, baterias elétri
cas etc. As restrições da indús
tria automobilística serão le
vantadas dentro de pouco tem
po.
A Junta de Produção da

Guerra declara que muitos fa
-bricantes concordaram em in
tensificar sua produção na

mesma proporção e pelos bai
xosp reços que vigoravam an

tes da guerra.

MELHORES DO QUE REM:ÉDIOS
L�ik, jl'l-?unlt"s, vt'rdllr�ls, frut:1s

e ,)V.IS são os llJelhnrt,s recl'n�ti
ltlintes po!"rJue contem d.lcio, fós-

PENSAMENTO foro, ferro p Yilall)inas, elemento�
A mulher só lima quanclo admi- pre.:-:(;SO" Jura () organismo.

ra; parr. amar um homem preCisai Faça da J1)l:'sn �Ila I:umácia, I'S
s·entir-se inferior a êle - Tulio cOlhendu con\'enienlemente os ali-
Dantas. ment'ls (!ue deve comer. - SNES.Sobre as reparacões

, !lermânlcas
. Londre. 13 -S .H.L- Segundo de.
pacho de Washington, o sr. Edwin
Pauley, chefe àa delegação norte.
americana junto à comissão alia
da de reparoçõe., recentemente
reunida em Moscou, em declara
ções oHcioig, quando de &eu re

gre.so advogou a eliminação das
indústrias que estimulem a guer
ra, n'). Alemanha, mediante «pro
jeto de reparações». Advogou ain
da que se chegasse a um acôrdo
entre 09 aliadoll para ua distribui
ção equitativa dai instalações in
dustriai. germânicas de ocôrdo
com a. perdas sofridos por
pais e oe acordo com 011 contri
buiçõss feitCl& ao esforço de guer

.1'0 aliado».

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Assembléia tleral Extraordinária

2a. e última convocacão
São coftvidados os Snrs. Sócios para tomarem parte, S'

feira, dia 13 do andante, às 19 horas. na discussão e aprova
ção dos novos Estatutos.

Florianópolis, 8 de setembro de 1945.
Manuel Ferreira de Melo.

t· Secretário.

na GréciaFoi festejada
VENDEM-SE

Deis motores movidos a óleo
crú, de la e 15 H.P. Tratar à

uma Cf>sa à ruFl

Maior Costa (Vi
no 7. Ver e tra

5v :::

rua Maior Costa, 33
F orianÓpolis.

5 v.
n

- k

Vlube 12 de Agosto
Informa a Secretaria do Clube

12 de {,gosto, para evito.r quais
quer dúvidolZ. que só serão permi
tidos Oli! trajes. casaca ou '''srncking"
para () baile do dia 22 do cor·

rente.
Para os militares. caberão os

correspondentsl"l OGS acima indicCl
dos.

APENAS Cr$ 3,00 111 ode seCom essa Ínfima quantia �orê fieU.",
está auxiliando o seu

pró)Clmo'l C r V· \

Contribua para II C",ixa dI! E,.",olas a e 10 f'lga,

aos Indigentes de Florianópolis. lar na mesma.

13 de setembro

sr Eulógio, Patriarca

Natural de Esmírna, nascea
no tempo em que as hersias,
passando-se para o Oriente
ameaçavam submergir a Igre
ja Universal. Para furtar-se
aos perigos da perversão, en

trou, rapaz ainda, para o con

vento e, ouvindo alí, as sacrí
legas e vergonhosas defecções
do próprio clero, absteve-se de
sua convivência e estudou os
Livros Sagrados e as obras dos
Santos Padres, entregando-se
ao mesmo tempo ás penitên
cias e aos jejuns. Acompanhou
a st° Atanásio no combate ár
duo contra as seitas, que se

multiplicavam. Com a morte
do Patriarca de Alexandria, foi
eleito para tal. cargo onde se
houve com mestria e devota
mento. Sabia atrair as almas
pela doçura e afabilidade bem
como pela persuasão de suas

palavras. As falsas crenças
combateu-as com livros de
grande saber, que escrevia em
momentos vagos. Morreu em

608.
* * *

Isenção de
impos'jos
Rio, 13 (A. N.) - o Conse

lho Administrativo do Estado
da Paraiba aprovou o projeto
do decreto-lei da interventoria.
federal, cO!llcedendo isenção de
impostos de indústrias e pro
fissões a empresa que e:xplo�
rava as fontes de águas mine�
rais existentes naquele Esta..

do.

��
�:)

11

1111
d
::::1

�Ji:Jt
I Consultem os fabricantes �� em seu novo endereço: �� RUa BRIGfiOEIRC GftlViO, 709 • TEL. 5·5957 - S. PAULO �}
�E.BACCElU&CIA.lTf)A;jj

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
____,� �--------mm----------------�-
UBUI E'_
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'5 guerras do futuro
o "Daily Mail" publica as declarações feitas pelo major

aeral J. F. C. Fuller, o qual diz acreditar que as guerras do
iuro extender-se-ão realmente além do globo, com imensos

,
vias tão grandes quanto o "Queen Mary" voando pelo ar pa-

I' o espaço puro.
-,

.'. A seguir, pergunta: "A guerra não matará a si mesmo por

ri ; �io de sua própria perfeição?" Comenta, porém, que emoo
ó:

.

admita tal coisa, não conta com isso.
Prosseguindo, diz o general Fuller que toda a concepção

.

guerra terá de ser modificada. Os exércitos, marinhas e I
I rças aéreas tais como conhecemos, foram metafõrícamente
I

. andadas nos destroços e na poeira de Híroshima. É a técnica
i I.e ocupa agora o supremo comando. O advento do navio-fo

I:
I itete não 'é mais um sonho, mas um fato potencial. Do ponto

"

. vista da guerra as novas possibilidades não apenas aumen-

.

;
'm a capacidade de ocupar - e a ocupação de um país ínímí-
, constitui o sêlo da vitória na guerra.

BELlEMA
para Eczematide InfantU

• pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

- ,

FILHA I M E I AVO �
Todas deve -�'� usar a

!Mi znr _ ..

Só o (:: vo� c�nci�t. �d.�á � a9.,,� I
Brasil um govêi"l1o de ordem e de progresso, cem Cil

coolisão de todos os cidadãos que o rnern €l sua.

patria!
Procuro, pois, desde já, o Posto fIe Alistamento

Eleitoral do Comité Democrático Progressisto, na

Rua Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funciono
diariamente das 14 às 17 horas.

Aulas noturnas para alfabetização, illteiramen
te gratuitas!

B

�.m""",,"""""""--""""--"'I""�

(Exclusividade do C E C para
"O Estado")

Nova York - Não resta a

menor dúvida de que a desco
berta da energia atômica
criou uma série de problemas
da mais alta importância para
as gerações futuras. É que, si

Ia energia atômica tem vastas

aplicações na vida civil dos

povos, também na guerra co

mo ficou evidenciado no Japão,
tem aplicações realmente ca

tastróficas. Eis porque, as au

toridades britânicas acabam
de organizar um "comité" con
sultivo que deverá estudar o!
desenvolvimento militar e in
dustrial decorrente da desco
berta da energia atômica. Fa
lando na Câmara dos Comuns,

Iassim se expressou o primeiro
I ministro Clemente A t t I e e:

I' "Numerosas questões referen
'tes ao futuro da energia atô-

Reaidência: ru·a Viga. de Ouro
mica, inclusive o controle in-Pz�to. 64.

IFone: 169 [manualJ ternacional do assunto e seu

� �__ possível desenvolvimento para
finalidades industriais, natu

CASA MISCELANEA distri ralmente já atraíram a aten
buidcra dos Rádios R. C. A. ção do govêrno britânico". Não
Victor, Válvulas e DiscP&-· obstante haver sido publicado
Rua Conselheiro Mafra, 9 que os Estados Unidos mante-

'"

- -_.

lO riam pessoalmente o segrêdo
Aparelhos elétricos � a pos�e do� d�dos refe�entes

.. 111______________________ A I t 1 d d Fl'
,

l' a energia atômica, acredita-se

'I
ns a a ora e < onanopo IS,. .

E" 1
à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis- que seja nomeada uma comis-

.

sta e a verdade. tinta freguesia que dispôe de cpe- são internacional afim de es

�ários I�abilitados ·pa�a executar tudar as aplicações industriais
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais Illlstalaçoes

de Luz e Força en; .

ge-J dessa energia. em benefício de
d ral, fornecendo orçamento gratis e .

_

I
mo ernos, inclusive Sonda lias para praia ao o loonce sem compromisso para seus servi- todos os povos do mundo. PaI
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros ços. outro lado. o conhecimento e

PREçOS SEM RIVA IS! Possui também ef'icina especiali- uso exclusivo da bomba atômi-

I zada, com técnicos P!'ofissio�ai�, ca por um unico país, torna-Não comprem seus calçados sem visitar a para conser!os de aparelhos eletr�. ria sem sentido toda a concep-
'#�T -. D �..

I
cos, enrolamento de molores e dI-' - .

,.. amanCarlêl oarrelros)) namos, estabilizadores, .ferros
de çao da segurança coletiva.

RUA C lo.T EL engomar, fogareiros, aparelhos mé-O.!:... S HEIRO MAFRA, 41
I dicos e outros. com exceção de apa- Com orar na CASA MISCE-

..-IBII.. EIII!II!lII3II IIiIIIII IIDl_I:!:I!IIII_� relhos de rádio. LANEA é sabv . eeonorniaar.

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER tVITARA DORES

t�'ivia as Cólicas Uterina,
Em pl't'j;;e.- se com vau tagt' ID pa

ra combater as trregularfdades
das funções pertúdlcas das se

IJbGrI:lR. É calmante e regutador
cessas íunções.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. DI-lve ser usada com

confiança.
FLUXO· SEDATIN A eucoruru-se

em toda parte,
1

'(A proteção dos aviões que lançam
,

as bombas atômicas
Informa-se agora que as conforme sucederia no caso de

'''Super - Fortalezas Voadoras" explosivos comuns. A bomba
que lançaram as bombas atô. atômica é dotada de dois trag
micas sôbre o Japão, estavam mentos de uranio-235. Separa-

! aparelhadas com hélices espe- dos, tais fragmentos são ino
ciais destinadas a moderarem fensivos, mas quando em can
a velocidade de pouso segundo tacto por efeito de um msca
escreve o "Daily Express", que. nismo especial formam uma

aCl�e?centa: ':Tal.,artifíclo pro I porção suficientemente grande
pO��lOnavB: .a p�Ilpulaçao �s, para que se registre uma ex
aVlOes maior segurança pala; plosão mais do que catastró
o caso de terem de pousar sem fica"
poder lançar as terriveis bom-

.

bas". As bombas atômicas são, ou-
"Por outro lado - prosse- trossim, providas de dispositi

gue o jornal - se houvesse um vos destinados a evitar que a

choque contra o solo durante a explosão se verifique por efeito
descida, isso não provocaria a de acidente durante a aterra
explosão das bombas atômicas, gemo

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínico Geral de Adulto.
Doença. da.. criança.

La.boratúrio de Análise.
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch
m-idt; 21 [altoll da Coa. Po
rawo], das 1030 á. 12 e da.

IS à. 18 h•.

As pesquizas da
energia atômica

m=md _N -

Prof. Max Arnold

NOVO HOTEL
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S, JoséI
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

conregiosas

10SSES
NOTURNAS I� (;:Atalham-se pl'OntamentE')'

friccionando o pescoço e
o peito corr este agradá
vel unguento vaporizante.
Um: aplicaçãr ao deitar

.

�Y"-:'.' evita, quasi
"il sempre, um

ataque.

BOMBAS PARA Á(jUA Imanuais, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam I
Rua leão Pinto. 6

ICaixa POlital, 42

F'Iordcm ôpol ía

PEÇA ESTE LIVRO I
• r ••

II DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

OEP�RTAH[NrQ5 OE OIVUlGA�ÃO<

���
108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00

contra reembolso postal
UZINAS CI IlMICAS BRASILEIRAS Lida.
c POII.I, 74 - JABOT!CABAL - E. S.P•• I ..

I Sedas, Ccsemíros

ORLANI)O SOL\ �{_Pj1JLLl
Rua CODselbeh1o'Rlafra, 36 - loja e solIreKo;a - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» _ .... Florianópolis

Lãs
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Seja o LlDER DA
MODI

.

Economío
e Finanças Is a n g u � noll":lJ:lt.'tI,iJCONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�05.CALClO

ETC

TONICO DO CEREBHO
TONICO nos MUSCULOS

UM BILHÃO DE DóLARES PARA
A RúSSIA

A Administração de Economia
Estrangeira (los Estados Un idos in
í'ormou em 'Washington que a Hús
SIa, com a sua declaração de guerra
ao Japão, fizera jús ao auxílio de 1
bilhão de dólares (20 bilhões de
cruzeiros, em abastecimentos sob o
sistema de Empréstimo e Arr-enda
men lo,
Desde o dia da Vitória na Europa,

foram bastante reduzidos os em

barques para a Hússia, que. rece
beu, através da Sibcr ia, pequenos
sup rimen tos.
Com aquele objetivo, o Congres

so dos Estados Un idus sancionou
uma disposição, pela qual, do orça
mento ele 4.385.000.0()() de dólares
roi destacado 1 bilhão para forne�
cimentos à Rússia, pela sua entr-i
da na luta contra os japoneses.

* .. ..

CALCULADA EM 12 MILHõES DE
SACAS A SAFRA DO CAFÉ DO

BRASIL
A T'n i l erl Pr ess informa de Was

hi ngtnu que o Dcpartamení o de Co
rncrcio anunciou que a safra de ca-.
fé do Brasil, ('111 1945, é calculada

"E:.vnSSORAS DOS ESTADOS C111 12 miHH)es ele sacas. o que re-
UNIDOS" PEÇA ESTE LIVRO '. presenta um aumcntn de 20 por cen-
(Po rt uguês l tro e111 comparuçâo COIll a safra de

SE YOCf: GOSTA 19H. Por sua YCZ,.O "Journal of
DE COIllIIIPrer" anunciou estar inf'or-

Notícias DO
mado de que o Escritório da Adrni-

Ouça ()� boletins informativos ENCAS DAS AVES n istraçâo dos Preços se recusou a

são transmitidos tôdas as meias E'
reconhecer os preços mínimos pa-

as, c os da Hádi o Cometa, de 2a REMEDIaS ra o café, fixados pela Colômbia,
a 6a feira, ÚS 21.30 horas. alegando que se o fizesse estabe le-
'Música Sinfônica

��
ceriu um precedente para o aumen-

Ouça em sua casa a grandiosa ' I. lo de preços pelos outros países.
·.orqllestra Sinfônica da N, B. C. to-I

.

::�.'
.

� ,_
'" ....

dos os domingos, às 20,00 horas.

!
� 1\8 BASES na POIATl('A lNDUS-

Programas femininos TR1AL

.Sintonize () seu' receptor, às 19 É desnecessário afirmar-se a rea-

horas, de 2" a (ia feira e ouvirá Sa- -·!I'·"!!"'''.H.''i!'''.,� lidada industrial do mundo de após
gramar de Scuvero com as suas

co-I
guerra. O desenvolvimento notável

nhecidas palestras. elas inelústrias elos grandes paises
Assuntos comerciais vencedores. exige hoje a presenca
"O Mundo de Amanhã" é o pro, de operários altamente técnicos

-

e

grama que lhe interessa. Todos os especialização, para dar vasão ao

sábados às 22,3i'i horas. aproveitamento elos resultaelos ob-
Conhecer os Estados Unidos 108 paginas - 50 gravuras _ Cr. :& ti,OO

tidos nesses seis longos anos de

Faça uma viagem maravilhosa c t pesquisas intensivas e úteis. É por
,

on ra reembolso postal '

através desse grande país ouvindo UZ
iSSO que a Grã-Bretanha acaba ele

"Conheça os Estados Unidos" que
,I\lI\S CHIMICAS BRASILEIRASÜú instituir cursos especiais, afim-ele

é transmitido aos sábados às 19,34
c. PQ't�� 74 - JABOTICABAL - e. S.P.D� treinar milhares e milhares de téc-

;.,)� raso nicos destinados a funcionar em to-

r - tro elos os-ramos industriais. Esse pla-
Ouça um dos melhores "hroad-l ""otor a oleo cru" no vem sendo intensivamente au

castings '
110 gL\nero, sintonizando o 1'1 x!li�do por tôelas as indústrias bri-

"Radio Teatro das Américas", tô- VENDE-SE um marca "Oli' tânicas, que instalam prõpriamen-
das as 43s. feiras, às 19,35 horas.

I' max" _ mil rotações _ força
te outros tantos cursos ele especi-
alização. 1'\a Indústria aeronáutica,

de 6 a 8 cave los, possuindo por exemplo; pretende-se instruir
cota de oleo. 200 técnicos anualmente. Após seis

Yeda M. Oroll·oo I
Tratar com Sidnei Noceti à meses de estudos. práticos, os alu

nos passarão por todos os departa-

Cirurgiã _ dentista
rua João Pinto. 44. mentos de engenhária. Na indús-

Telefone 1134. tría pesaela, anuncia-se o plano ele-

Diplomada pela Escola de nominaelo O.T.C, destinaelo ao trei-

Odontologia da Faculdad.:.

B R I T O
namento ele tarefas executivas e

de Medicina da Univer-
administrativas especiais nas in-

I
dústrías e visando os ex-membros

sidade de Porto Alegre. das forças armadas que se mostra-
Consultas com hora mar- O alfaiate indicado arrn excepcionalmente hábeis em

cada, no per iodo das 14 Tiradentes, 11 serviço, As usinas siderúrgteas
às 19 horas.

"Stanton" inauguraram recente-

I· VENDE SE mente um curso capaz ele levar a

Consultório e Residencia: - graus universitários ele engenha-
Rua Esteves Junior 129, ria, Esse é um plano .que devia me-

uma mesa circular e uma cris- recer todas as nossas melhores
Telefone - 1218. taleira, ambas em ótimo estado atenções, visando proporcionar aos

de conservação. Ver e tratar à brasileiros uma elevação elo seu pre-
-.....I..,..' ...."''''....,i!:IJ''.......,.__.........''',''''........''''''',...._.....-::

4 paro técnico, tendo-se em vista a

INSTITUTO DE' DIAGNOSTICO
rua Almirante Alvim, 1.( melhoria índusu-íal ele após guera.

CUNICO (���o _�_r:osso.) (C. E:_C_:_�___:_.
DFt DJALMA
1\i10ElLMAi\lN

I'ormaclo pnl.ll r:!llverald&t!. (i� GenQbr1I
c(",� t'rt!u{� tiJ'"...l tloc."}..l1!JLb aurop".ua

CIInlCll métllCll It.cc :g,,!'aL �-dU!.r,rl", <ll>"D

l1l.I ao �;;n.:t t!f>NOro. Qpru"ialho i)mLto � ..... _

f'l"tr.tâlj"){) I��) .t nlTl.'U.D (jI d� mu1n�r

IAar1.t� fI\�cu�teG� [}� 1P.&'(1'lA) TAW.A.�;'�;;'
Cur!:o d� ;'·.t:ad·�{�';:"t::-!n ehi!1�<\ FOU, !'l i�:r

.

lKt.no�: tiiTj ft:" ',",1' til' C'!it7i'::'kí!,,-:,.ç::_""l,.;.') � lUto rmu
lo�, rellllM1:'ll11�.'lt v �'"LI H!'fl"Ilt1t ,) 1'.!'.ruJt
�bU,,,,. ""J!I U1' �. '[(heM (,0' ale 11-.ll .TIl' l,IlflU-O --- '}Qb:.':l:,t, () � '"-,,,lO Z. -- l\11",ctro- 1
ear�1t)��l_.Q "':b' t('t �·!tl�-�)-,�::-t1ií.� tj tIII _. �')r)l':lP ....1:. .F�J-v-.J "í.J�) __ GI';htneto
II. fi.qtott"r"�,1"'!J � ,"� ,�,f·;�If'jo Ó4t OJ\:_�l"O" ICOPIa, 1I'lál'H ��'�m':!;'l -- nu� VO'ma.ndfJ
1f�1td,n li ...... _ , '�"JI\ ",,�-·��n.':,·,... !, ..

Confeccionando o seu
terno na

Alfa.iataria líder

Copynghl 00
Ibe HA t'[ roo H/ANil;> ln€-

1. .. que a tipografia mais com

pleta do mundo é a da Universida
de de Oxforel, na Inglaterra, que
possue os tipos e caructéres ncces

sári os para imprimir em 150 lín
guas ou dialetos difrrentes.
2. .. <jUC' Benjamin Franklin as

sinou os quatro documentos mais
importantes da História dos Esta
dos "Cnidos: a Declaração da In.Ie
pendência, a Constituição, a Alian
ça C0111 a França e a Paz com a In
glaterra,
3. .. que o padrão de pêso dos

ant: '�os egípcios era um bezerro de
bronz c que pesa va 84 gramas: e

que 1) Museu Meuouol itano de Ar
tes, de Nova York, possue um dês
ses pesos, ]).l'111 COI110 outros cm for
ma de touros, hipopótamos ou ibis.
-I. .. que, na Hússia, no século

XIX, as pessoas que fossem encon

tradas embriagadas em público
eram imeuiatamentc presas, qual
quer que fosse sua posição social,
e depois condenadas a varrerem as

ruas de sua cidade durante um (lia.
;) ... que a mesa em que, em 1871,

foi assinado o primiro Tratado de
Versalhes, entre a Prússia e :1 Fran
ça, foi dada de presente ao Prín
cipe de Bismarck, que a conservou

orgulho�,llllente até o fim de seus

dias,
(i. .. que o phrynosoma C01'a'1-

tum, espécie ele sáurio que vive
no Estado de Tr-xas, derrama ver

dadcívas Iagr imas ele sangue quan
do sc amedronta ou se enfurece e

que, então, suas pálpebras se con
gcst io num de tal mane.ru que 50 en

tU111eSCe!11 até ao duplo ou triplo do
tamanho normal , o que ten. por
consequência a secreção de UIU fi
no jacto de sangue.

O. Pálido.. OePluperedo.,
E.qot.dol, Anêmico., Mi••
QU. cri.m M,grol, Cri.nç••
nquíticII, receb.rio I tonl-
fic.çiio ge,,1 do org.nifmo

de Sa niõi n�1
Lle D.N.S.P. rr 199, de 1921CllUDIONOR OUTRA

Rua Saldanha Marinho 2-A IIFLORIANÓPOLIS
..._. ...

LHE RECOMEItD,I) .!il
1

com�A H'�IOAS RECenTES Ol.Hlnll61lS

CréditoMútuo Predial
Pronrretártos - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico grafia
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

..................................................

Oswaldo Apotento da Rosa
RfPRI:SENTACÓES

Aceita representações para o Estado, de
Santa Catarina.

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

FARMACIA ESP'ERANÇA
A SUA FAlRACLA

í«u Ct!lIl!IC!?Illlldr. Mafra. 4 Q 5 - FONE 1.142
útr.... a da.dI.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I

-.....__......
GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

-

o Sabão

DE"
lVT�TZEL INL)U�1'1�1 AL-.lfô,INVILLE (Mcrca

l�.lLt(!"r f�� e�(",� al�u'_•. t"<-:I"< I

regls!
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Lira T- Clube
Dia 29, sábado,

Dia 16,
grandioso

domingo, Tarde
baile da Primavêra,

Dançante, início às 16 horas.
eleição da Rainha ..com

Governo do Estado o ESTADO Esportivo
o decreto-lei n" 1444 de 10 de

setembro p.p, torna extintas os
dívidas estaduais oriundas de im
postos ou taxas de exercícios an
teriores a 1945, que não excede
rem, em cada exercício, de cem

cruzeiros.
*

Por decreto nO 1445, foi conce-
dido à Prefeitura Municipal de
Tubarão «> auxílio de 30 mil cru

zeiros, destinado à construção de
estradas munici lIlais.

*

Para atender às deepesas QOm
as obras complementares do C'Eam
po de Sementes de Araranguá, fCIÍ
aberto €I crédito especial, por con
ta do soldo do exércicio anterior,
de 169 ISS, 80 cruzeiros.

•
A sra. Araci Fiuza Rosa e os

nlenorell Arlete, Armando e Amourí
Fiuza Rosa, viul7a e filholl de João
Luiz da ROlla, asaassinado no exer
cício de sues funções de aub-de!e
gado de Lauro Müller, receberão
penlilão mensal; aquela cem cru

zeiros, estes vinte.
•

O IKTERVE�TOR FEDERAL RESOLVE
Exonerar:

Arí José Xavier do cargo de Auxiliar ele
Inspetor de Fazenda, padrão I, do Quadre
Único do Estado, por ter si.a •••eade ,ara
entro cargo públic•.

Rernouer, p.r permuta:
D� acôrdo com o art. 71, item I, .0 decrete
lei n. 572, de 2! de outubro de IHI:

Silvana Ferreira, ocupante co car.:. da elas
se F da' carreira de Enf�I,,.dr.,Visita«.r, ••
Quadro único do Estade, .0 Centre ele Saúée
oIe Joinvile para • Centre oIe Saúde ole Ca
lloinhas, onde está lotacla Sílvia Ssares .e
Carvalhe.

Silvia Soares fie Carvalae, ·.cu,a1lte ti. car

�Q da classe: E da carreira de ER{er"'eir.,Vi�
s itador do Quadro ÚlI.lc. ti. Estado, d. Ces .

tro de Saúde de Camaltas pa"" • Ce.lI!!". ol'e
Saúde de Jo.iavile, ....e está "'taola Sjlvaaa
Ferreira.

Dl:s;ens.r..:
De acôrde co•• art. '2, aliaea " •• tI.1I!
ereto-lei lO. 572, à. 2.1 lie .uhi.r. à. 1'41:

JlfSé Tia,o tia Luz, ecu,,,.te à. c"r,. ola Iclasse H. da carreira tlt: Oficial Acl.i.istra
tive, do Q""d,·o -Caice à. Estaol., ti" fuaçã.
oIe C.lear oIe �.. tI�" (Celeteria oIe S..lIri.
� Ja classe).

lkm''Iilr:
IDe acôrclo c••• art. 11, i-te. I, •••ecrets-

I

lei lO. 572, de 21 oIe eutubre de 1'41: :

IMaur. àa L1IZ .A.marim, ecupante ct. car:.
oi", classe • oi" carreira oIe Oficial Ad.i-,
llrstrõltiv., ... º"lladJ... (laico 80 Estade, da
C.lefória oie }ii.:t.s C... ia par" " de Taió.
Ezuc:l ;P.t'tes, E$("rivio, p;tdrâê D, tla Co

let�'ia Mat.s Cesta ,.ra -. de Taió.

.�S"J.,Il.r :
M.zar Escobar Ma:-alb�es, Coletor, referê.·

cia ITI, par.;l ter �x�rcíci. wa Coletoria de
Se:nt:tiu'i&.
Tadeu 1C:owalski, .cult.Jüe do Cíilrco da cl.s

se J diít carreira de Midico, do Quadro ú.icQ I•• E�t;tda, ,ara Membro da Junta Médica do

De,artarnl!"uto de Saúde Públic2, no 5- d·is·
trito·sanitário, co .. sede ena. Canoinhas.
\°itor do A_araI Gutierrez, ocupante: do

<:ar:o da classe J da caHeira de Médico, do
Quad·ro único do Estado, para Membro eTen

tual 6. Junta Médica Oficial do Dop"rlamon
t. de Saúde Pública, no 6· distrito-sauitário,
com sede em Lajes.

E_w'J/erar:
Anália Lepes Pereira do car:-o do Escre

Ye�Jlte Juramentada àa Escrivania cie Faz tia
sede do município � comarca de Ar:uan:uá,
por ter sido nomeada para outro car:-. pú
blico.

�Vomear :
De acõrdo com o § 1·, do art. 33·, do de·
creto-Iei fi. 614, de 2 de março de 1942:

Rita Girda Bona, Escrevente Juramentada
da Escrivania de Paz do distrito de 'raió, do
município e comarca de Rio do Sul, para su

bstituir o respectivo escrivãGl vitalício, duran
te a 1icença ao mesmo concedida.

De acôrdo com o art. 169, do decreta-lei n.

431, de 19 de março de 1940:
João Gualberto Ribeiro para exercer, vitali

ciamente, o cargo de Escrivão de Paz do dis
trito de Vidal Ramos, do município e Comarca

Ide Brusque, que exercia interinamente,
Conceder licença:

De acôrdo com o art. 161, do decreto-lei li.
572, de 28 de outubro de 1941:

I
A Luiz Bertoli Júnior, Escrivão de Paz,

yitalicio, do distrito ele Taió, do mURicípio e

comarca de" Rio do Sul, de vinte e quatro
meses.

Marinheiros norte-americanos mortos em aeao een tra o. japonêses, rUI momento ih .e

rem sepultados no mar. -Foto S. I. H.-
-------------------

Londres, (B. N. S.)
Uma das primeiras príorida
des que marcam o fim da guer
ra contra o Japão é a exporta.
ção de tecidos de algodão para
a América Latina, segundo de
clarou o "Financial 'I'ímes". Na
Câmara d.os Comuns, o assun

to foi apresentado recente
mente pelo coronel Errel, que
considerou a concessã-o de uma

quota de exportação a-os mer

cados argentinos. O coronel
queria saber se havia sido pro
videnciado algo a êsse respei
to. O secretário para o ultra
mar respondeu que conquanto
o fim da guerra não removesse

as necessidades internas da
Grã-Bretanha e do Império, os
mercados de ultramar eram de DOENfA8 NERVOSAS
evidente importância.' A Grã- �Olll. os pl!0lressos da mecJieÍlla.

,. hOJe, as doellças nervo lias, qUaRdeBretanha esta anslO�a para I tratadas em tempo, são males per
efetuar suas exportaçoes tanto feitamente remediáveis. O eurandei
para a Argentina como para ri&�o,. fruto d.a ilJn,ol'_u�ia, só pode
outros mercados latino-ameri- pr.eJudICar os. tndivlduos afet.ados de

t- d
. tais enfermidades. O Ser,vlço Na-

cano, e ao �e o quanto ISSO se donal de Do_ças mentais dispõe
torne passIVeI. Por enquanto, de um Ambulatório, que atende gra
porém, não será passiveI prever tf!itamente os doentes llerV080S ia

:exatamente quando isso come- �Igentell, na R�� peode:.o 22, das 9

çará a ser 'feito, mas, as provi-
as 11 horas, diariamente.

dências competentes estão sen
do tomadas a respeito. A indús
tria britânica muito tem tra
balhado durante os últimos
anos da guerra. Com a rápida
desmobilizacão das forcas e
sua assimiliação ao tra'balho,
a Grã-Bretanha espera cum

prir as suas obrigações de for
necimentos para o ultramar
logo que efetivamente possa
fazê-lo, restabelecertdo o "!:Jn
tacto com os seus antigos

I clientei E I C A

I

Estabeleciolento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalhos ComercÍGitI
I<tnprassão a côres

Gomposição de livro. •
lorn.ais

Tés.. e M8Tt\orai.
Doulolé. e tricromia.

Re.is :os - Avulaos • Caixas •

Éstoj·o., etc.

Aceita ulcomendas para o interior

Tiradentes n.... 10 •. - Florianópolis •••

do Estado

Santa CatarinaRua

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51í2 a. a ,
- Lirarte- Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A. Ic APtTAL: ("'R$ 60.000,000,(1)

IRESERVAS: GR$ 12.500.000,00
Trajano, 23 • FloriãnópolisRua

Vompletados OS piaDOS
Londres, 13 ·s H 1.- Segundo delpacno de Melbourne, numa

reunla.o levada a efeito com o. funcionários holal!dese .. , a comis.ão
do Quartel-General aliado do cornoado do lIudeste da. Asia completou
os planos para atender os prisioneiro. de guerra. e CIYlIi internado.
nos campos de concentração nip&nicol, os quai. venham a ser liber
taQOS nas IAdias Orienteis Holandesas,

de socorro

]i ACULD..l_])E DE DIREITO UE SANTA CA'fARINA

Centro Acadêlllico XI de FeTereiro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Voto na srita ...........................................

Aluna do •••••••••••••••••••••••••••••.°°.° •••••••••••••••

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
2

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
(por correspondencia)

Para propaganda do únIco método brasileiro, o autor

ensina gratuitamente por correspondencia. Cartas ao Dr.

Leite Alves, CASA BRANCA -- Est. de São Paulo.

--

Restabelecimento
das exportações

ESPORTE NO ESTREITO
Está sendo pleteiada pelos diver_

sos clubes do Estreito a objetivl.
çâo de uma campanha para levaR_
tar o esporte naquela zona.

Essa campanha se fará no senti_
do da construção de um campo cJ.
h,tebol. f; quase certo que a comit_
são encarregada de centralizar �
coordenar esforços em tal sentid.
pedirá auxilio ao Govêrrio do Esta.:

I do e ao elo Município, de quem es

peram todos a possível ajuda, o Que
I muito s,:tisf.ará à juventude daqll.�
,le sub-distr-ito. 'LEc

x x x ;:---
Em prosseguimento ao carnpes;

nato da 2" divisão de amadores,
estarão breve frente a frente ali

equipes do "Coroados" e do C. A,
Olímpico. Esta peleja desperta 11-

te rêsse e entusiasmo.
O "Ol in.pico

" acha-se colocada
em 2° lugar, com 1 pon.to de dife
rença de 10 colocado, e com uma
"e lcven " possante, onde impera
principalmente a disciplina.
O "Olímpico" tudo fará para der

rotar o seu valoroso adversário.
No "Coroados" acha-se um trei

nador esforçado e capaz, muito ca

paz de obter a vitória para a sua

equipe.
O treinador é o conhecido ar

qu ciro Aclolfinho, de renome fir
mado nos meios esportivos.
Assim, no estádio da rua Bo

caiuva, o público poderá aplaudir'
e incentivar a guapa rapaziada de
onde sa: rão os futuros "craques"
do Iulcbo l catarinense.

C. R. ALDO LUZ
Ocorrências do dia 11

10 período -- Barco: Canóe
Saiu com o sócio remador Antônie
G. de Melo. -- Barco: Ula -- Pa
trilo Ari Hein.ger, voga Joceli Car
doso e prôa Abelardo Machado.

20 período -- Barco: Ula - pa
trão Emi Ganis, voga Osni Olíveíra
e prôa Milton Sonsa.

. . ..

Clube de ragatas
-Aldo Luz.

CO.flvocação
De ordem de sr, Pre.ide"te COR

"ido todc;s os remadore. do C lu'
be, especialmente o.. Orltigoll. "

comparecerem na s'de pClro tra·
ter de assu:JIto de i_terene social.
-- Outro.im, convido todos O. D'lem·

bras da diretoria pClro a l'e\lluao

.emanal de sàbade, à. 15 hora•.
Fpoli., 11 de .etembro de Hi4S.

OsnÍ Oliveira, 1" SecretáriD.

Emperfeito estado, com telemetro,
filtro amarelo, objetiva 1:3,5

f6eo 5 ems., com bolsa. de couro. iVENDE-SE.
Informações nesta redação. I

Virilidade!
forca!
Vigãr!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OK .... SA. - Á base de Hormônios
(extratos glandulares) e VItamInas sele
cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta elicacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
a pel·turbações das glândulas sexuae8.
OKASA comhate vigorosamente: fra
queza sexu •. 1 em todas as idades, sob a

fôrma <ie ir,.uficiência glandular ou vita
minaI, senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no bomem; fl'igidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesida.de e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cutis, na

mulher. OKASA (importado dir�tamente
de Londres) propcrciona Juventude,
Saud{l, For"", e Vigôr. Peça fórmula
"lJI'atU" para homens e fórmula. "ouro'·
para mulheres, em todas as boas Droga
ria. e Farmacias InformaçõeK e pedidos
/l.0 Dis!r. P odutos ARNA. - Av. )iio
·Bra.nco. 109 Rio.

I "A"
I melhore. fábric.as, A Casa

visita antes de

----------------_I--- IIIIIII 1IIIIII1IIII1IilI1_1III411=1IIIIII_lIIIIIif DIll_S'Iil!!__WWiSi7!!f.1I!:&:iIIl#J:.!!iIlAI(!!&iIIIiiilIIMiI1"BIl,:t;'l'S'IDMElióiMllm_.����a&&1!tA&li&iWE.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins e avi�mentos
para alfai'=ltes, que recebe diretamente das

Snrs, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FIl.lIAIS em Blumenau e Lojelt.

r:
..A CAPITAL- chama a atenção dos
efetuarem sua. compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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u or O )"'0 Tratamento da lepra

. li " p��:u!ct�����!�: o dr. Der
_..-..- -

- -.·A-.- -.- _ _._ _ _._.._ _ _.._._.......... Kuyp, médico do govêrno ho-
landês, obtiveram-se notáveis
resultados no tratamento da
lepra pela penicilina.
Essa noticia, divulgada pela

agência "Aneta", diz o seguín
te:
"Embora os tratamentos ex

perimentais tenham sido mUÍ
tas vezes interrompidos porque
se obtiveram apenas

pequenaE:"quantidades de penicilina, os

resultados foram alentadores.
Diminuiu o número de pac.en
tes e em casos crônicos, cha
gas antigas cicatrizaram".

.

Afirmam os médicos que é
cedo pará que sejam dados
resultados finais e o dr. Der

Kuyp adianta que a penicilina
ainda não pode ser declarado
remédio específico para o tra
tamento da lepra, embora te
nha ficado provado que essa

descoberta paralisa infecões
secundárias, alivia sofrimen
tos e aumenta as possibilida
des de cura.

Dr_ Polydoro S_ Thiago
Clínica Médica ('o1ft Geral

Dsenças do cor�çã,o, pulmões, fígado, estômago, íntestfnoe,
rins e demaís orgaos internos, de adultos e criançasCONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado 16
eONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18' horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fon(i Manuad 766

.
DR. SETTE GUSMAO

eHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00HOSPITAL "NER:alU RAMOS"CUrso de aperfelçoam,ento no Hú'tipital São Luiz Gonza
.

d SiPArlo do Instlt1l'to,,"Çlemente FeI'relra", de São paufoa, _e Eã� �Ulo _ E'x-�sta·
Sanatórto de Santos, em Campos do Jordã;mico Interno do

CLJNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE JjJ TRATAMENTO lilSPECIALIZADQDAS DOENÇAS DO;.. APAR1I:LHO RlilSPIRATORIO.
OPERACAO DE JACOBOEUSOONSULTAS: D��mIDe.!!Nte. da.s 3 às 6 horas. CONSULTÓRIO: RU8. Vitor M�lreJft 18

�""'" .... CIA. Rua Esteves Jünlor. 1315 "3 Tel. 742.
• .

DR. MADEIRA �::VES
Médico e.pecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUno .. A1)e1"feiooamento • Longa PrAtica no IDo de Jan.eIn
CIO••VLTAII - Pela maailA: 1Ila!1am_.. ... 10 30

.

•

, à..12 h. à tarde ezcepto oo�
......,., ."14 ás 16 - OOnULTóBJO: B_ ,.....&... '1'......... _,

� 1."1 - BNlclb ' B eo.U..... 'Ia.

DR. ROLDÃO CONSONI
VlB1JRGlA GIl6AL - ALTA CIRURGIA - MOL1!:STIAS DE SENHORAS - PART08

Formado peJa Faculdade de Medicina da Universidade -de São Paulo, onde foi
�te por várl6s anos do Serviço C!.n1Jrgico do Prof, �l1f>lo Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bílíares, Intestinos clelga:t� e grosso, t.lrólde, rins,

JIl'ÓBt8;ta, bexi.ga, ütero, ovários e trompas. Varlcoceie. hídrooeíe, T8II'Izee .. hérnia.
CONSULTAS:

.. 2.. II b"r�o � "'li" li'el1coe 8<'htnlrlt. 21 (altos da Cru!8 P8Il'1l.'90). Tel. 1.6�.
RESID:l:NCIA: RIIla EstAn'es Jdntor. 179: Tel )(764

DR. A SANTAELlA
(Dlplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

U)liversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças. Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, 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
- Rua Felipe Schmidt. Consultas. IDas 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alva:r:b de Çâl�valho n? 18 _.: Florianópolis.

DR. A·RAUJO
As8:1.atente do Prof. Sanson, do Rio de "..eiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações C.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clirurgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Mblo e c6u

da bOca fendidos da nascença)
IlIIôtagollCOpla. traquêoscopía, broncoscopia !>Bra retir-ada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 àe 12 e daa Ui àa 18 bor..

Rua Munes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newlon d'AvUa . 3R.. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO
Op.raçõe... - Via. Urinaria. -- Dceri-

110. do. intestinos, réto e anua

- Hamoeroídua. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirel.. , 28.

Atende diariamente à. 11.30 ha. o,

ã tarde, doa 16 h•. em diante
R_id I Vidal RamoD, 66.

FaDO 1061.

(.lIrtU'!Pa o ()J>1;o.,.clA. OI1Júea a�
.. torIU. f'1Il'tcIe ••_.- ...........

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
-1a.meJ:U;� <10-.... UI b 17 lIIoru. 1i.IIIJIDaN.
;,"': �.. .lUYl!lIL lIl. ,..... "ílD.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Kea.1clina da UniTel'.ldsd. do BruIJ)

iIb-interno do 8erTiço d. Cltnica Médl.ca do Prof1:seor DaTaMo Oll"oIrll. m6d.1co 40

Depnrtmnento do .a'l1d.

CLINICA IIlIIDICA - .01é8t1ae bltera.. de a411ltoo e Cll'laJo_ CON8ULTóRIO

SI IUIl8ID&NCIA.: R.. Fel1pe Schmidt .. 18 - TeL 1111. OONSULTAS - D.. 1. b U.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
8.rTlço. lIIe CHnie. Infantil da Assistêncb. MUlllcipal e 80."ltal

de Caridade

CUNICA IImlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OON8ULTóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (JilcUficio S. Francleoo), r.... 1.....

COnlimltall dali 2 àll 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7M

ORa BIASE ,FARACO
Médico - cbefe do Serviço de Stfllls do Centro de aao.d.

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, �
RE�.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

ORB SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouv!dos. Nruriz - Garg�nta.
Diploma de habilitação do Con.selho NaCIOnal de OftalmologIa.
CONSULTüRIO - f<'elipe Scrumdt, 8. Das 14 U 18 horas.

RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEfONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HRO�MDA
Especialista em aIt!!. cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

SECÇÃO DE .MATERNIDADE
Partos cem ,;>ermanêll.cia de H) dias em Apa.rtamel!� de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 4f>O,oo. I

I
o D9ElN'I'E P(lJI� 'I'FlR MnDI08 PARTICl!fLAR ;1

FLORIANéP6LIS j
Largo Sãs Sebastião ---l� Telefone: 1.153

I,8•••••••••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••-,i)

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

ç e José Abreu.
'I.

I
� ,_ _.._ _-;.__ orr_....,...G""W.

..

u-..· - • _· -.,..- -_ a-a" -:.- -

-, -..-..-..-_-_...,-

* * *

UM GRANDE AVANÇO NO CAM
PO DA CIRURGIA PLÁSTICA
Londres, (E. X S.) - Um cirur

g·iiio pl:',sIICO da H\F aperf'eiçoou
um métorlo pelo qual a pele pode
ser c mservadn cm depósito e uti
Iizada poster-iormente para restau
rur lesões ou f'er imen tos. Trata-se
do C otr andante de Esquadr-ilha D.
�. :\L,ttl' cws. oficial médico encar

regado de uma unidade de cirurgia
plástica ria Heal Fôrça Aérea. A c'wr·
me vantagem do novo método con

siste em que
ê

le reduz o núrrero
de operações ncccssár ius e o sofri
mento. tanto f'isico como mental,
suportado pelos pacientes que exi
bam grindes lesôes na face ou no

corpo, Até agora, o fator tempo re

querido pe los eHX ertos de pele num

certo número de ":\reas" operató
rias implicava .nurna série de inter
venções. De acórdo com o .'11E:tod0
rcccm-descoberto e aperfeiçoado,
entretanto, :1 única operação ne

cessária consiste em cortar a pele.
Esta, posteriormente, pode ser

aplicada no próprio leito do pa
ciente sem o emprego de um anes

tésico, de vez que ele é "colada" e

n50 costurada, informa o jornal
médico "The Lancet". Salicnt.r-se
que a "área" do doador, ou seja a

área de onde é cortada a pele que
deverá

..
se.rvir utlter-iormente, u.ui

tas vezes se torna mais dolorida ']0
que o campo de aplicação poste
rior, ou melhor, a parte ferida e

rcstaurada 110 instante mesmo da
iutcr-vcr.çâo. O Comandante ele E�
quadrilha Matlhews declara que u

seu método fornecerá peles dispo
níveis mesmo nos casos em que '.. s

,enxertos aplicados falhem parcial
mente. A pele é preservada em g<lr
r�lfas esterilizadas e colocadas nnrn

refrigerador.

TOSSE,
BRONQUITE

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃo. SEBASTIÃO"

Sob a dlc-eçAo cííruoa do

DR.DJALMAM6ELLMAN�

ConBl1'1Ilçáit .81iEM'1I.Q e �� sitJ.l,_8.da em, afll'RJl!'f'e! obAoara 00.1

QSpI<líi"-a"vJ<6la pôák'a. 8 DJir.
.

s-eJ_te leoal para tJUnl de re(tOU8Ct. ÁlJUa iria ,-e ltUeftIte

APARELHAMBNTê @!0MPL� Jll UOO1llRMJ88III. P.A.JtA 'l'ftAT;UftMIftM

MlirIHfle, ftllRúRCIQ. li��.
RAI9S X - Ultr.avioleta - IofravellDelbe - Onda. carta,

- Eletrjcidade médica - Exames endoscópicos.
La......t6rl... para oe _ames 4. 0111«481)6& ele cU"gIl6�ül'lC>8.

Apartamentos de laxo com baJilheire
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Qua:rtJs com duas camas

110s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar.
Rio de Janeiro, onde passa _
oferecer os seus préstimos.
§;screva detalhadamsn te .
nome, ido.da, endereço e en-

I velope selado para a reiil

posta. •

SEJA SUA PROPRIA

u

Ha solnrnentos que sadêlo pára suas vitimas.

fazem envelhecer. E as· Defenda-se contra esses so-

Senhoras. que deles pa
decem, o sabem muito bem.

Taes são as irregularidades
ne funcionamento do deli
cado organismo feminino,
como excessos. faltas. pe
nados dolorosos, que tornam
certas fases do mês um pe-

frimentos, que são evrtaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.
Regulador, Iônico. anti-dolo:
raso, o poderoso remedia
traz no nome o resumo de
suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar,

Â SÁUDE DÁ MULHER

7

A... = "' ......... _.. • W __= IIII'W • ti. = _ .. = _ u. •

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fadada em 1878 - Séde: B A I A
mCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
RespoI}sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755;97

67.053.245,30
142.176603,80

cc

«

rDH. ,B seo lTDA ..

III�
ri II

ITA"Ai _ 5. CATARINA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

I
SEGUROS DE:

Rapresentações Transporte. Marítimos; FerrO.
Consignações -- Cont� Pr�pria viários, R_?doviários, Aéreos,

Rua Pedro FerreIra, " Casco., Fogo. Acidentes do
2' Pavimento I Trabalho, Acidente!l Pe.lloaie,

CAIXA POSTAL, 117 Re.pom:abiHdade Civil e Vida.

IEndereço Teleoráficr" cc B) CO"
aR' eh Sé W93"?'!"Ji"'!'4í= Sê\l- .aR".-'-

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «
98.687.816,30

76.736,401306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Voltam
,

as suas atividades normais,
RIO, 13 (A. N.) --- MILHARES E MILHARES DE JOVENS DO BRASIL COMEÇARAM A VOLTAR, NA MANHÃ DE ÔNTEM�,
A VIDA CIVIL, REIN'rnGRANDO-SE NASSUAS ATIVIDADES NORMAIS. NÃO NOS REFERIMOS AOS, EXPEDICIONÁRIOS,'
MAS1 SIM, AOS CONVOCADOS EM MASSA, E QUE FORAM PARA AS FILEIRAS DO EXÉRCITO LOGO QUE O B R A S I t

ENTROU NA GUERRA,

Tribunal Superior
Eleitoral
Rio, 13 (A. N.) - Sob a pre

sidência do ministro José Li
nhares, voltou a reunir-se o

Tribunal Superior Eleitoral,
constou de expediente um te-Ilegrama do Presidente do Tri
bunal Regional de São Paulo'
'comunicando que naquele Es
tado o alistamento "ex-ofício"

PRESIDENTE DE HONRA Com a maior cordialidade abraço o

Rio, 12 (A. N.) _ O Parti'do Tra-Lami I' d id ." eleva-se á cifra de 602.017 e o
_ arrugo e compan !eIro e J eais .

balhista Brasileiro encerrou, sába- requerido - faltando ainda os

do, a Convenção, deliberando o Di- VISITA AO PRESIDENTE VARGAS resultados de trinta zonas
retóric Central. eleger pr�sidente de Hi?, 12 (A. ,N) - O Partido Tra- já 'sobe a cifra de 282.998, a
honra do partido o presidente Ge- b�l!llsta Brasileiro, pelos seus dire-

que q'uer dizer que até agoratúlio Vargas. '

I tonos e representantes dos Esta- - . ,

* dos ora nesta capital, fêz uma visi- sao em numero de 885.015,
CO�iCIO EM BARRA pO PIRAi t� ao Presidente Vargas, que é pre- dando total superior ao dos
, RI�, 13 (A. N.) r: Reina :grand,e sld��te de honra dessa agremiação existentes em 1937. Tomando
mt�resse pelo cormcio que se r�al�- politica.

, .. conhecimento d ma represen-zara domingo, em Barra do PIrai, O sr. Getulio Vargas disse-lhes _ ,u .

�)llde discursarão o Ga�. Dutra e o palavras de encorajamento, decla- t�çao do Tfl�unal Regional �o
interventor Amaral Peixoto. rando que com a fundação do refe-I 1\:10.

de Janeiro contra o JUIZ
rido partido, os trabalhadores bra- Eleitoral de Araruama em

MONTEIRO LOBATO RE- sileiros tomam o lugar que lhes cujo Cartório o seu Presidente
NUNCIOU compete nos quadros politicos da .

it t
. .

dRio, 12 (A. N.) _ Renuncianrdo Nação. em VISI a encon rara mais e

sua candidatura, pelo Partido Co- 3.000 requerimentos de inseri-
munista, o escritor Monteiro Loba- ção dos quais estavam despa-
to enviou a seguinte carta a Luiz chados apenas 96, o Tribunal
Carlos Prestes:
"Venho pedir-lhe a eliminado resolveu determinar que seja

00 meu nome da lista de candida- j 'aA � apurada a rsponsabílídade do
tos a deputado pelo Partido Co- JRD'IIO JIDI60AA mesmo magistrado, promo-
munista. O meu precário estado de � .A J'AW,14 d d d I f
saúde impede-me de aceitar a in- • P.i&& .A �

ven o-se es e ogo o seu a as-

dicação. - tamento das respectivas fun-
Um partido tão novo e saudável ..__- .A 0lIl- ções. Satisfeita a exigência do

não póde começar a sua vida do ""� c.: relatório anterior, afim de
parlamento com urna deficiência ser incluida nos respectivos es-
na primeira linha de combate.
Para as grandes lutas, requerem-

tatutos a declaração do respeí-
se guerreiros em perfeita forma. to aos príncípíos democráti

cos dos direitos fundamentais
do homem, concedeu-se regis
tro provisório ao Partido Na
cional Popular. Nos termos de
parecer do Procurador Geral
foi deferido o pedido de regis
to provisório do Partido Polí
tico denominado União Nacio
nal do Trabalho.

Florlan6polla 13 ele SelemDro de 1945

NOYAS POLITICAS
• • •

As

VERDADEIRAS' "

PASTILHAS

VALDA
são o unico remedio eficaz

para evircr e tratar

0.5 CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA

licença do 0.1'1 S. P N. 186
'1) de '26 de Fevereiro �6�'·.

"-t.�11, de 1935 000<' \"

010.002. EUCQI1P'o' O.

Contra a Caixa Econômica
• • •

Rio, 13 (E.) - Deu entrada no cartório da Segunda Va
ra da Fazenda Pública uma ação ordinária contra a Caixa Eco
nômica, movida por Osvaldo Gonçalves da Cunha e mais al
guns funcionários da mesma. Os autores reclamam classifica
ção a que se julgam com direito, por serem os mais antigos na

classe. No reajustamento realizado em 194,3, segundo afirma
ram na inicial, os seus direitos a uma melhoria de ordenado
não foram respeitados, sendo que outros colegas mais moder
nos tiveram preferência, em seu detrimento. A petição ainda
não foi despachada pelo juiz Elmano Cruz.

Promo�ões na ORCT
o dedicado cheie da 5& Secção

do Trafego Po.tal da nos.a DRCT,
sr. José Tolentino de Sousa. recen
temente. por merecimento. foi pro
movido à closse «L» da carreira a

que empresta Sl'� inteligência.
,

!IJ:

Segundo o «Diorio Oficial da
União» do dia 6 p. passado, foi
promovido à classe «I» da carreira
de Postalista, o nosso conterrâneo
sr. Nelson de Almeida Coelho, que
há muito chefia a 46 sscção do
Trafego Postal da nossa capital.

FRACOS •

ANEMICOS
TOMEM

�Dhl Cmlslbi
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Aq3DciOll e Repr••entaçé5e. em Geral
Ma. triz: Florian6poli.
Rua João PiRto, n. !!
Caixa Po.tal , 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ,.jn (Edil.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
Agente. DO. principais municipio.

do E.tndo
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VENDE-SE um marca "Oli· Um poema de ternura e abnegaçãomax" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo ROXY •• domingo " Bette Davis.

cota de oleo.

I
George Brent, Olil(ia de Havilland e

T t S'd
.

N ., Denis Morgan em:
ra ar com I nei ocetí a NASCIDA PARA O MAL

rua João Pinto, 44. N
I
oscerom i�n:ãs... e tornaram-se

Telefone 1134. InImIgas ...

Prosseguem as obra� de

remodelação do jardim 011-
veira Belo. o calçamento
externo melhorou eensivel
men te, e sem discu�são

passível é bem mais cita
dino e elegante do que o

anterior.
Outrotanto se deve admi
tir quanto ao arruamento
entre os canteiros, agora
com declive para a peri
feria, O' que facilitará o

escoamento das águas flu
viais naquele logradouro.
Sem reservas nem preven
ções é que redigimos esta
nata Porque, jornal que
serve ao povo, O Estado
não tem o. estrabismo dos

que vêem torto o que vai
direito, atribuindo à obra
alheia os defeitos da pró
pria visão. Há, na Ireri
queza com que falamos,
um desejo: o de acertar
nos ;ulgamentos emitidos
publicamen te.

A responeebitidede mo

ral do iorneliete não en

volve urna figura de retó
rica; existe na realidade,
para bem ou para mal.

Mas, existe e deve ser cul
tivada no sentido educa
tivo. quase diríam�s peda
gógico do leitor que com

pra o iornel, e quer dele
a palavra franca, leal e

desprevenida.
Parece que em todas as

cidades do Brasil as praças
arborizadas znezecezn o ca

rinho das respectivas pre
feituras. O nosso Oliveira
BeiO não faria exceção feia.
E aí o vezrros a caminho
da remodelação. Que ela

prossiga e se ultime, para
gáudio de todos os flo
rianopolenses tão merece

dores do recreio que, nos

centros urbanos, bem im
perativo é para os olhos
fatigados no trabalho coti
diano, para os cérebros
cansados das lidas, das

preocupações e dos pesa
res com que a vida, em

todos os sectôres de ativi
dades, onera o homem mo,

derno,
O Oliveira Belo é um

ponto de descanso, e tem

tradições em cada árvore

que ali espalma as suas

ramas acolhedoras. E são
tantas e tão variadas que
bem se poderia classificar
o ierdirn da Praça Quinze
como o nosso hôrto bot ã

nico. A' rvores de sombra e

de flor, delas só se pode
dizer bem, visto corno -

IRádio-comunicações
Rio, (A. N.) - Prosse-

guem com grande íntensídaae
os trabalhos da Terceira Conte
rência Inter-Americana de Rá
dío-Comunícaçôes, que se vem

realizando no edifício da Asso
ciação Brasileira de Imprensa,
Na sessão de hoje, duas suges
,tões foram apresentadas li co
missão, para os necessários 6::::-'

tudos. A primeira pelo sr. Flá
VIO Herrera, delegado e mmis-
tro da Guatemala, e a segun
da pelo sr. Carlos Maristany
Sancho, presidente da delega
ção de Cuba. O representante
da Guatemala propõe que na.

nova estruturação da conven

ção inter-americana de rádio
I se procure doem a r c a r o

mais possível a parte jurídica
da parte técnica. Considera o

dr. Flávio Herrera que a con

venção deve contar com prin
cípios básicos que regulem os

direitos dos Estados no campo
rádio-difusão, devendo, em fu
turo, estar sujeito, o menos.

possível, a mudança, P a r a .

constituir a base de um futu
ro código inter-americano de
rádio - comunicações. Entende
a delegação proponente que o

artigo segundo da convenção
contenha os princípios básicos
que servem de normas para a

distribuição de faixas de fre
quência, e reconhece o direito
absoluto das nações de atribuir
qualquer espécie de onda e 'de
frequência às estações de rá
dio que se acham sob sua juris
dição. O representante de Cuba
propõe que na presente reu
nião se trate especificamente
de todos os problemas relacio
nados com a rádio-difusão, de
modulação por aplitude, em

todos os setores do serviço na

cional suscetiveis de causar in
terferências objetivadas inter
nacionalmente, por entender
que é necessário regulamentar
por meio de convênios regio
nais ou internacionais a ma
téria em apreço.

BRITO
O alfaiate indic'ldo
Tiradentes. li

BITZ - Doje - ROXY

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAiS

nFECCOES DO

COURO CABELUDO.

... «As árvores são boas
[por destino;

elas têm, requintado,
lmelhorado,

algo do meigo altru
[ísmo feminino» ...

E, seja assim, também

requintado e melhorado, o

labor da reforma por que

passam aquelas arenas ar

borizadas.

Motor a oleo crú

ÀIII 11 e 19,30 hrll. Às 19.30 horne
SIMULTANEAMENTE

Sessões Chics
Barbara Stanwych e Michael

Oshea em:

A M�RTE DIRIGE O ESPETACULO
corn 'J. Edward Bromberg. Pinky

Lee e Gloria Dinkson.
Tudo póde acontecer num teatro
quando «A rnOi'te dirige o espetá
culo» ... Múaícc , mistério e allsa.

sinatos... Alegre. audaciosa. dife-
rente e romantica.

Impróprio até 14 anos

No programa:
Filme Jornal 38xlO - DFB

Noticiário Universal - Jornal
Preços: Ritz. Cr$ 3,60 e 2.40

Roxy - Cr$ 3,00 e 2.00

Domingo, no RITZ •• Beniamino
Gigli o maior tenor do mundo, em.
maid uma de suas incomparaveis
interpretações musicaes destes ulti-

mos tempos:
A CANÇÃO QUE ESCREVESTE

PARA MIM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


