
� Combateu
_

na "Esquadrilha de L
I

� "na,"RECIFE, 13 (A. N.) -_ EM TIUNSITO PARA BUENOS AIRES, PASSOU HOJE POR ESTA CAPITAL, NO A -�AJ)A LINH�
INTERNACIONAL, ? TENENTE_ LUIZ HORÁCIO FORTIM, UM DOS ÍlEROIS DA �'ESQUADRILHA DE LORE1�Sf",��®K,.INTE-GRAVA A REAL FORÇA BRITANIC� E QUE TEVE UMA ATUAÇÃO DESTACADA NA CAMPANHA DE LtBE�TAÇÃO DA
FRANÇA. FALANDO À IMPRENSA, O TENENTE' FORTIM DISSE QUE É ARGENTINO E FILHO DE PAIS FRANCESES. SEN
TIA-SE SATISFEITO EM REGRESSAR À SUA PÁTRIA DEPOIS DE HAVER COMBATIDO PARA O ESMAGAMENTO DO NA-
ZISMO E CONTRIBUIDO PARA QUE A LIBERDADE VOLTASSE À TERRA DE SEUS PAIS. O TENENTE FORTIMVIAJAEM

MISSÃO ESPECIAL DO GOVÊRNO FRANCÊS.

O Il����O:m1����)�1�!����,f,����!�cl��'�i�I�
tes de guerra japoneses será seme- de guerra será um dos métodos
lhante a seguida na Europa em

face,
utilizados contra os funcionários

dos crimlnosos nazistas. Foi o que imperiais. A política em face dos
informaram f'ontes autorizadas. criminosos de guerra será aplica.
Segundo (\s mesmos i'ilformantes 1

J
da rápidamente e com tôdo o rigor.

Geraldo N. Serra
(Sec. do Conselho da A. P. I.),
Quando foi descoberta a ra

dio-atividade e os cientistas
começaram, pela primeira vez,
a sonhar com a energia atô
mica, o grande sábio inglês
"sir" Oliver Lodge foi levado a
escrever que "se a raça huma
na conseguir meios de extrair;
mesmo uma pequena fração da;
energia contida nos átomos de
seu próprio plabeta, as conse

quências serão benéficas ou
destrutivas, conforme o esta
do da -civilização".
O sábio inglês duvidava que

a humanidade de sua gerar Io
- que é a nossa também - es.,
tivesse suficientemente civili
zada para utilizar racional
mente tal descoberta. O que
era para ele - há algum tem-

EI.-ml-nadas po - mera fantasia, tornou-se
" agora uma realidade. A bomba

as resmcões que ca�s�)U tal deyasta_ção na
.

- base militar de Híroshima e
�a�l1J.ngton, 14. (�. P;) -.A que, peso por peso, é 2.000 ve

malOr�� das restr�ç�es sobre Vla-Izes mais destrutiva, que qualgeris ja �oral1l ehm�nadas .nos Es-
.quer explosivo anteriormente

t�dos DllI?OS. A ?a�tIr do dia 15

s�-I composto representa evidente
r�o tambem. eliminadas as restr í- mnte O mais maravilhoso feito
çoes para viagens rumo ao exte- militar e científico de nossarior.

epóca. 'I'alvez seja mesmo o

C�!�!�!ro� do(!���)rio (�-Dia de Wainwr�ght» �a�a����;��o�� �tê��raseeg�i�
I S d d t técnologia. Nenhuma invençãoA Grã Bretanha concedeu re- e7�n o corresp?n encia �-

•

Y' Iegráfica de Washmgton, o dia jamais deu ao homem maior

I
centemente ao almirante Wíl- 10 do corrente foi o "Dia de poder para o bem e para o mal,liam F. Halsey, comandante Wainwright", na capital norte- der para o bem e para o 'mal.da Terceira rota dos Estados americana. Desde sua chegada
Unidos, o título de cavaleiro naque�e dia,. ao aerodromo, on- Este mundo é rmpulsíonado
d

' . . , . de fOI recebido pelo general por energia e, da guerra muno Império �n,ta!lIco. '!- eleva- Marshall e outras altas patentes dial que acaba de terminar,da ordem britânica fGI entre- do exército, até sua entrevista surgiu uma invenção que tor-gue a bordo do navio capítanea com o presidente Truman, que 'I tili
.

fdo almirante Halsey no Pr.cí- lhe ofereceu a "Medalha d,� nau possive u I Izar - In e

f" I I' t'· Honra do Congresso", o heróí lizmente para destruição - aICO, pe o a miran e SIr Bruce de Bataan e Corregidor foi alvo energia existente no urânio,Fraser, comandante em chefe nas mais expressivas homena-
que ocupa posição apenas umda Esquadra Britânica do Pa- gens de seus compatriotas.
pOuCO mais elevada do que oscíflco. A Terceira Esquadra era Camisas, Gravatas, Pijames detritos. No entanto, em terconstituida de 133 dos mais Meiasda. melhores, pelos me- mos de energia, aquele urânionovos e mais poderosos navios

noree preços1s6 na CASA MIS vale mais do que todo o carvãomais jovem dos quatro filhos L '

eram belonaves britânicas de
CI ANEA - RuaC. Mafra. 9 I,e petroleo da terra.

combate.

Condecorado o filho Tojo
d Roo It Tóquio, 14 (D. P.) - O general
e seve. Tojo está muito sentido com o tra-

San Diego, California balho que está dando às autorida-

(S. L H.) - O tenente John A. des e médicos militares aliados.

Roosevelt, da Marinha de "Deixem-me morrer e desculpas
Guerra dos Estados Unidos, o pelo translorno que causei" - te

de guerra. Vinte e oito deles ria afirmado o general Tojo a um

do extinto presidente Roose- oficial norte-americano. Além clis

velt, recebeu recentemente a

"Estrela de Bronze" por, servi- As saudações do povo americanoços prestados numa força in-
cursara de porta-aviões. Sua Washington, 13 (D. P.) _. O presidente Truman enviou
unidade naval operou contra as saudações do povo americano ao presidente Getúlio Vargas
os japoneses desde fevereiro por motivo da passagem do "Dia da Independência" do Brasil.
até maio do corrente ano. O I Diz esta mensagem que "sinto-me feliz em enviar-vos e ao po
tenente Roosevelt foi aquí con- vo do Brasil, neste aniversário do Dia da Independência do
decorado durante os exercícios Brasil as saudações e os votos de felicidade do povo dos Esta
realizados na Base Aéro-Naval. dos Unidos".
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Terminará em um só dia qualquer guerra
1
premacia para uma nova

descober-IMíssouri, EE. ue., 14 (D. P.) - ta ainda mais sensacional. O dr. a um quilômetro e meio do obieti
A bomba atômica, <rue tanta ce- Arthur Huges, que cooperou nas voo Segundo o cientista, essa arma
lcuma levantou em todo o mundo 'ltnvcstigações da bomba atômica, es- poderá terminar em um só dia
e que tem em seu ativo a destrui- tá falando agora sôbre uma nova qualquer guerra futura e a destrui
ção total de duas cidades japone- bomba, impulsionada a jatos, ca- ção que causaria nus cidades do
sas, está ameaçada de perder a su- paz de transpor oceanos e explodir país vencido seria tremenda.

incompatibilidadePor de
A •

genlos o pessoal da
ceoliura

Cidade do México, 13 (U. P.) - O ex-presidente de Cuba,
general Fulgêncio Batista, pediu divórcio de sua espôsa, pe
rante o Tribunal desta capital, alegando incompatibilidade de

gênios. Sua espôsa, a Sra. Elisa deI Pilar Gobunez Gomez de

Batista, está atualmente em Havama, O Igeneral Batista diz

que a situação de convivência do casal é bastante deprimente
e que sua espôsa o abandonou quando estavam no Waldof As
tória Hotel de Nova York. As leis mexicanas dizem que o

abandono do lar por mais de seis meses é motivo de divórcio.
(

Nobre a missão do Ccronel Dwíght
Vorpo flanino M. Deter

Os elementos que trabalha
ram no Serviço de Censura do
D. C. T., durante a guerra, fo
ram dispensados, - corrro é do
domínio público. O Governo vai
pagar-Ihcs um mês de venci
mentes a titulo de gratificaç.Io,
além do 'que lhes é devido.
En.rctan lo, os ex-servidores

não se conformaram com a dis
pensa e estão pleiteando seu

aproveitaruento no. funcionalis
mo público civil, independente
mente de provas, idade, ou ou
í

ras exigências.
Alegam que, anos a fio, de

serupcnharam modestas mas re
levadas funçóes, dado o caráter
sigil[ so, e csl ão em condições
de ocupar-em cargos públicos
adequados ou assemelhados.

De acordo com uma informa
ção do Departamento da Guerra
dos EE. CC, sabe-se que o coro

nel Dwight :\1. Deter foi mo: to
no dia 2� de outubro de 1944, a

bordo de um navio japo-nês
transformado em prisão. O na

vio-prisão, que se achava a 200
mi lh.s da costa chinesa f'ôra

torpedeado por um submarino.
O coronel Deter nasceu no

Br-asil, tendo vivido no IUo, em

São Paulo e no Paraná, em com

panhia dos pais, de origem norte
americana. Indo para os EE.
DD., ele se formou em medicina.
Quando os EE. DD. declararam
gllCrI"a ao Japão, o dr. Deter
oferl"Cell seus serviços {t nação,
indo fazer parte do Corpo de
Saúde. Quando se deu u tomada
de Corregidor, o dr. Deter caiu
urisioneiro do in vasor.

Washington - (S. L H.)
Os cães do Exército dos Esta
dos Unidos salvaram as vidas
de centenas de soldados ;norte
americanos, no teatro de ope
racões do Pacífico, e auxilia
ram, também, a capturar e li

quidar centenas de soldados

inimigos. Não se verificou du�
rante toda a guerra, um so

exemplo de patrulhas amenca

nas terem sido vítimas de em

boscadas ou atacadas primei
ramente, quando conduzidas
por um cão.
Todos os cães foram doados

ao Exército por cidadãos ame

ricanos, que assim demonstra
ram elevado sentimento pa
triótico. Mais de 10.000 cães
foram treinados de acôrdo com Voltaram a Lodzum programa estabelecido em

princípios de 1942. Estocolmo, 13 (S.1.P.)
Em um período de 1943 cêr- Voltaram á cidade polonesa de

ca de 8.000 cães-sentinelas es- Lodz, 20.000 judeus que conse

tavam em serviço no Exército guiram fugir aos alemães e re

e no Corpo de Guarda Costa, rugiaram-se na Russia.

guardando fáJbricas de guerra, .:Js que voltaram acham-se

depósitos de suprimentos e li- em pés�i�as condições físi�a�nhas costeiras, nos Estado= devido a rome, rrro e prrvaçoes
Unidos. 'qFe sofreram.

"

-, TESOUROS ENTERRADOS
Como descobri-los.

'

Maravilhoso aparelho - Pesquisador Magnético
Localiza uma única moéda de ouro ou prata, en

terrada ou s ôbre o sôlo . -, Com garantia por 15

anos e devolução total da importância de compra

se não funcionar como anunciamos. - Para cato.lo-

I gas em Português e mais informes mande cr. $3,00 a

! JALVES & -ClA.

I
Rua São Pedro, 864 - Caixa Postal. 852

Porto Aleg�� - Rio G_ do Sul

,------

Marechal da RAr A ciência
a bombo

e

Londres, 13 (D. P.) - O ma

rechal do ar, si r Arthur Wil
liam Tedder, foi promovido ao

posto de marechal da R. A. F., a
mais elevada graduação das
fôrças aéreas britânicas, segun
do comunicação feita esta noite.

O marechal Tedder conta 54
anos de idade, tendo sido anti
go oficial de infantaria e duran
te a guerra foi vice-supremo co

mandante da frente ocidental
sob a chefia do general Eise-
nhower.

está muito sentido
so Tojo, que foi um dos homens
mais responsáveis pela guerra, quis
oferecer sua espada de cerimônia
de presente ao oficial. Entrementes
informou-se que o cadáver do ge
neral Sukiama, que ontem se sui
cidou, foi conduzido para Hatagaya
Kasoba, onde será cremado .
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uniformes, sem unifor-mes não há
soldados, sem soldados não há viExclusivo para "O Estado" tórias. Consola-se assim até che-Londres - Press Information gar () último dia de serviço, e rcceService - Nove "Campos de dis- Ire seu caderno de desmobilização.persão " existem, espalhados est ra- Com este êlc se dirige a um dostégicamente, em toda a Grã-Breta- "campos de dispersão". O govêrnonha, aos quais cabe desmobilizar fez tudo para tornar o mais agra-até novembro do ano em curso, dúvel possível esses últimos dias

I
cerca de 750 mil combatentes des- que os soldados possam no exércitota guerra. Três quartos milhões de No campo existem tod.:s as rOlllJdi-,homens que voltam à vida comum, riadcs, bÔ3S acomodações, bôu cumique vestem sua roupa civil, depois da, di ve rl iincn los. Todo mundo é Ide anos e anos passados na rotina aruúvol, ate o sargento-mór sorri emilitar, em barracas e quartcis, em não grita. Hú os grandes

depósitos1trincheiras e combatendo nas céle- COl1l roupas de todos os feitios c tabres campanhas da confragração. manhus, calças e sapatos, chapéusMas não são somente os soldados e sobretudos. Os caixeiros ai emque se alistaram no exército em fa- pregadcs atendem seus "fregueses"ce do perigo nacional que vão darl tornam nu-rudas, auxiliam na escobaixa (ias fileiras. Entre os primei-Ilha, c o vetei-ano mais endure;:idoros três grupos que compreende de muitas batalhas gloriosas, sáí dehomens de 4() e mais anos de ida-, lá transformatlo em pacífico paisade, há os que fizeram parte do nu. CuIa homen: se apresenta '�Olllexército du ra'nle uma geração e I seu cadcrno de demissão na Secçãomais. Para estes, voltar à vida Ci-') de serviço, lima barraca na qual de* * * vil, há de ser experiência bastante uma extremidade a outra se alis-CHARLES DICKENS _. Charles estranha. O arlilheiro Tom Home-l tam compridas mesas. E passando,Dickens foi um dos mais notáveis wood é um exemplo típico para es- uma por uma, o soldado sái pelaromancistas do século XIX. De ori- ses soldados que formam o "Sal do porta de saída completamente desgern humilde, teve apenas ínstru- Império". Quem daria a êsse 110- pachado. Os funcionários lançamção rudimentar couti nuando mais mem robusto, de rosto queimado, suas observações no caderno, põemtarde os estudos. A sua inspirrçâo olhos brilhantes sessenta e seis estampilhas, carimbos, anotações,extraordinária, a vitalidade com anos? :\las um olhar rápido sóbre retiram uma ou outra página queque criava e fazia agir os seus per- as fitas coloridas que lhe ornam o consta depois dos arquivos. O solsoriagens tratando-os corno criatu peito, orienta imediatamente os en- dado recebe seus cartões de racioras humanas, valeraru-Ihc enorme tendidos na matéria: Numa exlre- namento e identificação civil. Noupopularidade, não só na sua terr-a midade a fita vermelha - azul - tra lllêsa recebe seis Íihras de "rca'natal, a Grã-Bretanha, como em lo- amarela da guerra dos Boers, ou- justamento civil". Noutra sua 1)::15-do o mundo. Ao contrár-io de Sha- tra a do "Coração de púrpura" e sagern e chega por fim na última ekespeare e Walter Scott, Dickcns 'IlO mero delas todas a da "Estrela mais imnortante de todas as mesasfixava ras suas novelas não só fi de .:\'lons". A história do artilheiro a de �.-10. Aí o funcionário firmaguras da aristocracia, mas especial- HomewGod? Uma história simples: e carimha o certificado de dcsmomente representantes da classe I1U� na idade de 18 se alistou na arti- Ibilização _ pedaço de papel quemilde e da classe média. Suas per-
lhar ín, combateu em Kimberley, faz do artilhei ro Homewood o ('isonagens em parte são duma reali- presenciou a captura do general dadão Homcwoorl, que possa vo1-dade impressionante e em parte Cronje. Sobrevieram os anos de paz tal' para o seu lar, que possa gozarfruto da sua imaginação romântica. com seu treino monótono e ida de de uma vida calma e quieta comNas suas obras, Dickens procurou quartel pacifico. Em agôsto de 1914 SPLIS pequenos prazcrrs esqueci-tossempre sobrepôr o bem ao mal, sua natena combate em França, há tanto tempo. O resto não cabeenaltecendo os caracteres nobres e toma parte no episódio de Mon«, mais ,10 exército, é do govêrno cibons e 'mpondo os maus ao des- nas batalhas do :.\-Iarne, Ypres, So- vi l. () a rl i lhc i ro Tom Honlewondprezo de leitor. As suas novelas, me, e outra vez alguns anos de V1- se integra de novo na vida comumem geral, após levar os protagonis- da rotina de quartel, num mundo (h s�la' cOlllunidade a qual servil1tas por tôda sorte de vicissitudes, de paz. Mas na guerra de 1939, Ho- durante Íimtos anos, eIiverg:mdü atermina:l1 �atisfatorial11ente. Segun mewood, embora entristecido, deve farda, g::mhando fitas coloridas, tesdo John Macy, Dickens não tem ri- reconhecer que já é velho den�ais temunhas do seu valor da sua coval na criacão do ambiente el1!otÍ- para o serviço ativo. Dão-lhe um ragem e do seu �levot�mento. 751)vo; numa página faz-nos rir às gar- cargo num dos inúmeros depósitos mil hJmcns paf.sarão pur ê�te cagalhadas, na seguinte, nos forp de exército e êle medita então, sO-I' minho. sendo restituidos à vidaús lúgrimas. A sua obra é vasta. fl- nhando com as glórias do passado: útil, prática e nova de uma éra degurando entre as suas princiralS muitas Cousas são necessárias para, pa7, pela qual todos combatéi':llnnovelas "David Copperfield", "�rar se fazer a guerra: do depósito saem com risco da vida.tim Chuzzlewit", "As aventuras elo

SI·. Pickwiek" , "O I ive r Twist" etc 'WY' -.'.'. -••••-.-.-.'.- ."..-.-.'-- -__" - -_••-.".•••' •••_ -.-.".."..-.-.- .".••.".,n,Quase tôdas as obras de Dickens
foram vertidas para muitos 1''!io
mas, inclusive 'Cl nosso. Agora mes
JlIO aeaba de ser publicada a vers30
de "París e Londres", uma das no
velas aventurosas mais interessan
tes do gr:mdc escritor britânico
Char!ps Did:ens nasceu enl Ports
lllouth em 1812 e faleceu em 1870: Voto na srita

, ,
_

.
nas vizinhanças de Rochester.

NOVO TIPO DE LÃ - A indústri:� texlil de Leeds está produzindo uma e�écie de lã muito leveEsse produto é O resultado de um
nO'�1 processo e a confecção do leeirlo haseia-se no "Alignite", fila
111ellto de rayon extraído das alg;lsmarinhas apos ·longas inyeslip-aç()es Il'vadas a efeito nos la1boratú-ríos da Cniversidade de Leeds. O

, ....
Tecido produzido é tão fino

que/não pode ser fabrieado pelos p\'o _ ' ,..,.., _ """'_ ,..,..,.._- "" h _ "" -'W.""'.""_ ".
_ .

cesos usuais. Entretan t o () lll('tOr!O 1Iõi4------_WIllll--IIIIIll_ICIilI__i:iij IEIIml!__IIiIII 1II!II1I!III1iB".:
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OS RECEM-CASADOS

??? ..

A CAPACIDADE RETóRICA DE
UM HOMEM

Perguntaram, um dia, ao grandeestadista Gladstone, quantos ()Ís
cursos poderia um homem prepa
rar em uma semana.
E êle respondeu:
Se é um homem de altas capacidades, um só. Se Ulll ho.mem de

mdianH mentalirlade, dois ou três.Se um imbecil, dez ou doze.

DErJIJos :IrAIS THf:S - In[0:
nWIll de I-!oor]], na !-Iolmlda, ([eleos membl'Os do ser"iço de inl'esti
gaçii.o j)olítiea deti v('ram os t"ês
('x-liIembros da Gestapo que assassiw!ralll () patriota holandês, dr
Wytclllan. Os detidos cOl1fpssarmn
() :lssas�i]]ato 'lco]'rido na casa davítima, elll \Vestwolld, dunllltc a])ri!llal'er:1 do ano passado e de('Ja
rnl"llll ttrelll-no feílo COIIIO 1'('jl"Cs:ília contra o choque oconido entr(' '1 guarda territorial arllJada na !ZiS!:1 l' os mel1lbros do JlloI'Ílllenl;

�
de l'l·si.'[(;ncia hol"ndl�s. Os cl'in!Í-

',O
nns()� l';JZiS[;lS '·eYP]ar'l!ll ainda
que' () dr. \y� telllan foi dl'IIU1]('i ado:'1 (;"Si,ljJO Pe!I' traidor Kocllwn,<Im <;e l'nf'oreou pouco depois de1 el 1) i):"l' 11 •

O FIO DA NAVALHA
\V. Sorucrsct Maugham
Tradução de Lígia Junqueira:

Smith
Edição da Livraria do Globo
Pôrto Alegre
Em "O Fio da Navalha", de W•.

Somerset Maugh am, lemos a histó
ria de um homem á procura ela fé,
e neste homem (Larry Dar-neli);
urna das mais profundas e atraeu,
tes personagens da obra somerss.
tiana,
Impelido pela presença da morte,.

sentida durante a guerra, Darnell
renuncia á noiva, Isabel Bradley, e
abandona uma oportunidade de ri::_�_II!III_--------__lIIm,..III_.
(Jueza e posição afim de buscar uma
sabedoria e uma fé aquém e além
da na tureza mortal do hO!TJlem. Esta
procllra leva-o mundo afora, e atin
ge o seu clímax, na In(lia, onde êle
realiz'l o experimento definitivo no
sentido do Absoluto.

A'Ü regressar á Paris, torna a eu.COMPRA e Ctlntrar-se com Isabel Bradley, agoVENDE ra casada com (Jray :\Iaturin, am'
go íntimo de Larry, l' com Sophi",'
"uac-Donald, uma amiga de infância
cuja vida tl'Úgica impeliu-a ú mais
completa clegradação, e a quem
Larry deseja desposar afim de sal
va-Ia. Encontra-se também com o tioRomance. Poesia, Religião, Aviação, de Isabel, Elliot T,cmplelon, um riMatemática, Fíllica. Química, Geo. co diletante, cujo único objetivo nalogia; Mineralogia, Engenharia cio vida é manter uma impeeúI'el posi-vil, militar e naval, Carpintaria, ção social. Tôdas estus pessoas receDesenho, Saneamento, MetaluJ:'gia, bem o influxo da fôrça espiritualEletricidade; Rádio, Máquinas Mo- adquirida por Larry, f()rça que lhetore., Hidráulica, Alvenaria, Agri- dá um poder quase miraculoso sôr.:ultura, Veterinária. Contabilidade, bre os outros .

Dicionário•• etc. etc. Contudo, Sophie lhe escapa, os

_.
:\faturins voltam pal'a a América e�----------

() próprio Larry regrl'ssa a éste país
"E.MISSORAS DOS ESTADOS e vaí viyer entre a sua gente, em-

UNIDOS" pregando ali, como melhor lhe pa-
(Português) recc, a estranha força que adquiriu.

SE VOC.Ê GOSTA Este romance, ([ue encerra a vida
DE de lllúWplos personagens, decurre

Notícias em Paris, na H.ivicra e no Extremo
Ouç.a os boletins informativos Oriente, cenário de llwitas das

que são transmitidos tôdas as meias !:lTandcs narrativas rle Somerset
horas, e os da Húdio Cometa, de 2n Mallgham. E aqui se nos deparu,

O acima do (Iue é curioso ou simples-a fi" feira, às 21,3 .
horas.

,Música Sinfônica Illente interessanLl', a hislória de,.
um homem (jue consegue a absolu-Ouça em sua casa a gl'andiosa _.Ortluestra Sinfonica da N. B. C. to- ta purificação da alma, e lima fei

dos os domingos às 2000 horas. il1l'xjJugr.ável que lh.e dú. poder sô-
Programas fe�ininos '

bre. o 111lll1Cl.o matenal. Sei�d.o um
Sintonize o seu recepior às 19 rl'glstn� da .l,orna(.ly do espInto hu

horas, de 2" a (ia fei ..a e ol{virá Sa- �!1:11l0,. c��te !lvro fl�ura ao lado I�:gramor de Scuvero com as suas co-j O. �l'rvl,da(� H;llllana. �()�n;l, um .

(

s-nhecidas palestreiS. "I andes lomances ll1"lcses do no
Assuntos comerciais so lempo.

_
.. .."O Mundo de Amanhã" é o pro-

A traduçao b.n�slleml, i�lta (!ire-grama que lhe interessa. Todos os tamen.te \10 on�n.nal II1gles. (ffIesúl,)ados ÚS 22,35 horas. Ha.zons �dge), 101 re�li.zada de ma-
Conhecer os Estados Unidos l�l'I�'a bnlhantc por LIgia JunquC'lraFaça uma "iacrem nraravilhosa Smith.

. .?l�'a"és dêsse g}-m�de país ouvindo , �) :'(:_lum� ap�,r('e? na .l�r.e�.t.lgHls�'Conheça os l�stados L"nieIos" que ,Colcçdo :.'\o,bel ,da Lnrall:! d
é transmitido aos sábados às 19,34 Globo, de Porto Alegre.
horas.
Teatro
Ouça um dos 111elhol'es "broad

castings" no gênero, sintonizando o"H�Hli() Teatro das Américas", tôdas as 4"s. feiras, às 19,35 horas.

«O de cmcnhõ»:mundo
-

VolfaBdo ....

a vida comun
CHARLES STUART

FA.CULDADE DE DIREITO DE SANTA. CATARINA

Centro Acatlêmico XI de Fevereiro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Aluna do
................................................................... e_

..

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
3

DE

NICANOR

I

Estabelecimento Gráfico Brasil
SOUZA

Trabalho. ComerciaÍII
Impre.são a côres

Composição de livroll e
Jornai.

Tés�s e Memorais
Doublés e tricromia.

Re:villtall - Avul.os - Caixa••
Estojos, etc.

Aceita encomenda.s para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°, 10 .•• Florianópolis .•• Santa Catarina

CréditoMútuo Predial
PrOPrietários - J. Mor�ira & Cia

4 mais preferida, é inegávet
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M IOi-( C� $ 6.25000

S a nu Dunol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA
TO, FOSFO-R.OS.CALClO

ETC

TONICO DO CEREB·BO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D'D.up�r�o.,
E.gotadOI, Anêmicos, Mã ••
q_ue crism Magrol, Cri.nçe!
rlQuíticu, receberiio I tonl-
ficGçiio glllal do orgenhmo

coro o

Sa nUDe n 01
ue D.N.S.P. n- (99, de 1921

NOVOS e
USADOS

•

IdiGlma. por.
tuguê., .apa.
nhol, irancÊiI,
inqlê., 9tC.

MACHADO & aA�

Muita banir c'lcõef: e zr.édi ... ·o gl"a!h'
Tudo isto p.Jr àpena�. CrZS 1,00

Agência. t!I ReprGflentaçõell em Gerai
Ma trÍ:i::: Florian6poli51
Rua João Piato, n. S
Caixa POllltal. 37

IFilial: Creliciúma
Rua F!oi'iol'o Pei:'!:oto. �/n {EdIlPr6prio).-Telcgl'amalli' "PRIMUS.
Ag":nte. DOIIIdOP1'���;;d�1l rralni.cip'''�

ESTAOÕ
1!Jwri0 Vesperti7UI

o

Redação e ericÍtr.laliJ à
rua João Pinto n." 3

Tel. 1'022 - Os. postal 139

ASSb�ATUlU.S
!'II III (Sllpi tal :

AIW ore
Semestre Gr�
i.Trimestl-" Cri
Mês ..{'$'I
Número avulss Cr$

'''0 hll..rh.l'.

70.011 I

40,110 :
20,00 !

7,00 \

0,40 '

Ano

Semestre
Trirne!;h'..

CI'3
Cr$
�rq

I Número avulso Cr$

I AnDO'''. mediante

I Os orrgtnars. raesmo mio publi
ca !li 011. não cerào devolvidos.

I... dn-ecao nào !I� resj)uIlsablhza

I pejos conceitos emi+i daa 008

artigos assinados

livros Novos

---------- '�

Dr. 4rt;u p�1
OI'nl� �!�Y�!�ttoo IDoenças da:I: crionçQII
Laborató:--ÍQ de Análi.eu

Iclír.iculI.
Conllu1tóri-l: rua Felipe Sch.
m';dt. 31 [a'to. da Calle P'l.
roko], das 10.30 611 12 C!I dM

I15 àll 18 h•.
ReJ:lidência: rua V:::c. de OU1'O

Preto. 64.

IFone: 769 [marmall
.
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VIDA SOCIAL
mInIO Jaques, formando, co

mo um estímulo e um exemFaz anos hoje o sr. Eliseu plo, entre a ala môça dos vío-Tonelli.
'" '" * unístas da sinfônica, que com

êle compreendem a Arte como

uma fôrça sem estágios, que
não para, ainda que as bar- AVISOS DO M. DA GUERRA

Hio, 13 (A. N.) - O Ministro dareiras do exotismo turbulento Guerra baixou aviso, declarando I* * * lhe oponha resistências, malo- que, tendo em vista a cessação da
.

,. gradas de si mesmas porque guerra, que determinara o restabe-Deflue hoje a data natalícia insustentáveis ante a sua eter- lccirnento de prioridades para a

Ida gentil sríta. Alice da Costa-na e verdadeira beleza. in

..

st alaçáo ele aparelhos telefônicos
A t em resic'ências particulares ele ofi-.'
ran es.

* '" *
Com o seu concêrto de hoje, ciais, e atendendo às razões apre-

no Teatro Alvaro de Carvalho, a sentaelas pela Cia. Telefônica Bra- �A sríta. Aidí Silviera, do co- Sociedade de Cultura Musical sileira, ficam revoga elas as medi- ����������������������������=:mércio do Rio de Janeiro, vê oferecerá ao grande público das anteriores, nesse sentido.

O Inundo SOA.bre rodaspassar no dia de hOJ' e mais um t'
.

I dque a pres igia e ap au ,e, um Rio, 13 (A. N,) - Segundo umaniversário natalício. "

novo espetaculo de ineditas aviso do ministro da guerra, ficou
demonstrações. Entre as págí- permitida a matrícula, nos núcleos

d Me centros de preparação de oficiaisnas o programa, com a ar- de reserva, aos alunos dos cursoscha Nupcial, de Mendelssohn, superiores de admin.ístrnção e f'i
na abertura, destacam-se a nanças, de preferência para o cur

"Dansa Macabra", de Saint so de intendôncia, dada a natureza
Saens e o Concêrto", de Bach, dos fins a que se destinam aqueles

cursos c matérias nos mesmos miambas para dois pianos, na- nistradas.
quela isolados e neste com 01'- ENTREGAS AO M. DA MARINHA
questra. Em ambos colabora a! Hio, 1? (A. �.) - Os posto,s � e

exma, sra. Olga da Silva Ri_ll1 d.a (.rul; !ermelha B�asile]�a,
. por J nterrnédlo de suas diretor iasch!er, em quem nos habi- fizeram :10 chef'e do gabinete doTranscorre hoje a data na- tuaramos a ver um grande m i n is í

ro di] �Iarinha, a entrega dotalícia do sr. Laura Tonelli. temperamento artístico e um cheques num ,total de 2(i(i.3(j2 cr�l�* o:< '"

delicado poder de interpreta- zru'os, excllllda� as parcelas .

ja
O dia de hoje marca o na _

D há jnuit subscrít.,s, mas ainda nao deposita--

ç:;t0' e a m;ll o essa
� nossa das pe l-is respectivos doadores. Oslício do sr, Índio Fernandes, digna conterranea dedica a -lonativos destinam-se às f'anuliasauto funcionário do Tesouro Isua arte ao pequeno mun- (OS n.os�.os Yaloroso� marujos desa-do Estado. do do seu lar, e não a ou- pareeldt:� no nauf'rágio do cruza-

'" * '"
.

Ih f t
' do!' Bahia.

VImoS, nem e es eJamos com Foram igualmente entregues .. ,

os aplausos a que sempre 1.2:1(j escovas, H)(j peças de arma
se nos impôs, pelas suas ine- rinho aos hospitali zados e 55.500
gáveis qualidades de "vírtuo- cruze! ros, remanescente ,d�l quan
se" do teclado. E com Amarí t!<1 arrecadadil.s, para as ,Vltnuas cI?

, Camaquu e Vidal de Oliveira, '111]-Cunha, outro festejado valor da des anteriormente desaparecidas.
com que vem contando a or- *

questra sinfônica, cuja exe- INSTRUÇõES APROVADAS

cução, ao piano, caracterisa- Rio, 13 (A. N.) - Foram aprova-
das instruções espcciais-provisó-se pela clareza e limpidez de rius-para o funcionamento imediato

dedilhação, a Sociedade de do depósito Cen.tral da Intel1dênc!a
Cultura Musical,. uma vez instaladr· em :Uanguinhos, para o

.

d t r qual possam os armazens de antigomaiS e es a com um prog a-
Depósito de ACI'(}l1áutica do Rio.

ma prismando coloridos sono-
x x x

ros de várias épocas e esco.las, O Ministério da Aeronáuti-
reafirma os seus propósitos de ca recebeu comunicação de ter
conceituar os grandse autores assumido a chefia da Comissão
na preferência do nosso meio Aeronáutica Brasileira, rom
culto. Devemos-lhe, pois, to- séde em Washington, o tenen
dos os nossos elogios, pois vem te-coronel av. Faria Lima.
a novel Sociedade conseguin
do galhardamente os seus ob
jetivos e vendo coroados de ple
no êxito os esforços dos seus

incançaveis elementos.

.ÃDiver.áries :

Vê passar hoje mais uma

_primavera a menina Lígia, fi
lhinha. do sr. Jaime Nasci
mento.

Decorre hoje o aniversário
da gentil srita, Alaíde Rodri
gues.

* * *

Faz anos hoje o sr. Gabriel
Cabral, habil motorista da
Emp. Auto Viação Catarinen
se, e que faz a linha entre esta
-cídade e Porto Alegre.

* ::: :;:

Nascimento:
O lar do casal Demerval Ro

sa - Zilá Brito Rosa está em

festas pelo nascimento de uma
linda garotinha que, na pia
batismal, receberá o nome de
Iára-Estela.

'Clubes:
Uma comissão de senhoras

da alta sociedade de São José,
orgá"nizou o "Baile da Chita",
o qual será realizado no C. R.
IOde Junho, no próximo dia
l5. Dada a grande atividade e

ca.pacidade de empreendimen-
. to das ilustres componentes da
da referida comissão, é de se

esperar uma animada noite
dansante.

xxx

TiajaJltes:
Acham-se neata capital. hoape

dados no La Porto Hotel o. ara.

Vitorio Poleto, Severino Busato e

.Humberto Busato, do alto comér
()io madeireiro de Caçador;
Etelvina Assoni, agente .ia Ford

. em Caçador;
Edmundo Menezell, elemento de

·destaque nos meios comerciais e

políticos do oeate catarinenlle,
. * * #;

MúSICA
A Sociedade de Cultura Mu

sical fará realizar, hoje, dia
14, o quinto concêrto de
sua orquestra sinfônica. Coli
mando objetivos da arte, com

a qual o imperecivel Carlos
Gomes coloca o Brasil entre
.as pátrias onde o cultivo da
bôa música é índice de cultu
.ira, aquela sociedade trouxe
para o nosso meio, ou fez re

fluir nele, o interêsse pelas
partituras clássicas, tendén
cia, aliás, que sempre se ob
servou aqui, porém, algo in

interpretada por forma anti
estética, ou mesmo deprecia
tiva, pelos que sentem no clás
sico o odor bolorento das coi
sas engavetadas e não mechi
das. Daí o marasmo em que se

deixou ficar a arte musical en
tre nós, adormecida quasi do
tempo do velho Brasilicio, e ou

tros do seu valor mental, até
.quasi nós, com frustradas ten
tat�vas da plêiade do saudoso
João Barbosa e do Artur
Freysleben, Do primeiro gru
po, isto é, dos que tiveram o

prazer da Gonvivência artísti
ca de Jesé Brasilício, ainda
po.::suimos o incançavel Her ..

Jack Carr Bretanha. os Estados Unidos e

Copyright by "Press Infor .. a Rússia,' já estão produzindo,
mation" neste momento, seus carros

Londres - Esta guerra veiu práticos, "para qu�lquer bol
mostrar a necessidade da me- sa", de modo que nao apenas o

canízação. País que não temfcavalheiro abastado, p�as um

tudo mecanizado, está perdido, eI?pregado, u� operano, ta�:
não apenas no que se refere à bem tenha o direito de possua
luta armada, que pràtícamen- o seu carro.

,
.

'

te já passou, mas na luta pela .

Dos Es!ados Unidos, a Ame

própria existência. As lavou- r�ca e países europe�s, r�ceb�
ras, principalmente, precisam ra?, das suas duas gl,'an?es fa

dos veículos sôbre rodas, que bncas, ,�ar:os de passeio, ,�u
economizam pessoal, aumen- melhor carros de tn�,ba:ho .

tam a produção e a barateiam. Mas os Estad_os Unidos, por
E hoje mais do que nunca o sua vez, receberão, da Ingtater
mundo' necessita árduame�te ra, os autos "Hillman" e ".Mor

de alimentos abundantes e ba- ris". Para isso foi feito um

ratos, para �e refazer dos seis acôr�o e n t r e impor�a�Cl:::S
anos de lutas, durante os quais a!ll�ncanos e exportadores b:l
a produção caiu, a subnutrição tamcos: Por absurdo que yare
invadiu a Europa, determínan, ça. os Ia�ques ex:po.r��rao e

do surtos epidêmicos e um es- II?poI1tarao auto�ovelS, em

tado físico lamentavel de suas vI�tu�e das necessidades
.

do

populações. mésticas
.

e dos compromIS,S?S
Durante esses trágico:'! anos, de fornecimento, A :ngl:;tell a,

a Grã-Bretanha, ao mesmo por outro lado, �eservara uma

tempo que cuidava da produ- parte d.a produção para o. mer;
ção em série de artigos indus- cado .Interno, �nas expo,rtara
triais indispensaveis à guerra em maior ,q!lantidade, para ��
e às necessidades civis, cuidou 'da a A�enca. Uma .perfeIta
de mecanizar o campo, produ- cooperaçao entre os .all�dos na
zindo, com suas mulheres que g�erra, para os malS Bsonhos
substitui'ram os homens mobi- dIaS de paz.

-----------------------------

lizados, cereais e outros produ-
tos agrícolas, em larga escala .

Nação importadora de gêneros
alimentícios, foi obrigada, em

virtude da guerra nos mares, a
quase suprir-se a si própria. E
as experiências da guerra de
ram tão bons resultados que

I agora, passado o conflito em

terras européias, a Grã-Breta
nha traçou grande plano agrí
co.la, visando não apenas a sua

subsistência, mas tam]jém au-

I
xiliar os países continentais.
No Brasil, o mini'stro da

Agricultura, sr. Apolônio Sa
les, em combinação com técni-
cos norte-americanos, estabe
leceu um plano gigantesco, em
treze Estados da Federação,
para além do mercado interno,
atender às necessidades dos
povos do Velho Continente. E

máquinas modernas, para arar
a terra, plantar as sementes,

Estocolmo, 13 (S.I.P,) colher, etc., já chegam ao
Foi inaugurada em Cracóvia, grande país sulamericano, que
uma exposição de fotografias dentro em pouco estará numa

que reproduzem as atrocidades privilégiada posição, no que se

nazistas, cometidas durante a refere à produção de gêneros
ocupação alemã na Polônia. alimentícios.
Muitas dessas fotografias fo- Mas, o mundo marchará sô
ram compradas dos agentes bre rodas, não apenas no t�rda Gestapo, pelos agentes da rena da agricultura. Tambem
resistencia subterrânea, diri- os homens que trabalham di
gida pelo govêrno polonês exi- rigir-se-ão, dentro em pouco,
lado em Londres. Algumas fo- para seus escritórios, suas fáO PRECEITO DO DIA tografias reproduzem poloneses bricas, em quatro rodas. Ter-VISÃO E DOENÇAS GERAIS enforcados, pelos alemães. En- minada a campanha do Ja-A sífilis, a tuberculose e outras t f d h ,.infecções crônicas, bem corno in- re os en OrCa os, ·os que c a- pão e liberada a gaso�lna em

fecções da vesícula biliar, dos den- mam mais atenção, são os ca- larga escala, os automóveis
tea, das cavidades ósseas da face. dáveres de meninas, que pela modernos, frutos das experiênetc, podem causar diminuição da aparencias mostram que n50 cias da guerra, estarão enchen-visão e doenças dos olhos, t

.

d "d t d rt dQ
..

d t' t b - d em maIS o que CInCO anos e do ruas, com o a a so e euan o sen Ir per ur açoes a . _

visão, procure o aculista; mas idade. Os alemaes decepavam pessoas, Serão automoveis ná-
submeta-se a rigoroso .exame geral.

1
OS membroS de suas vitimas, ,ucos, pequenos, com um con

Não dispense, outrossim, a reação deixando-as morrer de fome e sumo reduzido de combustível,d.e Wasse;x:n�nn, para o diagnós- sêde colocando perto dos tron- .8 terão extraordinária resis-tlco da slhhs, e o exame dos pu1- ,
.

mões pelos raios X, para o da I cos mutilados bandejas com ali- tência. Os países altamente
tuberculose. SNES. mentos e bebidas.

• industrializados, como a Grã-

BR ITO
o alfaiate indicado

Tiradentes, 11

Virilidade!
forca!
Vigir!

Com o tratamento pelo reputado p_ro
duto OKft,SA. - Á base de Hormôlllol
(extratos glandulal'es) e Vltamina� se�e
cionadas OK.\SA é uma medlCaçao
racional 'e de alta elicacia terapeutica,
em todos os casos ligad08 diretamente
a pertul'ba,ões das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexuB.l em todas as idades, sob a

lôrma ue i'.•uficiência glandular ou VIta

minaI, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; fngldez e t.odas
as perturhações de origem ovariana,
id"�e critica, obesidade e magrez�, IIa
cluez <ia pele é rugosidade da cult., na
lIIulher. OKASA (importado diretamente
de Londl'e.) proporciona Juventude,
S'<lHI"" For�a e VigOr. Peça fórroul!\
";q'i.;lli·· para homens e fórmula "ouro

p"rll ululc,eres, em todas as
..

hoas Droga
ria, e Farro!icias InformaçoeH e pedld'.'"
"O Distr. P adutos ARNA. - Av. RIO
Branco. 109 Rio.

Vicia Militar
S_L\.NGTJ�NOL

(oMém oito elementos tônicos

Pasforo, Cálcio, Vanadato e

Arsemato de
Sidio. ele.

-.-

Major Laurênio
Azevecl.

Procedeate ale P.ata Gre••a, oa
de lIervia, chegou .. esta capital.
acom_J>Cl.hado de sua exma . famí
li., • ar. major La'llrê.io Azevedo
recentemente clalllJHiClado no auh
eornando do 14' B .•.
Aos iluatrea hospedell almejames

urna feliz eBtadg entre :l\óa.
* * *

Os Pálidos, Depauper&.IlOtl,
Esgtltados. Anêmicos,

Màgro8, Mães Que Griam,
Crlun�as Raquitil:!8s reee

berão a tonítícaçãe geral
do organismo CODl o

1lWJ!

Sérgio Márcio
participa aos parentes e pes
aoaa amigas de seus pais,
Demerval Rosa e Zilá Brito
ROlla, o nascimento de sua

irmãzinha, Iàra Estela, ocór-
rido na Maternidade.

Fpolis., 13-9-.45

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

rua Maior Costa, 33.
Florianópolis.

Empregada
Na rua João Pinto, 11 -

sobrado - precisa-se duma que
saiba cozinhar. 5v·.,t

�---&-'&-l�:-E--r-C·A·_T_W'"

Exposição
macabra VENDEM-SE

5 v. - 2

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cris

taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçã8. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14,

(Mato Grosso.)

Emperfeito estado, com tel.metro,
filtro amarelo, objetiva 1 :3,5
fóco 5 cmil.. com bolsa de couro:

VENDE-SE.
Informaç"'es nesta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lutas rlrais Seja o LlilE-:-R--D-a-���H������i����:;�.,����:JI�:!;!��o,����:�������
MO

lei criando o Código de ,.\guas Mi- seguintes .d,!cumeatos.. .

DA nerais.' .- CertJd�o. de nascimento expe-
*

IOlela :oi Antônio Serpa.
,

,
.

Informam de Washington. que a
- Carteira Social do �:Illhll li

Comissão do Petróleo revonou pra-v de Outubro, com fotografia de �1&lJa
tican;ente todas as restriçõe; dr senhora, tendo ao colo uma. erra.. -

•

tempo de' guerra. ' ça.
, .

,

O adrninistradór do petróleo Sr. - Salvo-conduto II cartelr�s. 41e-

Ickes, diss� que as mecIidas 'ora iden�icl:ade do Cír�lllo 0J?�rar,LOb&eadotadas í inham por fim restabele- profissicnal do )<I.In. ,do I,rabal ,

cer a li vre concorrência no mer- experlldas a Delrniro �aval es, pa

cada: de todos os produtos petro- deiro, ,cnn: .fotos, cartões, �tc.
Jíferos.

- Certl!lca,do <_!e r�servlsta. ,ue
la categoria, n. 2b905i, expedido a

Inforruam de Bombaim (India) Manoel Camilio de Lima, com ear-

que javalis e chacais seivagens es-' tas, f'ot OS, etc.

tão causando grande alarma nas
� Certificado de reservista de 31l

áreas atingidas pelas enchentes do categoria, n. u(i082, expedido a JO('

rio Bramaputra, tendo devorado ge Fornerolli.

grande número de pessoas.
- Urna carta dirigida ao sr. Wal-

Recentemente, registraram-se 2 demiro Mattar pelo Min. das Rela

outros casos de pessoas atacadas ções Exteriores.

por javalis, enquanto que na cidade
- Urn recibo passado pelo sr,

de Dariapur, uma matilha de cha- Tito Peixoto aos 51'S. Vitor Rab e

cais matou um homem doente que Hércules Allet, referente à venda

estava dei tado em sua choupana. de um caminhão.
-Isenção de salvo-conduto, ex-

pedida a Antônio Hoepers, ds Gua
ratinguetá, neste Estado.

o problema de abastecimen
to do Rio de Janeiro, que se

agravou em consequência da

guerra, ora terminada, vem

preocupando nos últimos anos

Ias autoridades federais e mu-

nicipais. I
O Ministério da Agricultu

ra criou, com sede em Campo
Grande, uma Secção de Fo
mento Agrícola, estabelecen
do em seguida um "acordo"
com a Prefeitura do Distrito
Federal. As exigências da pro
dução estavam, porém, impon-
do um esforço ainda maior pa-

CLftUOIONOR DUTRAra um aumento imediato que
�e faz necessário para o abas- I

..

: I���imento da população

cariO-I Rua Saldanha Marinho 2-A

INesse sentido, o sr. Prefeito FLORIANÓPOLISHenrique Dodsworth solicitou
ao sr. Ministro da Agricultura ....

fi. elaboração de um plano para
o fomento da produção em lar

ga escala.
De acordo com o trabalho

apresentado pelo sr. Ministro
Apolonio Salles, o plano signi
ficará, uma vez realizado téc
nicamente, abrigo para mil
famílias, uma escola de treina
mento rural e a entrada, por
ano, para o mercado carioca,
sem intermediários, de três mi
lhões de litros de leite, 5 mi
lhões de dúzias de ovos, 3 mi
lhões de quilos de carne de por
co, além de enormes quantida
des dos mais variados legumes,
tudo no valor global, aproxí
mado, de 4 milhões de cruzei-Iros,

A Prefeitura, para, tal fim,
deverá adquirir uma area de
2.500 hectares, loteando essas

terras entre mil famílias, às
quais prestará toda a assístên

. cia técnica e financeira, esta

por intermédio do Banco que
recentemente criou. Cada lote
terá benfeitorias no valor de tNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
30 mil cruzeiros, dispondo aín- CUNlql
?a de meios. de produção de

.

OR. DJALMA
Igual quantia, como duas va-

cas de alta produção de leite, I MOELLMANN
500 aves de raça para ovos, 20 f'onnado púa UIlJ'AII"fi� 4. Gen.br8
suínos para recria, etc. O terre- Com pr..tJca nO! llospltLl4 elM'&pWa

no deverá ser vendido ao colo- ,lI1Wea médica lllD ,.era]. podjatr1a, noen

no pelo 'preço do custo, para lU do lÜttIIIIA 1lCT0000, apanlho •..u�
urlIDarto do homem _ da mulher

pagamento em 13 anos, em 10 iMUte. T�ool DR. PAULO TAVAA_

prestações anuais e a partir do 0ur1lO d. RadioloC1a Cl1n1ca com o dr

4° ano apenas. Cada colono te- tIan� d. 4breu CamPlll']1I1'1o (Ue Pau

rá uma renda bruta, provável, Iot. m.pec!alla4o em H�n....ado

d 54'1' Pa.b11c&, peja UmY� 40 Rto 4e Ja·
e mI cruzeIros por ano, 1l.:Ii'o. _ GabOlete d. Raio X _ .aa.ctr<>

nela avultando a produção de ear4I1ocnfla cUn1ca _ Metaboll.mlo tia
5 mil dúzias de ovos, no valor I&l - Bomlapm Duoc1enal - G&blnete

de 30 mil cruzeiros. É previsto lIe �oterap1a - Laborat6rlo 4e mtcro.

o prazo de 3 anos para a con- copJa. adlIae cll!Dica. - Rua l'eIrIluI&l

��u�ãyn��r���nr;tiJa�o��p���=
......_...._..

-C-Ô-MP
....•....

·""'ÂNBIA
....· ....· ...· --"....""',...

·,,""'·ALIAN
......_.

.........
•...•....

ÇA-"_..-O-A-
....

B""'AlA
...........

"

....·_..

--·1timos aos colonos seja de 60
milhões de cruzeiros; instala- Fadada e. 1878 - Séde: B A I A
cões do Centro Oficial de Fo- INCEN·DJOS E TRANSPORTES
menta, 4.430.000 cruzeiros e

aquisição de terras, 20 milhões
de cruzeiros.

Esse plano foi estudado pelo
sr. Ministro Apolonio Salles,
aplicando a sua experiência de
agrônomo e o que observou na

viagem feita, há pouco mais
de um ano, aos Estados Uni
dos, baseando-se no "Homes
tead" americano.
Afim-de fazer no período' Diretores:

da Exposição u'na série de

I
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

conferencias, veio de París o de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo

��r ��r��i�uB�:iio;:r��erva- _ ..:,!::�"��::� " ".__ "_.,_" _._.,_. w_._.. ,..-._-__ .__.....- _ " �

PARA SOLUCIONAR O PRO
BLEMA DE ABASTECIMEN
TO DO RIO DE JANEIRO

Confeccjonand,o O seu
terno na

Alfaiataria Líder·

lH)EN�8 NE:RV�S.AS
@om os pregressos da liIlediema,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remedíáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atNtde gra
tu,itamente os doentes Jlervosos in

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamente.

NOVO' HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Municipio

de S, José

de

de

CONTRA

o Presidente Truman. ordenou a

todos os chefes dos departamentos
e repartições federais que reduzam I

:JS horas de trabalho de seu fun- (r.1 100,00
ci onal ismo para 40 horas semanais, Gratifica-se cem cem cruzei.
exceto nos CllSOS em que essa re-

hdução prcjutuque trabalhos essen- rcs a pessoa que �c ou e en-

ciais. ,
t regar nesta red açao um re-

"1sto_ pe�'Jllitirú ,� estabelecimen- I' lógi� de pulso, ma.rca_ «Orator»,to de :) dias de l r abalho na sema- perdido mas imediações do Bar
na, caso seja praticável" - disse o

G '1 3 4Presidente na conferência coletiva en trí, vs .
-

à imprensa.
Diversos documentos

Inf()rlll�lll!, ele Santiago (Chile) Perdeu-se uma carteira de
que a opmrao dominante no Parla--. .

mento, dos conservadores aos .co-rmotorrsta, expedida a Pedro
munistas, opõe-se, decididamente, Afonso Koer ich, juntamente
a que qualquer ilha chilena, inclu- com outros documentos,
si "e a de Pascoa,. seja utilizada pa- Pede- se à pessoa que encon-
ra a defesa continental sob outra

, .

solberania que não seja a chilena. trou, o obséquio de entregar
Essa oposição se apoia nos pontos nesta redação, que será gra
de vista do acôrdo de Ohapultepec tificada. 5 vs _ 4
de que a defesa continental deve
ser produto de cooperação comum

inter-americana. Praticamente, a

opinião chilena é de que o Chile
tem capacidade para assumir suas

obrigações no plano de defesa do
hemisferio, porém necessita dos Motor a oleo "roFmeios hábeis para desempenhá-la. li .

I
VENDE-SE um marca "Oli-

A proposta orçamentária. da Pre-
feitura de S. Paulo para o exer-ci- max" - mil rotações - força
cio vindouro foi submetida ontem de 6 a 8 cavalos. possuindc
ao chefe �o Executivo municipal, I cota de olee,

. Dr. Fra�("lsc.O. Prestes :VIaJa. Tratar com Sidnei' Noceti à.

I
A receita 101 orçada em \ J

-

p. 44286.550.000 cruzeiros e a despesa fi-, rua oao m to, .

,
xada em igual quantia. I Telefone 1134.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIüCIA

I.. C...... "fra, 4 • 5 - FONE 1.142
Iatr.........

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos IRm·
zentes de FloriaonÓpolis.

(Viagens diretas eu via

S. Pedro)
IDEAL PABA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de morestias

contegiosas

GRIPE
RESFRIADOS
OÔR6SoeCA6f.CA
NEVOAlGIAS 'E
OÔRcS EM GEilAl

SÓSfUSA

I Visite, sem compromissos,

LIVRARIA R08A
Rua J!)eoclere. 33

F.lflriallóPoli�

Livres aoves e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no' estrangeiro.

Novidades todas as

semaaas

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes. li

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do Balanço de 1944:

Responsabilidades
Receta
Ativo

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

r "AII melhore. lá bric.o•.
visita

..................................ma I mn • mn. BmrtD EM..RD.�i.e..sA..�9�Mekg.�&WQ��tM bEm..+

C
I.
i

)
\

[

«

«

98.687.816,30
76.736,401 306,20

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões, mOI'ina e aviamentos

para alfai<:1tes, que recebe diretamente das
Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FII,.IAIS em Blumenau e Laje&.
A Casa '"A CAPITAL" chama a atenção do.
antes de efetuarem suas compras, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



li frITADO - sexta-feira, 14 .. sete.mbro ·eIe -..s

.Lira T_
Dia

Clube
29, sábado,

Dia 16� domingo, Tarde Dançaste,
êraudioso baile d. Primavéra, eem eleição

íaíclc às t 6 horas
da Raillka_

:EstatísfiCA
feda. M. 01ofino

Clrtlrgiã � dentista

.

Pelo Departam.ento EstacluEll de
: Estatí8tica, ..tá aead-o chamado a
.ali 8a .pr•••ntar, no prazo míni
,*,0 de dez (lO) dias, c "Rhor
Alfino MedeirGa, Agente Especiali-
:-2!ado, Reter�:ncia IX. _

NOVA MAQUINARIA PARA A
FABRICAÇÃO DE CERVEJA

I Londres, (B. N. S.) - Acaba
de ser produzido um novo tipo

cada I 110 per iodo das 14 de cerveja que nunca perde a
às 19 horas,

I
sua pressão sem guardar espu-

Coasultório e Residencia: ma. Trata-se além disso de um

Rua E'Steves Junior 129. tipo mais límpido e mais pu-
Telefone - 1218. ro do que qualquer outro ante

riormente conhecido. E s t a
"cerveja perfeita" constitue o

resultado de pesquizas levadas

·.1··.. �o.."'� ��'a Laborato' rl·o CII'nl·CO �is�:;t�!�n��r�'��t�e dJe c��=
.-:-.
� -�-� mingham em colaboração com

::::::i � � as cervejarias do Reino Unido,
ê �. RUA JOÃO PINTO, 25 _ Fone: 1448 segundo informa o "Daily

I
� � (em frente ao Tesouro do Estado Mail" desta cidade. Entre a

- nova maquinaria aperfeiçoadaRRlÍm PRlOLOGICRS Florianópolis inclue-se uma aparelhagem
destinada a fazer subir a cer-

I
Dr. II. 8 S. Med1na Farm. Narbal Alves de Souza veia dos barrís para a bomba

Farm, L. da Costa Avila eliminando a possibilidade de
E d .. - ser a bebida servida em másxame e sangue, Exame para verlhcaçao de cancer, di

-

tExame de urina, Exame para verificação da gravi
con IÇO:S ao mesm�t emporauedez, Exame de elicarro, Exame para verificação de ,_ �e m�!l .em a suab a adqua 1 a

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Ide.
ar�os. memt rots e ilI?a

E d -

I'
as mais Impor an es cerveja-

.

xame e liecre�oes, I

rias do país acabam de decla-
.Ilutovacclnas e transfusao de sangue. rar que a nova maquinária

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc. constitue o resultado. direto
das descobertas efetuadas
quando a mesma firma se ••----------- ...----.---....

ocupava em produzir bombas
de pressão para uso do Almi

_ um

�1rantado. Um dos novos ínven-

B R A 5 I L E I R O I. tos consiste numa maquina
.

que assegura a medição auto- ••
mática do líquido enquanto o Só o teu voto conciente poderá àcar ao nosso
mesmo é submetido á ação das Brasil um gov�rno de s;rde.m e de progresso, Iiilom ta

bombas. coe!isõ.o de todos os cidadãos que ornam El sua

:patria!
Procure, pois, desde já, o Posto .e Alistoment.

Eleitoral do Comité Democrático Progressista, nca

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

Aulas noturnas para alfabetização, iateiramen
te gratuitas!

Diplomada pela Escola de
Odon�ol�g.ia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

CQIIUlUlus com hora mar-

;Clube 12 de Agosto
Ipfo�:m. Cl Secretaria do Clu.e

12 de Ag••te, )lara .vitar quais
quer dú"idCla, que .ó lIerão permi
·tidos •• trajes·ca.naa ou ·amoking·
;'J)ara o b.il. do dia 22 do cor-
rente.
Para o. m.ilit.r... caberêio Gil

corralilponà.ntelil a.a açima indica·
dea ,

[Economío
le Finanças

I Londres, (B. N. S.) - Uma
das indústrias mais antigas da

ÍÕIII __ Grã-Bretanha é a que diz res-

peito à fabricação de fios de
arame. Antes da íntroducão
da maquinária moderna, o .es
tirador de arame costumava
enrolar uma vara muito fina
de aço em torno de seu corpo e

realizava a operação de estica
mento usando apenas a sua

fôrça física, Atualmente, essa

tarefa é feita por meio de má
quinas capazes de esticar, cor
tar, enrolar e polir o arame.

Os fabricantes desse produto
na Grã-Bretanha acham-se em

condições de fabricar um sorti-
mento completo de arame de

I Iaço de várias dimensões desde CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
.

1 polegada até 0,006 de polega- (por correspondencia)
das de diâmetro. Inumeras

.

qualidades podem ser

fabrica-I
Para propaganda do único método brasileiro, o autor

Idas, abrangendo não só os ara- ensina gratuitamente por correspondencia. Cartas ao Dr.

mes de aço leve, a preços muito Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo.

baixos, até os tipos chamados ;_-------------------------.....

"e]étricos" de superior quali
dade e todas as espécies inoxí
daveis. Em conjunto, pode-se

I
afirmar que a produção atual
de arames atinge, entre nós, a
cêrca de duzentas modali
dades .

Esta
,.

e a
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive SandaÍias pa�a
das SENHORAS e SENHORITAS,

PRE'ÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem V"lsitar a

«Tamancaria Berreíres»

dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

RUA OONSELHEIRO MAFRA, 41

ÍJ
NAO É f\lOÇIVO AOS ANIMAIS DO

. eSTICOS

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

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Reprelilentaçõell Transporte. Maritimoa; FerrO.

Consignações .- Conta Própria viárioa. Rodoviário., Aéreo••
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascoa, Fôgo. Acidentllll do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Peuoai.,
CAIXA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida,

Endereço Teleoráfico « B ') l CO"
...... "'Ag _C 4.:WC; :aa W3 -

TENHA JUIZO
TEM S(FILIS OU RiU.

PULAR PRE18ARADO

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

,

13�fJl:lIIila
A SIJ:t'ILHS ATACA TODO O ORGANISMO

O Bigado, o Baço, o Coração, o E,tômago,�'
Pu1mões, 8· Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôni1
nes OSSClS, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Iaotensívo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
€) 8LIXIR 914 està aprovaoo pt"lo D.N.S.r>. como
auxrltar DO tratamento da Sifilis e Reumatismo

da mesma origem
Fl'\LAM CELfiBRlDADF.S MÉDICAS

flODre o preparado ELIXIR A conpeeíção e o saber 8·

.914, devo dízer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR .SlI4. re

que o tenbo empregado, em comeudarn-no eomo arma de
08 casos de lndícação apro- fàcll manejo para o- público
priadtl (emIta em varlss de no combate á sUtil". quallda
tlWlS manifestações) os resul- Ide- que frequentemente a
lados têm sido eaustarortoe, nrovelto no AmbulatOrlo da
polI silo rapídoa e duraveís. Maternidade de Santa Maria

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PassQ.

.....V'lADO•••a.o 0.....••• ao•••••••• t e.a

ESCRITóRIO JURíDICO COJIEROIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua .Frei Rogér-io, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endcreco telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

Sedas, Casemiras e Lãs

$A $A.TA a(OSA.(c'\. ..

OR.LANDO SOi\ RPFJLL]
,

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Chova ou faça sol! Bastará
que tenhornos vento para que

seja realizada a reqata de aber
tura da temporatia próxima» -

afirmou o sr. Comodoro da n os-

110 Federação de Vela e Motor,
Esta rellpollta foi dada ·quando
perguntado sôhre a possibilida
de de transferência daquela dis
puta, ante as penpectiva. da
um 16 chuvoso e nada convida
tivo para provaa de vela, Jus
tificandGl lIua declaração. como
já o fizera perante o Conselho
de Repre.entantei, ao ser dis
cutida a etcolha de dia para
abertura da temporada, o dr
João Eduardo Moritz eiclareceu
que a ellcolha de uma ou tra
data "traria .érias alteraçõe.",
prejudicando meamo a progra

mação de regatall dOIl nOSllOI

clube... Sabido corno é, que o

Iate Clube dará início à. suas

dillputall interna. dia 30 do
corrente e que d,a 22 pr01tlmO
o .Clube Doza inaugurará as

reformas de sua séde, Glube da
qual II ã o II Ó c i o • m i u to.
d.,s no •• o. velejad.rell que
não hão de querer fa I tar ao

grande acontecimento secial, é
bem aceitável o ponto-de-villta
do tIr, Comodoro. Acresce 'lua
o Siderurgia Atlético ClUBe
também elltará prellente à con-

X X ](

petição, o que vem corr )borar PEDIDOS UE 'rRANSFE-
na decLãll do dr. I.ão Eduard. RÊNCIA
Moritz, de reQli�ar, dia 16 pró- Rio, 13 (E.) - A propósito
ximo, mesmo com chuva, a. re-

dos l)edidos de transferê'llcia
gata de abertura

VELEJADOR, de jogadores no meio do cam-

Onibus elétricos para -D-e-v-er-ã-:-A-S-S�-gU-�-�r-�-'E-p-r-o-va-v-e-l_ �����t°cÍeoP��;J:si��ai�e[aar��:=
AI· d S I deração Metropolitana de ITu-

a rica o U mente dia 29, 'para Laguna, tebol enviou ao presidente da
Londres (B N S ) _ A cidade

OInde disputarão duas partidas entidade a seguinte comunica
de Dorban acaba de encomen-

amistosas com os quadros de ÇãD:
dar á Grã-Bretanha numero-

"bola ao cesto" do Clube "Sr. Presidente:
Blondeni, daquela progressis-sos onibus elétricos 'equipados Havendo atletas que depois

com "trolleys" ao custo total
ta cidade, os componentes do de terem tomado parte em jo-"Bandeirante" Ba�,quete Clu-

de 200.000 libras esterlinas. O
be

gos por uma associação, soli- SEM ADRICA•••
contrato abrange 52 chssis, dos D', d d 't' I

citado trrrnsfel'ência para ou-
- Não é possivel a transfer�ncia

quais 42 terão carrocerias in- Ispon o e o Imos e emen-
tra, solicito se digne mandar para 23, O dr, Moritz é sócio do. I

teiramente metálicas de cons-
lOS, como: Barbato, Alvaro, publicar no Boletim Oficial o' «Doze».

trução inglesa, enquanto as
Nl�nes, l\:azareno, Lotar, Odi·

que determina os arts. 71 e 72 -E para dia 30?

d· naldo, Mussi, Uzadel, 8attis- - O dr. Cúneo não qo.tario.!
ez carrocenas restantes serão do Regulamento Geral, com

manufaturadas na Àfrica do tote, Govea e outros, o "Ban- referência a tais atletas,
S I deirante" tem· as . melhores

. u, As encomendas em fóco Art. 71 - Salvo a hipótese
foram dirigidas á firma de veí- possihilidades l)ara fazer boa. de uma associação perder a fi-
cuIas comerciais "Sunbeam". figura. liação ou ser dissolvida, ne-

A firma "Sunbeam", manu- SÔBRE A SELEÇ"iO BRA- nhum atleta poderá represen
fature ira de veículos comer- SILEIRA tal' mais de uma associação da

.ciais, pertence ao famoso "Gru-, Belo Horüo;onte, 13 (E.) - mesma categoria em jogos ofi
po Roetes". Causou estranheza nos círc;u-I ciais de um mesmo campeona-

C.pynght<6a
.• rhe lIA VE ytJl/Hll4ll/J? Im;.

1 - que os habitantes da
Groenlândia não se cumpri
mentam e ficam extraordina
riamente admirados quando
vêem um estrangeiro fazer
qualquer saudação,

.

2 - que cêrca de 70.000 ob
jetos diferentes feitos de borra
cha estão compreendidos nas

listas de requerimentos do
€xército e da marinha norte
americanos.

3 - que orquestra, entre os

gregos, erá a parte do teatro
€m que o côro fazia evoluções;
e que, mais tarde, passou a in
dicar o local ocupado

.

pelas
dansas e, por fim, a própria
.músíca.

4 - que, certa vez, Luiz XIV
ofereceu uma vultosa pensão
a Baruch Spinoza afim de que
o filósofo lhe dedicasse seu

próximo livro; e que Spinoza,
que era muito honesto para li
sonjear um homem que não
admirava, recusou terminante
mente a pensão.

5 - que, das dezenas de
grandes canais fluviais que se
construiram em todo o mundo
os dois mais destacados pel�
sua importância e SIgnificação
são: o que liga o Reno ao Da
núbio, isto é, o mar do Norte
ao mar Negro, e o que liga o
Neva ao Volga, isto é, o mar
Báltico ao mar Cáspio.

6 - que, perfurando um po
ço em sua granja, em Pueblo,
Colorado, EE. UU" o cidadão
jMack Clevenger encontrou, á
profundidade de 40 metros re

gular quantidade dágua,' na
.

!-qual viviam inumeros peixes;'
e que, chamados imediatamen
te ao local alguns geólogos,
constataram estes que os pei
x�s provinham de um lago vi
ZInho que se comunica com

aquela poça dágua por meio
de falhas nas camadas rocho
sas do terreno,

Comorar nfl CASA MISCE·
LANEA é 18b." ecor.omizar ..

Requerimentos Despachados:
10 DE SETEMBRO

Laudel ino da Rosa Farias, Joaquim JC)��
1\'unes, J raci Francisco da Silva, Lourival Eu
riques, Braulino Rénis, Eduardo José de Brit�
Teófilo dos Santos, João Luiz dos Santos,
José Bernardo da Silva, Ant.ônio Gonçalves,
Almiro Lauro Pacheco e Laudelirro Militão
elos Santos - Pedem diferença de vencimeu
tos - Sim.
Nadir Coelho dAvila - Pede pagamento de

aumento de salário - Relacione-se a impor
tância de Cr$ 700,00.
Ana Ferreira de Oliveira - Pede paga

mento do aumento de vencimento - Relacio
ne-se.

Adelaide Costa Ferreira ---;- Pede aposenta
doria - :\ão há o que deferir por não ser ca

so de aposentador-ia.
X X li: Isabel Fortes Fernandes - Pede pagamente

de vencimento - Relacione-se,
O SIDERURGIA PARTICI- Empr-é sa Sul Brasileira de Eletricidade S_

TIARA' DA COMPETIÇ......
A, -- Relacione-se,

-=- AO Xadir Zacchi Malagotti - Ar-quive-se.

Domingo próximo, na raia Maria Antonina Silveira - Arquive-se.
Irma Reineche - Arquive-se,

oficial do Iate Clube, na Pedra Gerac i Ferreira de Almeida - Sim.

Grande terá lugar ' t d
Florisbela :\1ore.i1·a Nelsen - Indeferido em

, a .1 ega a e face do laudo médico.

abertura da temporada oficial Heitor Medeiros - Sim.
.

.

I
Lourdes Xl ar-ia Salusbrum - Sim,

1945/1946, com a presença, Luci Melo - Sim.

além dos clubes da Canít 1 d . Ibrantllla. Vlelquiades de Sousa Coelha
'pI a, o Sim, nos termos do Ia-ado médico,

Siderurgia Atlético Clube, de •

los esportivos locais a notícia Tubarão, o qual solicitou sua Salários-família despachados pelo sr,

Lnterrentor federal
divulgada na capital da Repú- inscrição por fonograma rece- Xlm-ia Alves da Rocha - Idem, idem

blí d C I bído esta tarde.
lá r-io-fam ilia na importância de c-s 40,00.

lca, e que o sr. aste o Célia Kliiser - Idem, idem - Cr$ 40,00.

Branco, depois de assistir ao Assim a referida recata será Elvira Bcal - Idem, idem - Cr$ 40,00.
LI Benta Rosa Vieira de jesús - Idem, ideur

match Palmeiras x Corin- disputada em três provas, sen- - c-s 80,00.

thians, irá ao Rio Grande do do duas no período de manhã cr�II��i:��. dAquino Fonseca - Concedo o sa-

O
Sul afim-de observar varIOS e a terceira na tarde do mesmo Ade-lia Evelina Hoelzel - Idem, idem -.

Crs 411.00.

elementos que poderão ser dia, com c comparecimento de Yinici u s de Oliveira - Idem, idem -

convocados para a formacão três representantes de cada Crt��;�oMazurkievicz _ Idem, idem _

do selecionado brasileiro, q�ue clube. c-s �O,oo.
:vIário Xavier dos Santos - Idem, idera ...

disputará a Copa Roca, e não Os concorrentes disputarão Cr$ �o,oo.

virá a Belo Horizonte obser- a Taça Jorge Geyer, oferecida Fioravante Dezanet - Idem, idem -
..

Cr$ 40,00.

VaI' os nossos elementos sa- pelo sr. Leopoldo Geyer, como- •

bendo-se que aquí existem jo- dôro da Federação de Vela e GRUPO ESCOLAR "PRESIDENTE;
ROOSEVELT"

gadores a altura de fazerem Motor do Rio Grande do Sul, De s. excia. ° sr. Embaixador do EE. UU.

parte da seleção nacional tais 'bem como medalhas, que serão da América recebeu o sr. dr. Nerêu RaDlos,
, Interventor federal no Estado, o seguinte

COm0 MUI'nO, considerado por conferidas às guarnições colo- ofício:

d 10 20 I "Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1945,
PiInenta coach da Copa do ca as em e ugares, na Tenho prazer em acusar o re«himento ela

M· 1 D· contag'em dos pontos obtidos carta de v, excia., de 18 do con-ente, aCO)JI-
une o e por omlngos da �, ,panhada do "Diário Oficial do Estado" de

Guia, como UllI dos maiores nas tres provas. Santa Catarilla, no qual foi publicado o deere'

I A
.

1 t t
I' to que deu o nome de "Presidente Roosevelt"

zagueiros do país; Mexic�,.no",. sepsaclona �ega a era ao grupo escolar em construção em Coqueiros,
a nova revelaça-o do flltebol. InICIO as 2 horas e. e aguardada município de Florianópolis, e de fotografias e·

plantas do referido grupo escolar, por cuja re-

mineiro; Juve:lal, 1nédio es-
com grande anSIedade pelos '''eSS1 e11\'io a v. excía. os meus maiores a�r",

t d I t t decimentos.
e.

querdo de características iden- aman es o e egan e espor e. ";85e ato de v. excia. é das mais expressi ..as

j
,

B' 'd X X X homenagens (IUe poderiam ser prestadas a.
_Icas a IgO e e pretendido, quem sempre demonstrou tanta fé no poder da

há muito tempo pelo Palmei- HERCULANO SOARES educação e serú muito grata a todos o. a_e,

l'icanos mais esta prova de carinho e admira.
ras de São Paulo; e Wilson Um désastre do, autonlóvel, ção ao inesquecível estadista.

C t Ih f' d oc.orrl'dQ lla AvenI' -\., Amaral Aproveito o ensejo para apresentar a T,
�or ('o a, Igura e grandes re- Q", excia. os protestos da minha mais alta cOllsi-

cursos técnicoli. Peixoto, já na cidade de Cam- deração. (Ass.) Adolf A, Berle Jr., embailla-
dor dos Estados Unidos da Am.érica".

pos, no Estado do Rio, deu •

fim, como foi divulgado, à car- o SECRETARIO I",TERINO DA FAZEN
reira dr uma figura estimada .A. "ESOLVE

no turf nacional - o jockey I
Alterar:

, .

. ,A escala de fenas desta S�cretaria, 2.p1'O-
Herculanc SOLres. DedIcado a vada pela pOI·taria n. 180, de 12 de jaDeir.
sua profissão, hábil n.o manejo do corrente ano, na parte que se refere a.

das rédeas, o jockey Hercula- Inspe:or de Fazenda, padrão L, Abel A.-ila

n,O obteve vários triunfos nas
dos Santos, marcando as mesmas para o "'...
de novembro,

O. ESTADO loverno do Estado

to ou torneio.
Art. 72 - Só poderão parti

cipar de jogo oficial ou amis
toso os atletas que:
/ c) - não tiverem participa
do de um jogo oficial por 0\1-
tra associação da mesma cate
goria, no mesmo campeonato
ou torneio;
e) - não tiverem participa

do de um jogo contra a mes
ma associação em igual turno
de outra divisão" - Assinado
- Carlos Alberto Peixoto".

o IXTERVE",TOR FEDERAL R.ESOLVE
Cenceéer eXOllt1'açiio:

�
De acôrde co. o art. 91, § 1·, alínea a, da
decreto·lei a. 572, de 21 de outubr.. elo

lHI:

A Vitória Jor:e, de car-go da classe G da,
carreira de Auxiliar de Laboratório, do Qua.
dr. Único do Estado,

Dis;enSllr :
Otávio Bacha da função de Delegado de P.·

licia elo município de Araran�t1á.
•VODs�guirá O Avaí levantar o Vampr,onato 1

A prnnerra d�rrota do Avaí no peão catarinense poderá decr-p-
certame cidatino de amadores, clonar seus "f'ans " COIll outra
Imposta pela valorosa equipe do derrota.
Caravana �I� "':r! após uma das �f)S últimos pré lios travados
n,lal.s ren-h idissirnas lutas pebo- pelo grêmio azur ra tcmos obser-
Iisticas d� a�o, na qual os do!s vado que ele cstá perdendo seu

g.randcs rrvars puzcram .em pra- precioso "cartaz", devido à de-
tica todas as S�Ias. energias ,e, co- sagradávcl atuação de alguns de
nhecinientos técnicos, delician- seus defensores,
d� .:::ssim a enorme legião de A linha dianteira já não in-
aficionados �lo esporte-r-ei, :veio terprcta o seu costumeiro papel,
c?locar o tri-campeâo em, situa- d�da à fraqueza dos dois pon-
çao ao mesmo tempo críuca e te íros, e o frio-médio é incapaz
co�forladora. de fazer figura numa partida de
Conf'ortadnra ,porque, cmbora grandes por-porções. Somente o

vencido, .0 glor-ioso clube alvi- t rio-f'inal Nivaldo-Fatécorl'aví-
celeste ainda permanece como nho tcm se destacado

'

lider do campeonato, distancia- Acho que os dirig;ntes azur-
do apenas um ponto do Cara va- ras ('.evem providenciar para o
na de Ar, t�ndo, portanto, enor- completo restabelecimento do
1Tl2S probabilidades de sagr-ar-se clube, fazendo-o realizar ensaios
campeao. de física c de coniunl o com mais
Crítica, por-que, o 2° turno po- í'rcquência, do contrário terão

de Tes�l'var-lhc mui tas su rpr-e- mesmo que sofrer uma grande
sas, pOIS no futcbol, quando me- dcccj.çâo no final do certame.
nos s c esper-a, acontece muitas
vezes o inesperado e o tri-cam- P. P. Machado

o vento decidirá

•

O DELEGADO DA ORDEM POLiTICA E
SOCIAL RESOLVE

Elogiar:
O dr. Arnaldo lVlal'tins Xavier, pelos bOJls

serviç.Qs prestados a esta DOPS, na qualida.
de (le Adjunto, cargo que exerceu duran'te unI

ano e onze meses, tendo sido dispensado para
assumir a Delegacia Regional de Polícia cle
BlumeRau.

pistas nacionais, distinguindo
se dentre seus pares. A morte
colheu-o de modo dramático e

emocionante. Herculano Soa
res fôra ver sua velha mãe na

quela cidade fluminense, quan
do se deu o acidente,

RIO DE JANEIRO
Argentina Hotel

75 modernos apartamentos
Preçlls com as refeições: Sol
teiro Cr$ 70,00. Casal Cr$
120.00, Rua Cruz Lima, 30

Flamengo.
End, Tel. «Argel'.otel»,

o Sabão

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinhu Crelsltai
NSILVEIRA"

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('li ft.. W}�TZEL INDus"rRIAL-J()INVILI.JE (M�rcl1

al.o •••• falta,. ... oas. algll•• t
reglsl

I 'Sp.",r...��:ílCtAf�. ESPECIALIDADE.
��:��"'Y,,".�--:..._----,- ....,.::.�.(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sexta· feira, 14 �. selemltro a. "45
���--------------------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

7

Ir

d8
INotas cieutífícas

e leo TRATAMENT; DO CANCÉR
POR MEIO DE "H-ll" CONGRESSO MUNDIAL DOS

ESTUDANTES
Londres, (B. N. S.) - O "R- Praga, 12 (A. N.) - O Comité

l l.", tratamento sem dôr que Central dos Estudantes da Checos

se afirma possuir grandes pos- lovaquia remeteu recentemente um Exaltação de San ta Cruz i

sibilidades de curar os cance- convite a todas as 'órganizaçõcs es- Tendo o rai dos Persc.s dcrntnad
, tudanlís dos paises amigos, para Jerusalém, levou para seu país

rasos - esta sendo amplamen- assistirem ao Congresso Mundial Sagrado Lenho em que morrer..

te utilizado nos hospitais da dos Estudantes, que se realizará em Hornern- Deus, c.locado aIí pel
Grã-Bretanha e pelos médicos Praga Libertada, a 17 de novembro imperatriz Santa Helena. Heráclio

desse país. O tratamento geral- dêste ano, no dia elo Estudante ln- imperador do Ociente, tentou fa:
t

. . ternacional, que é também a data zer a paz com os Persas, mas êsimen e eXIge um prazo de seIS comernoraüva dos massacres dos tes como condição exigiam que e

meses no mínimo e consiste estudantes checos pelos nazistas, imperador e seus súditos abando
na aplicação diária de injeções em 1939. nassem a Cristo Heráclio, então

subcutâneas. O cientista res- secundado por seus oficiais, levan·
CONGESSO BRASILEIRO DE EN- ta-se e rno.z ch.o contra o ímpic:J

DR SETTE GUSMÃO ponsavel pelo seu desenvolvi- SINO PRIMÁRIO CÓHoas da �érliia. Na batalha qUE

". � 8,� " I
menta é o Sr. James Henry Hio, 12 (A. N.) - Estiveram rcu- se feriu, sairam vitoriosos oa cris-

C� :SOS ",ERVIÇüS J)_", TISIOLOGIA DO CENl'RO J3E SAÚDE E oo Thompson natural de Liver- n idos no Automóvel Clube do Bra- ta-os. tendo Co'sroas sido morto pe-HOSpTTAL "l\1'ERi!:U RAMOS". ,

CUrso de aperfelçoam.emo no H&opital São Luiz Gonzaga de São Paulo _ F.x-esta. pool e aue obteve o seu gráu si l, vários diretores de Estabele- lo próprio filho. Feita a paz, de'"'
�io do Instituto t"Çlemente Ferreira", de São Paulo' - E.x-médico Interno do U·

�

, 'd d d
. cimentos de ensino particulares, volvem os Persas o Sagrado Lenho

SartatóQo de Santos, em Campos do Jordão na nIvelsl a e a mesma CI- f" l·t 'd -o-c ni c
-

! bCLtNJeA GERAL � DIAGNóSTICO PRECOCE -'" TRATo\J\IENTO Ii1SPIilC .

' -

I
a Illl c c ralw c OI garuzaçao c e e Heráclio o conduz aos om ro

DAS DOíilNCAS DO APARltLHO RJilSPIRA'l'ORIO
lALlZADO Idade ha 23 anos atrás. Atual- um Congresso Brasileiro de Ensino até (I. porta da cidade. Aí detid

. OPERACÃO DE JACOBOEUS' mente, êle é diretor de pesqui- Primário particular a ser realizado por fôrça invisível, não pode moi
CONSULTAS: Díàr-tarnente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO- Rua Vitor MelreJea 18 zas dos Laboratórios Rosa de no próximo mês de novembro, ncs- continuar. Depõe, então, as galas

RESID1tNCIA: Rua Esteves J11nior. 135 ..5'l'el. 742.
.

Sunbury-on-Thames, encarre-I Capital. imperiais e, com uma simples tú
nica e cabeça descoberta e pé.

gando-se ainda de um curso - _.� "'MW _. d I d f' ld d

I
� eaca ços, segue aem i lCU a e

de conferências na King's BOMBAS PARA ÁGUA I
até o Calvário, onde torna a co-

College da Universidade de locar a Santa Cruz. Isto aconte-

Londres. Em 1931, o Sr. James manuais, eletricas e a ceu 'aos 14 de setembro de 629, i
Thompson recebeu uma bolsa vento.

de estudos do valor de 500 li- i M t IJI
r

t
·

bras esterlinas destinado a O ores ií e ricos
pesquizas de laboratório. de

1/2 a 5 H. P.

Indicador
Dr. Polydorn S .. Thiago

Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestínos,
nus e demais órgãos internos, de adultos e crtamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
OONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

R-ElSIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Man;u� 766

DR� MADEIRA N,EV'ES
Médito espedlliata flm DOENÇAS DOS OLHOS

{"'uno .� j,pert'e100lLIllento ê Longa Prltica 00 RIo 6e Janolro
1I01f1lULT4lI - Pela maaIlA: 4Iarlam_te ... 10,30.111,12 h•. à tarde excepto 001
........ "'14 ás 16 Ilo)".. - CONSULTORIO: 8.. JoAo 1'taI... lL T. lIOIlrde -

....1 1."1 - Rellt4U!a41\a: Alia PreId..... OoaUm.llo. '!l"

DR. ROLDÃO CONSONI
omURGlA. G�RAL - ALTA CIRURGIA - MOLlllSTfAS DE 8JilNHOSA8 - PARTOS

P'or'mado pE!Ja 11;aculdade rie Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
usistenrte por vâr-íós anos do Serviço Clr(urgico do Prof. '"Upio Correia Neto.
Clru!rgiardo estômago e vias blllares, Intestinos c1eIgad'::-e grosso, t.irr6kie, rtna

oróBtata, bextga. úter-o, ovários e trompas. Vrurioocele, hídrocele, vrurlze8 .. hérnia.
CONSULTAS:

� 2 la II tlf>NO � H"'e fl'eltpe Srhmldt. 21 r atros da Casa P8I!'ll'<101. Tel. 1.6�.
RESIDlllNClA: R'U:II Este-.res JOn!or. 1711: Te! 11[764

DR. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Uníversídade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doencas 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 Fed€ral.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

Rua Felipe Schmidt. Consultas. IDas 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assiatente do Prof. San�on, do Rio de "..elro

ESPECIALISTA
Doenças e operaçOes c'.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.

C1ru.rg1a moderna da GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORINO (lábio e c6u
da bôca fendidos de na=ça)

Il8Ofagoscopia, traquêoscopia, broncoscopia ]..oaTa r-eürada de corpOB estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 àIi 12 e du 15 b 18 horu.

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'AvUa UR, A_r�TOMO MONIZ
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen-

gas dos inteatinom, réto e anua
-- Hemorroida!l. Tratamento da

colite amebicma.
Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor MeirelEIII, 28.

Atende diariamente à:,. 11.30 hlil. ",

b tal'do, dali 16 ha. em diante
Ruid I Vi.da.) Rama., 66.

Fana 10B7.

ARAGÃO

LIL""""e1A " OMo�L OIIla!ea e 0Inr:IIIa
�.. OOJrIl>"- l"lti't00 " "-tM .. RRlA&r_

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
�a.m&l!.'" � 1«i ikII l'i .tr....r1UI. �Jl!U>j.
r:!U, JUEiIú.,..",._ AI..... .... ....5 flU.

MARIO WENDHAUSEN
(D1plo!llAdo pela Fllculru>.de Nac. de Mea.1c1nt1 da Un!Teraldado do Bra!rIJ)

b-Int..rno do �vl<,,'() d. Cltnica M�cs do Professor ÜllTaldo OUTctlrll, mMioo 40

Depart3.m�tc d9 el'lüdtl
CLlNICA 5IlIIDICA - ilol6fJt1&l!1 i...tel'Jlu de adllltoe ti m-IlUlc:u. CONSULTORIO

• 1IUIl81D1IINCIA: Rua F�l1pe 8cbm1dt a_ 88 - T<'lL 1111. CONSULTAS -- Du 18 ... 111.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
O.. 8orvlcolll de Clínica InflUIU! da Assiatêilda Mll.nieiplll Q HoopUal

d", Caridade

CUNICA Mf.DICA DE CRIANÇAS E ADULTO!
OONSULTóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (Edifício 8. Francleco�. to... 1."'"

Consultas das 2 àc 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 788

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do �l"V1ço de S1fil1\!i do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - Mt<'ILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

DR� SfJ"VAS LAC�RDA
Clin;c'l médico-cirúrgka de Olhos - Ouvidos. Na;riz - Garganta.
Diploma d� habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTI"RIO - Felipe �chmidt, 8. Das 14 àa 18 her�.
RESInENCIA - ConseÍheiro Mafra, n.

THEFotUS 1418 e 1204

DR. GERHARD HROlViADA
Especialista em alta, cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
-�

p� .(HAMÇ>NIA) - Santa Catarina

Vida Escolar

x x x

"LÃ" FEITA DE LEITE
Lrnu interessante csperiência foi

recentemente realizada na Ingla
tcrra reluti vamente a um novo e

curioso produto descoberto neste
país. Fruta-se de um novo tecido,
em tudo semelhante ii lã e feito de
leite. O falo é que o Sr. F. H. Bre
witt, exibindo dois "swcaters ", um

ele "caseína", derivado elo leite de
vaca, c outro de lã desafiou alguns
membros da Escola de Agricujtura
do :\Iiclland, Inglaterra, a identifi
car a peça de lã autentica. Entre
aqueles especialistas em lã, encon

trava-se UIll selecionador que, após
alguma hesitação, apresentou o

"swcater-" de "caseína" como sen

do o de lã.
x x x

NOVO TRATAMENTO DO TIFO
'Cm ,�os sr-gredos mais cuidadosa

mente ruant idns na guerr-a do Ex
tremo Oriente foi uma vacina pa
ra o tratamento do tifo, segundo
foi hoje anunciado.
A descoberta vel'ificada em mar

ço, foi lllantida no mais completo
sigilo, a fim de que os nipônicos
não li vcssem sôbre ela a minima
indicação.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam I
I

Rua João Pinta, 6

ICaixa Postal, 42

Florianópolis
.,

_-

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópolis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispõe de ope
rários habilitados para executar

instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, f'orneccndo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi

ços.
Possui também .ficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétri

cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, f.erros de

engomar, fogareiros, aparelhos mé·
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

�•.................................................
,

CASA DE SAúDE E MATERMDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direç!ío cllnica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazíV'el chácara com

esplêNdida vista pall'a o mar.

Excelente local para CUTa de repouso. Agua frLa e quente

APARELHAMENT6 COMPLETO E MÜ'DERNtSSIM9 PARA TRATAMENTO

MÉDICO, CIRúRGICO E GíNEt19L6GI,"O.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravel!melho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 00 exames de elucidação

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de Ia classe
Quartos de 28 classe
Quart0s com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos C0m permanência de 10 dias em Apartamento de
18 classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa d:e Saúde Cr$ 400,0.0.

de diaguóstiC09.

O DOENTE PóDE TER MlllDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião -o--- Telefone: 1.153

APENAS Cr$ 3,00

I V dC;om e�s.a ínfima quantia, �ocê eu e-se
esta auxlhando o seu

pro:tnmo'j
. . \

Contribua para a Caixa de Esmolas a Ceho VeIga,
aos Indigentes de Florianópolis. lar na mesma.

uma casa à rua

Maior Costa (Vi·
no 7. Ver e tra

Sv-5
-----------------------------------------------------------------

Aceita representações para o

Santa Catarina.
-- C:.;; Postal, 66 -

Santa Catarina.

Estado de

Laguna Tal: Rosa

WgAÀ W&&5&iU&WM ri

IReligião
O santo do

*

Catolicismo

O 20 Centenário da Ordem
Terceira

Realizou-se ontem à noite, na
Igreja de S. Francisco da Penitên
cia, a primeira solenidade do Trí
duo preparativo que a Veneravel 1

Ordem Terceira d3sta Capital foz 'Irealizar em comemoração à

pas-. illlsagem do 20 centenário da sua I
'

fundação. /
Celebrou-a Fr�i Ambrosio Johr : /

ning. ofm, C.omissário daquela COI.,_\'1fraria tendo ocupodo a tribuna o ,
RevmO Pe, Alberto Fugel, SJ, que
pronunciou bêla conferência. Hoje I
e amanhã serão realizadas ceri
mônias idênticas, sendo oradores
os Revmo Frei Felisberto Imhorst e

Ambrosio Johonirtg. ofm.
Domingo sel·á a celebração maior,

com a comunhão geral dos Ter
ceiros e com a r.ealização da gran
de Missa solene que terá a assis
tência de S Excia. Revma. o Sr�
Arcebispo Metropolitano e das al
tas antoridades locais. Será exe

cutada a Missa «SALVE REGINA»
com couro a 4 vozea e execução da
orquestra sinfônica da Seciedade
de Cultura Musical de Florionó�
polis.
Reina para estas f,stividades o

máximo interesse nos meios re

ligiosos desta Capital.
•

EspiriUsmo
Como de c.stume, realizam-se

hoje, às 19,30 horas, palestras dou
trináriall, nos seguintes Centros Es
píritas, desta capital: C. E. Araújo
Figuel'edo, à !'ua Pedro Soarell-16,
A.S. Fé e Caridade, à rua Fernan
do Machado-51 e C. E Bezerra
Menezes, à rua Chapecó s 'n.
Tombem no C. E. Paulo de Tar

so, no Estreito, à rua Castro Al
ves-141, haverá lIessão doutrinária,
às 19,30 horas.

o SE U ORGANISMO

o mElhOR
�":::::;;''':::i5I
CO .... , ',., .... o

. �

"
't '>iH ....

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amo]", co

munica a muc'ançu _1.0 seu

consultório "l(,_' a Cl Rua
do Senacio, 317 - 2° andar,
R o de Janeiro, : ndc passa 8l

I� ofere cel' ('< seus pr :stimC's.
� E<,cre"'a Q.:-,-ta��lc'�ar.'l 'nt"
nome, idade, endef ·70 � en.

v-eíop'l selado p" a res�

posta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Caótica a situa�ão política na Espanha
MADRI, 14 (U. P.) -- CONTINúA CONFUSA A SITUAÇÃO NA ESPANHA. ENQUANTO CíRCULOS AUTORIZADOS PROCURA.. ·

RAM DESMENTIR AS INFORMAÇõES QUE CIRCULAM NO EXTERIOR SôBRE o FRACASSO, À úLTIMA HORA� DE UM.
GOLPE MILITAR, PESSOAS BEM INFORMADAS DESTACAM QUE FORAM TOMADAS RESOLUÇõES SECRETAS NOS QUA..

TROS DIAS DA REUNIÃO DO MINISTÉRIO. ACREDITA-SE QUE A SITUAÇÃO DE TENSÃO PERDURARA ATÉ OUTUBRO,.
QUANDO O GABINETE VOLTARÁ A REUNIR-SE, A MENOS QUE SE IMPACIENTEM OS GENERAIS.

FIorian6polb 14 de SetelftDrO de 1945

Resenha Forense NOTAS P�LITIC4S
Em Joinville

;I< * *

Julgamentos realizados pela
Câmara Criminal, em sessão
de ôntem:
Recurso criminal n. 5.233,

da comarca de Caçador, recor
rente Otávio Corrêa dos San
tos e recorrida a Justiça. Rela
tor o sr. des. Guedes Pinto. Foi
dado provimento ao recurso,
para reformar a sentença e de
clarar extinta a pena privativa
da liberdade do recorrente.

Dando prosseguimento às ativi
dades da Liga Eleitoral Católica,
na Diooesse de Joinville, já iniciada
com a eleicão e posse da Junta
Regional Diocesana, realizou-se do
mingo último no salão São José,
sob a direçãa do exmo, e revmo.

sr. bispo d. Pio de Freitas, uma

reunião, a qual compareceu bom
número de fieis da Paróquia de
São Francisco Xavier, com a fina
lidade 'de eleger e empossar a Jun
ta local da Liga Eleitoral Católica.

•

Gar...tirã a livre
propaganda
o general Gói_ MORteiro tele

grafou aos comani(ante. de Regiões,
recomendando que maRtenham
um ambiente de liberdade e se

gurança na propaganda política e

determinando seja comunicado ao

ministro qualquer violência. por
ventura cometida por motivo delilsa
propagcmda.

Apelação criminal n. 7.475,
da comarca da Palhoça, ape
lantes José Cunha Filho, Irí
neu e Verônica Seemann e ape
lada a Justiça. Relator o sr.
des. Urbano Sales.
Preliminarmente, foi o julga

mento novamente convertido
em diligência, para que seja
cumprido o acordão de fls.
129.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Dis'l's,
Rua Conselheiro Mafra, 9

Apelação criminal n. 7.488,
da comarca de Campos Novos,
apelante João Mena Barreto e

apelada a Justiça. Relator o
sr. des. Urbano Sales.
A Câmara negou provimen

to á apelação, para confirmar
a sentença que foi imposta ao

apelante que decidiu de acôr
do com o direito e a prova
constante dos autos.

Escotísmo
Está novamente em função o

escotismo em nossa Capital. Vá
rias vezes se tem levantado e, pe
la falta do necessário apôio, de
saparecido, levando da nossa ju
ventude, muito do seu entusias
mo.

Vma nova fase para essa mag
nífica esco la de preparação do ho
mem integral se imicia, dependen
do a sua vida do inter êsse que
ela despertar entre aqueles que
procuram auxiliar os bons em

prendrimentos. Dentro em breve
a Federacão de Escoteiros de S.
Catarina �erá um fato com a or

ganização de sua primeira direto-
ria. Os seus Estatutos, norteados
dentro dos princípios básicos da
União dos Escoteiros do Brasil,
darão a êsse movimento que, por
certo, empolgará a juventude
Barriga Verde, um lugar de des
taque, pois, sabemos como é o es

cotismo bem recebido pelos jo
vens de nossa terra. É um movi
mento nacional que se vem ope
rando em todos os recantos de
nossa Pátria, oferecendo resulta
dos os mais compensadores, ma

formação daqueles que, amanhã,
serão os nossos substitutos nos

postos que ocupamos.
Os Escoteiros de Terra já de

ram o seu primeiro passo para
Se orgauizarem ; Os Escoteiros do
Mar se arregimentam para U!Jl
grandioso trabalho; Dentro em

pouco serão os Escoteiros do Ar
que virão, ao lado dos seus cô
irmãos, cerrar fileiras para apren
derem na mais perfeita das esco
las tudo quanto carecem para
servirem integralmente a sua Pá
tf\ia.
Por estas colunas pretendemos

focalizar tôdas as realizações dês
se importante setor educacional,
mostrando aos nossos leitores
como se vem desenvolvendo e co
mo vem sendo amparado.
Numa demonstração que calou

profundamente, no ânimo do
nosso povo, marcharam os Esco
teiros de Terra na magnífica 11a
rada de 7 de setembro. Em ou

tras demonstrações cívicas have
mos de tê-los novamente mais
garbosos e mais ufanos, pondo
em destaque os ensinamentos que
a sua escola lhes proporcionam.

J. SÁ

Conselho de Controle
Berlim, 13 (R.) - O Conse

lho de Controle Aliado decidiu
chamar "todos OS· funcionários
alemães" que se encontram em
Estados neutros: Suécia, Sui
ça, Espanha, Portugal, Eire
Tanger e Cidade do Vaticano:
Como o Conselho de Controle
não tem, contactos oficiais com resses palses, uma ou as quatro
grandes potencias terão que
formular o pedido. '

GOERING COMPLETAMENTE CURADO Govêrno Federal.

x x x

o presidente da República
assinou decreto na pasta da
Fazenda dispondo sobre ven

das imobiliarias e de mercado
rias a prestações, mediante
sorteio, e a distribuição de prê
mios, bonificações, quinhões,
cupões gratuitos com direito'
a prêmios, sob qualquer forma.
As organizações que preten

dam operar por qualquer dos
modos previstos acima deverão'
provar a integralização de ca

pital minimo de 500 mil cru-

I
zeiros, no caso de vendas imo-

CONTA C€>RRENTE POPULAR biliarias e de 200 mil cruzeiros,
Juros 51/2. a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 nas demais.

Movimeatação com cheques O decreto regula ainda a dís-

Banco do O·.str·.to Federal S 4' I tribuição de prêmios sem sor-
• • II teia, sorteios de propaganda,

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 I sua escritl!ração, e, na
_ pa:-te

RESERVAS: CR$ 12.500.00000 I
referente as contravençoes, ln-

_

'

_ .'. dependentemente das penas
Trajano, 23 - Florlanopolls que possam caber aos infrato

res pela incidência em itens da

Penso-es
lei de proteção á economia po
pular, comina multas de dois
a cinco mil cruzeiros e do do
bro nos casos de reincidência,
e até mesmo o cancelamento
da carta-patente.
O decreto entra em vigor na

data da sua publicação, que
acaba de ser feita no "Diário
Oficial", concedendo um prazo
de noventa dias para que as

organizações se adaptem ás
suas disposições.

Londres, 13 (De Eduards Ro
berts, correspondente da Uni
ted Press) - Os médicos mili
tares norte-amer-icanos curaran.

o marechal Herman Goering da
sua toxicomania e atualmente o

ex-comandante supremo da Luft
waf'fr- está "gozando perfeita
saúde", prnn to para comparecer
ao Tribunal Militar Internacio
nal de Nurcmbcrg para o referi
do julgamento. A cura do adi
poso marechal foi revelada ho
je pelo sr. Thomas Blake. Rcve
lou I) sr. Blake que médicos e

psiquiatras do Exé-cíto, visan
do auxiliar a justiça, encarre

garam-se do tratamento de Goe
ring, logo após o mesmo ser

capturado, tendo em seu poder
20.000 tabletes de paracodeina,
substituto da morfina. Segundo
fiC0U apurado, Goering consu

mia diariamente 40 dos referi
dos tabletes. Os médicos contro
laram a cura de Goering, redu
zindo gradualmente o númeso
de tabletes até sua completa su

pressão, no período de algumas
semanas. Em troca os médicos
lhe davam tabletes de pnenol
barbital como sedativo para o

sistema nervoso. Na última se

mana os médicos substituirum
os tabletes e Goering poude dor
mir como uma criança. No dia
seguinte Goering foi novamen

te examinado pelos médicos,
qUe comprovaram a excelência
do tratamento que culminou
com a cura do marechal Goe-

de cada prisioneiro está grava
cio na porta da cela, recebendo
os mesmos LIma ração equiva
lente à concedida a um prisio
neiro de guerra encarregado de
um pesado trabalho. Diariamen
te os nazistas referidos recebem
a visita de um médico e dentis
Ia a Icmâcs. e, semanalmente,
são examinados por médicos do
Exército norte-amer-icano.
,Aos prisioneiros é permitido

dinr+nmente mJ1 exercício de 20
minutos por dia, no patio da
prisâo onde ficam sob a vigio
lância dos guardas, que impe
dem que os mesmos con versem
entre si.

Os prisioneiros podem ler' li
vros Fornecidos peja Cruz Ver
melha e escrever duas cartas e

quatro postais aos membros de
suas famílias, por mês.

.'\. maior parte dos dirigentes
nazistas presos prefere a leitura
de ficção, segundo informou
Blakc. Goering, entretanto, dá
mais atenção à filosofia, sendo
descrito por Blake, como "um
super-sátiro a Nietsche",

O � r. Thomas Blake informou
ainda que a todos os prisionei
ros nazistas. independente de
seus méritos, é concedido um

tratamento humano, pois tal
coisa faz parte da tradição dos
Estados Unidos. Revelou ain.la
qUe os trabalhos para reparar o

cdíf'íc;o onde funcionará o Tri
bunal Militar Internacional de
verão estar concluídos em outu
bro, sendo de se esperar que os

julgamentos comecem em no

vernhro. Estão também sendo
ultimadas as acomodações para
côrca de 250 correspondentes
estrar.geiros que para o exercí
cio de sua missão, contarão
com instalações para a tradução
e máquinas, tudo sem e lhàn te ::10

rrue «xistia na antiga Liga das
Nações.

ring,
I) sr. Thomas Blake fez tam

bém interessantes revelações sô
bre como vivem na prisão, além
de Goering, o conde Ríbben
trop, von Papen, Ley, Steicher,
Frick Keitel, Jodl Hansfranck,
Rosenberg, Seys Inquart e Knl
tenbrunner, os quais também
terão de comparecer diante dos
juizes de Nuremberg, O nome

Rua

Instituto de Aposentadoria
dos Comerciários

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
A V I S o

A DELEGACIA DO INSTITUTO DE APÜiSENTADORIA
E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA
CATARINA avisa aos portadores de mapas de sêlos de. "Obri

gações de Guerra", adquiridos no IAAC, 'que até ulterior deli

beração, serão trocados os aludidos mapas pelos títulos defini

tivos, na Tesouraria da Séde da Delegacia, sita à- rua Felipe
Sohmidt n. 37 - Edírícío São Luiz -, no expediente das 12 às
16 horas, exceto aos sábados que será de 9 às 12 horas.

Florianópolis, 12 de Setembro de 1945.
Albérico Glasner - Delegado

RITZ Hoj'e, 6a.-feira, às
19,30. horas

Barbqra Stanwyck e Michael
L Oshea em:

A MORTE DIRIGE O ESPETACULO
Tudo póde acontecer rrurn teatro
quando... a moete dirige o espetá
culo».,.. Múeica, mistério e a_salil
Iilinatos... Alegre, audaciolila, dife-

ren te e roman tico .

Impr6prio até 14 anolil

No programa:
Filme Jornal 38xlO - DFB

Noticiário Universal - Jornal
Preçolil Cr$ 3.60 e 2,40

ROXY Hoje, 6a-feira, às
19,30 hrs.

Seslilões das Moças
Carole Lombard e Jack Benny em :

SER OU NÃO SER
Um filme que teve a direção de
Lubistch é um filme que dispensa

qualquer recomendação.
Impróprio até 14 orios

No programa:
Imagens d'Amanhã 66
Preços: 1,20, 1,80 e 2,40

e

Convocação
De ordem do sr, Preeidente con

vido todos Olil remadorell do C 1u
be, espe cialmen te os antigos, (li

comparecerem na léde para tra.
tar de aseunto de interene sociál.
.- Outroaírn , convido todos Olil mem

bros da diretoria para a reunião '

I I eemanal de sàbad0, àEl 15 horas_
Fpolts , 11 de Iiletembro de 1945.

� ""
Osní Oliveira, I.' Secretário.

Domingo, no RITZ -. Beniamino
Gig,li o maior tenor do mundo, em
mald uma de suas incomparaveis
interpretações musicaes destes ulti-

_
mos tempos:

A CANÇAO QUE ESCREVESTE
PARA MIM

Um poema de ternura e abnegação

-

ADVOG r\_DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - FlorianópG!is.

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

Sala 5

PARA

E C Z

F R

Rio, 13 (A. N.) - O presi
dente da República, conside
rando a urgência de ser trans
ferido do palácio Tiradentes o

Departamento Nacional de In

formações, afim-de ser o edi
fício usado para o funciona
mento da Conferência Inter
Americana para a manuten

ção da paz e da segurança do

continente; considerando ser

o edifício "Novo Mundo" o

único prédio que oferece, pre-·
sentemente, área disponível
suficiente para a instalação do

Departamento; considerando

que a empresa proprietária do
edifício se opôs à transferência

' do contrato de locação, pelo
Instituto dos Comerciários, pa-

Ira o Ministério da Justiça, con
forme citação feita em juizo,
assinou um decreto-lei autori-
zando o Ministério da Justiça
a requisitar os pavimentos 5°,
6°, 7°, 8°, e parte do 10°, do edi
fício "Novo Mundo".

Clube de Regatas
«Aldo Luz,)

FERIDAS,
E MAS,

E I R A S,
ESPINHAS, ETC.
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