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Advoga a criação dum govêrno
NOVA IORQUE, 15 (U. P.) -- 'GA HUMANIDADE NÃO TEM OUTRO RECURSO PARA SALVAR-SE, SENÃ in .DE

UM GOVÊRNO MUNDIAL". FOI O QUE AFIRMOU O SÁBIO EINSTEIN, DESCOBRIDOR DA TEORIA DA
_" JADE,

FALANDO À UNITED PRESS, EM SUA RESIDÊNCIA DE KNOLLWOOD, NO LAGO SARANAC. EINSTEIN R��rn QUE
Só Ó GOVÊRNO MUNDIAL SALVARIA o GÊNERO HUMANO, DESTACANDO QUE SóMENTE UM GOVÊRNO NESSA BASE

PODERIA ESTAR APOIADO NO DIREITO. A SEPARAÇÃO EM QUE VIVE o MUNDO, COM ESTADOS ISOLADOS APOIADOS

EM ARMAS SECRETAS --- ACRESCENTOU o SÁBIO --- NÃO CONTRIBUIRÁ PARA QUE SEJAM EVITADAS NOVAS GUERRAS
MUNDIAIS .
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A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr afilo. diària
mente, neste iornal ?

Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Um milhão de
eleitores

I Prezadu leitor

o

Continuam os

suicídios

Ano XXXI , Florianópo I is Sãbado-, 15 de Setembro de 1945 I
•

W. 9472

S. Paulo, 14 (A. N.) - Se

gundo dados colhidos no Tri
bunal Regional Eleitoral deste
Estado, aproxima-se de um mi
lhão o número de eleitores já
qualificados até a presente da
ta nesta unidade da Federa

ção.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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U cacau brasileiro
Nova York, 15 (U. P.) - O

Brasil até agora vendeu aos

Estados Unidos apenas 300.000
sacos de cacau de sua nova sa

fra, send.o que aproximada
mente dois terços desse total
já chegou ou está em viagem.
Entre (i00 e 700 mil sacas é o

total a ser embarcado para
Nova York, da África; este ano.

Os jornais
da Bahia
Bahia, 14 (A. N.) - A co

meçar de ôntem à tarde, os

jornais desta Capital passaram
a custar 50 centavos, sofrendo,
assim, a majoração de 10 cen

tavos.

o ex-líder do «�und» Tojo recebeu sangue americano!
germano-americano I

i'ÓQUIO, 15 (De William B. Dickinson, correspondente da

United) - Tojo reagiu consideravelmente ao receber uma

transfusão de sangue diréta. O sangue de um sargento ameri

cano, desta feita, poderá atuar de maneira decisiva, sem qual
quer sombra de dúvida o principal criminoso de guerra no

Oriente.
Tojo pediu aos médicos americanos que o deixasse morrer.

Descansava confortavelmente, tendo os olhos cerrados e os tor
nozelos cruzados, no leito do hospital, enquanto o sangue do

sargento John Arquibald entrava nas suas veias. As palpebras
de Tojo tremeram quando as lampadas dos fotógrafos entraram
em ação. Arquibald esclareceu aos jornalistas que se prestou á
transfusão para tirar a desforra do que sofreu durante 21 me

ses em nova Guiné, Morotai e Filipinas.
Tojo está recebendo, também, tratamento de penicilina,

com 20.000 unidades de 3 em 3 horas.

Washington, 15 (R.) -- O

repatriamento de Fritz Kuhn,
ex-lider do "Bund" germânico
norte-americano, para a Ale

manha, foi ordenado ontem,
pelo procurador geral dos Es
tados Unidos, Tom C. Clark,
que se referiu a Kuhn como

"um perigo para a paz pública
e para a segurança dos Esta
dos unidos, por se ter coligado
ao governo nazista alemão e

aos princípios nacionais socia
listas nesse país". Kuhn, que
se encontra preso atualmente
na ilha de Ellis, será transferi
do, ao que se julga, para bordo
do "Antioch Victory", que
partirá de Nova York na pró
xima semana, segundo decla

rações do Departamento de

Justiça.

Não agirá delicadamente
TÓQUIO, 15 (U. P.) - Revelou-se que Mac Arthur, res

pondendo a críticas que foram feitas ao seu modo de executar
a ocupação, destacou que não agirá com mão de seda e fará
com que sejam apuradas tôdas as responsabilidades e punidos
todos os culpados.

Ao Rio Grande ficou assegurado rVa�u' do 10· andar Reducào de
d

· d d i
RIO, 15 (E.) - Benedito Ri-

•

O merca O uruguaio e. ma e ras b�iro,. de 19 anos, solteiro, car- crêditospínteíro morador na rua Real

P. Alegre, 15 (E.) - Regres- transmitiu, referiu-se ao crédí- Grandeza, sem número, quan-
sou, há dias, do Rio de Janei- to especial de um milhão e meio do trabalhava nas obras do Washington, 15 (U. P.)

1'0 o tenente-coronel José Dio- de cruzeiros, voltados para a
edifício da rua Sá Ferreira Serão reduzidos os créditos da

go Brochado da R�cha, dire- aquisição 'de terras destina.Ias 170, caiu do 100 andar. Por fe� Armada norte-americana em

tal' geral da Viação Férrea do ao plantio de pinheiros, inten- Iícídade, projetou-se sôbre um 16 bilhões e 800 milhões da.dó

Rio Grande do Sul, que foi sificando-se assim o plano de monte de areia, onde, caiu, so- lares, de acôrdo com o que o

I áquela capital tratar de ím- reflorestamento. Tratou o dr. frendo apenas contusões e es- presídente Truman recomen-

portantes assuntos ligados á Bochado da Rocha ígualmen- coriações generalizadas. Bene- dou ao Congresso. Essa redu

Tóquio, 15 (U. P.) - En- ferrovia riograndense, entre os te, de assuntos relacionados á dito foi medicado no Hosnital ção está baseada na reforma,

quanto a ocupação prossegue, quais sobreleva o da madeira. Viação Férrea. do Rio Grande Miguel Couto e internado no do programa de construções e

continuam os suicidios de di- Em declarações á imprensa, do fuI, acompanhando junto Hospital Central de Acidenta- armamentos e também está

rtgentes japoneses que não disse dos sucessos de sua via- ao Banco do Brasil um expe- dos, onde será examinado para relacionada ao ·plamo de des

podem admitir a vida no país gemo No Rio, representou o díente relativo a uma opera-
constatar-se se sofreu alguma mobilização mensal de cêrca

derrotado. Nestas últimas 48 govêrno do Estado na Junta ção de crédito alí 11Pgociada, a
fratura. de 250 mil marinheiros.

horas mais dois altos oficiais, De libr.rattva do Instituto Na- fim de serem obtidos recurs DS

o general Yoshimoto e o gene- cional do Pinho, que lá se reu- mpaartaeraI�aICQrmO�P.ar:alte,deno tqrUilehO�f'ÚeI· 'IReconhecera' O goveArno.ral Chikahiko Koizumi, resol- niu durante um mês, debateu-
�

veram suicidar-se. O general do assuntos relativos á produ- coroado de êxito Fazendo sen

Yoshimoto era o ex-coman- ção madeireira do país. Entre til' á..s.autoridad�s competente� provl·so'ríe espanholdante do distrito nordeste do êstes, o coronel Brochado da as dificuldades com que luta o I
Japão e Kuizumi desempe- Rocha sugeriu a unificação das Rio Grande em face dos trans-

nhou o cargo do ministro do taxas cobradas .pelo Instituto, portes deficitários. conseauiu PANAMÁ, 15 (U. P.) - Está sendo esperado, de um mo

Bem Estar Social no último ao passo que a delegação pau- fosse autorizada a firma �au- mento pa�a ?utro, O reconhecimento do governo espanhol
gabinete. lista apresentava um trabalho lista construtora dos vagões e�ra-tern�ona!, por parte do �overno panamenho. Segundo

tendente a simplificar o pro- doados pelo govêrno federal CIrculas fidedignos, o reconhecimento do governo espanhol
cesso de paga.mento dos mes- ao nosso Estado, a fazer entre- chefiado pelo sr. José Giral foi acordado depois de um entendi

mos. Ao mosso Estado foi ga- ga á Viação, do -prtmeíro ma- menta �ntre o ch�nceler do Panamá e o ministro do Exterior

rantída a exclusividade do terial cuja fabricação concluis- do governo republicano espanhol.
mercado uruguaio, mantendo- se. A mesma autorização foi
se a quota de dois milhões de obtida, com relação á fábrica
pés quadrados mensais para norte - americana construtora
esta República platina, ao pas-j

de nossas locomotivas. Infor
so que se abordava a questão mau ainda o cel. Brochado da
do rsstabelecimento da quota Rocha que está em estudo um

normal de madeira para a Ar- J pedido de crédito no valor de

gentina, a qual se fixou em

1200
milhões de cruzeiros para

quatro milhões de pés quadra- início de construção da Va
dos. Com os países platinas, a riante do Seival e das novas

base para negócios será 98 dó-' oficinas da V. F. R. G. S.
lares pelo milhar de pés qua
drados de madeira riogranden-
se, Fob fronteira. Foi extinta a Na PI·8ta de Sforzadivisão do Estado em duas zo- I
nas de exportação, segundo Roma, i.:;' (S.F.I.) - Segun-
uma emenda feolgericla p810 sr. do informações chegadas a esta
Alberto de' Oliveira, presidente capital, Carla Sforza, que foi
da Associação Comerei a I de secretário do Partido Fascista
Perto Alegre, e levada á Junta

'

até a quéda do regime, estaria
pe!o tenente-coroIwl Brochadr I escondido na região de Pádua,
da Rocha. Uma elas norte ias: disfarçado de frade A polícia
mais importantes que nos; está no seu encalce.

Washington, 15 (U. P.)
O n,\partamento da Guerra

ínrorrnon que vem sendo estu

dado um plano para o licen

ciamento de 13 mil médicos,
25 mil enfermeiras, 3 mil qui
nhentos dentistas e rrruíto :

outros elementos do Corpo de

Sa(,(le do exército norte-ame

l'iu no OR licenciados erro

nuestao dE'v�riio rotornar à vi

(1? civIl até fhs de aU(I er»

Já não é potência militar
TÓQUIO, 15 (U. P.) - OJapão não é mais potencia mi

li.tar, .a�irJ?ou. o g�neral Ei�helberger, ao destacar que o ímpé
no nipornco jamais voltara a ser perigoso, a menos que con

c�rtem aliança com ele outras nações do mundo. O general
Eíchelberger, que faz parte do Estado Maior de Mac Arthur,
salientou que a ocupação do território do Japão poderá termi
nar dentro de um ano se o governo e povo nipônicos não co
meterem qualquer traição.

Para a Inglaterra
Lisboa, 15 (U. P.) - Inú

meros objetos pertencentes à

Legação da Alemanha na ca

pital portuguesa, estão sendo

remetidos para a Inglaterra.
Foi o que informaram os cír

culos bem informados portu-

gueses.

Desmobilização

Somente dentro de um ano

C1I SI'

BELO HORIZONTE, 15 (A. N.) - O Embaixador da In
glaterra, ora nesta Capital. concedeu momentosa entrevista á
Imprensa, abor.dando diversos 8 ssuntcs. A propósito da Mari
nha Mercante inglesa e do comercio desse naís cem G Brasil,
d�clapou �ue somente dentro de U,11 ano POdPl8 ser restabele

cld;o o tráfego anterior à guerra, no que ínteresr» ao nosso

pais,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Histéria .em palG1vra
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A CRUZ DE LORENA
É muito provável que o ge

neral De Gaulle tivesse esco

lhido a Cruz de Lorena como

estamdarte das tropas da Fran

ça Livre, porque antes da que

da da França, comandou êle

um regimento mecanizado
constituído especialmente de

filhos da Lorena. Contudo, a

referida cruz data dos primei
ros tempos da Idade Média,
pois formava parte do escudo

ou brazão de armas dos duques
da Lorena. Em Nancí conser
va-se Uma cruz de pedras de

braços duplos, a qual comemo
ra a vitória alcançada em ...

1477 pelo duque Renato II,
em luta com o ambioso duque
da Borgonha. A Cruz da Lore

na nasceu antes da Era Cristã
no Egito, onde era olhada co

mo um símbolo da bondade.
Os egípcios a penduravam nas

portas das casas. Na arquite
tura bizantina figurava em lu

gar de destaque. Foi o emble
ma de Godofredo de Bouillon
no século XI. Godofredo, em

consequência ne uma crise de
con sciêncía, provocada pelo
fato de haver incendiado uma

igreja, fêz o voto ou promessa
de conduzír uma cruzada a Je
rusalém. E, já na Terra Santa,
foi feito rei - ou proclamado
- de Jerusalém. Depois disso
a cruz foi conhecida como Cruz
de J.�rusalém, e adotada como

um símbolo por um grupo de
nobres jovens franceses, lue
se reuniram sob a denomina

ção de Cavaleiros do Templo,
ou Templários.

C. B. Crisby - diretor do Ins
tituto Nacional de Psicologia In
dustrial.

cont-agiosas

-
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Si tem irritação retal ou hemorra

gias. cuidado I São o prenuncio de

!II""ve doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgiea. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio tmediato das dõres, gra
ças a uma subataneia de reconhecido
efeito antisético-bactef"icitla.

SOUZA
Télle. e Memorai.

Doublé. e tricromia.
Revi.ta. - Avul.o. - Caixa. -

E.tojo.. etc.

CR s 6.250,00

FARMACIA

ESTADO
DiMi8 .,espertifUI

o.......................... O mundo de omemhõ» IBH1TAtAQ nfli MASAZlIE i «16 mil ofícios a espera de caodldatos :=01111==
•

•
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Londres Press Information
Service - A capacidade produtiva
de lima nação depende indiscuti
velmente da eficiência individual
de cada membro da população tra-

I halhadcra, independente da posi
ção que o mesmo possa ocupar, se

ja diretor de uma grande empresa,
ou aper.as simples obreiro sem

maiores classificações. Assim como

a sobrevivência de uma nação de

pende em tempo de guerra da sua

capacidade industrial, ela depende
em tempos de paz do seu possível
volume de produção. O mais alto
nível será porém atingido sómente
se cada indivíduo por si, se empe
nha na tarefa para qual êle é indi

cado, para a qual tenha tendências
naturais e aptidões pronunciadas.
Por isto torna-se de maior impor
tância orientar a nova geração de
modo dela poder, de fato, selecio
nar o ofício para o qual tende, re
cebendo instrução adequada para
êsse fim. Na enciclopédia de ocupa
ções do Ministério do Trabalho da
Grã-Rrrlanha constam nada menos

de 16.800 ofícios diferentes que

podem ser exercidos por qualquer
pessoa de habilidade. Há, portanto,
16.80(1 ofícios a espera de futuros
candidatos. Além da eficiência con

scgnida pela escolha de um oficio
ou de uma profissão adequada, es

sa escolha também influe sôbre o

estado gerar de satisfação do índi
viduo, As possibilidades que se ofe
recem neste campo de atividade
humana são tais, que não há mais
necessidades de constrangimento,
ou de perseverar num êrro ocasio
nal. causado pela escolha errõnea ;--------------------,
de uma profissão. Daí o fato bas

tante lastimável que ao deixar a es·

colha os jovens em geral escolhe
ram futuras profissões não guiados
por orientação certa, mas deixan
do-se levar pelo acaso. É errado
querer dizer que ao fim de certo

cada un: encontrará o ofício que
lhe compete de fato. Muito tempo
preciso, e muita fôrça aproveitável
se perde assim para a comunidade.
É por isto que durante os últimos
vinte aros os psicólogos se esfor

çaram em estabelecer um progra�l1a
de conduta adequado, por meros

sistemáticos. O Instituto Nacional
de Psicologia Industrial e outras

instituições congêneres rmciararr;

então suas pesquisas, e constitui-
ram corpos consultivos atendendo
tanto empregadores como emprega
dos. Autoridades locais, e entre es

tas especialmente as de Birrnin

gham insituiram, igualmente, seus

conselheiros procederam a expe
rimentos no campo do métodos psi
cológicos. Foi na base dessas ex

periências que o exército escolheu
clemente s adequados para deterrni
nadas tarefas, ou os alistou em cer

tas unidades e esta experiência bé
lica trouxe resultados muito satis
fatórios que vieram ampliar os co

nhecimentos já adquiridos.
O problema no futuro consiste

em saber como aproveitar aptidões
individuais de cada um e de como

assegurar a cada um o lugar no

qual possa desenvolver eficiente
mente seus conhecimentos.
Segundo a nova lei de educação,

a educação técnica merece especiais
cuidados e dá margem a grandes
ampliações. As crianças receberão
ainda, segundo esse novo método
de ensino educação secundár-ia
mais individual, a partir de 11 anos

de idade. A decisão, quanto à edu

cação secundária, depende dos pro-
X fessores que tomaram decisões de

NOVOS TEARES - Ovize fábri- acôrdo com as aptidões e inclina
cas inglesas, contendo meio milhão ções demonstradas pelas crianças .

de teares, deverão ser reabertas tanto nas horas de ensino como Iimediatamente, para ajudar a so nas de recreação. Sendo possível
Iucion«r () problema da escassez avaliar a capacidade mental gera I
mundial de tecidos de algodão. Os de uma criança na idade ele 11

trabalhos de beneficiamento e pre- anos, dando margem a poder [ui
par-ação terão inicio desde já e os gar seu futuro desenvolvimento

fios "cr10 produzidos dentro de I mental, não é entretanto de tudo
curto prazo de tempo, segundo in-I certo .�l�e .�� pesquisas �he,?uem, a

forma o "Manchester Guard'ian" um OhClO prático-técnico". Dal a

Essas fábricas foram mantidas f'e quando fi aptidâo da criança para

chadas, durante a guerra, sob o pla um resultado de todo positivo,

�� i l�� l���ll��������� ����������3 �� ��:;'S,:;:.����:.!.L�t!..:;.ad�.�:...._9�_::;,�_...;!!!)r�_o�_C�;��!!:;;.�;_,_-���::.:!�-•.,.-_..!E��c:::::�.:..-��_.:::__=.:-�.-�.-::::.::::...:=-.�...:::-�_-::=.-::::.:=-.:::-_�-�.-�.-::::.::::-.:::-.::-=..==_�.::::....:::.•::-�.�_=m
Jl1elhantes serão reabertas, à medi
da que a libertação do potencial
humano até agora ocupado nas in
dústl-ias bi·licas vú tornando des
ponivel a mão de obra.

quisas referentes ao caso, desde
que tendências mais acentuadas se

manifestam na criança geralmente
a partir dos quatroze anos apenas.
A orientação educacional e voca

cional deve ser considerada pro
cesso ininterrupto, segundo a crian
ça através da sua época escolar até
os pr-imeir-os .mos de seu traba
lho numa profissão definida. Nun
ca será. suficiente insistir no dever
dos pais e dos profesores de orien
tar as crianças em todos os senti
dos quanto à escolha da futura
profissão ou da carreira a seguir,
com preferência já no último ano

do ensino secundário, não se Iimi
tando apenas a lhes explicar o ca

ráter da profi5530, mas possibili
dades, salário possível, segurança
pessoal, enfim ludo que diz respei
to ao caso.

Não é tão importante saber que
haja ou não de fato 16 mil ofícios PARA HEMORROIDES'
diferentes a espera de seus candi-
datos problemáticos: o que impor- Um produto De Witt

ta é o fato dos candidatos serem

Iadr qr-adaruente treinados, orienta- ---------------

dos .e �ducad�s para as futuras

I lOS sofredoresprofissões. A falta de braço, ou a li.
falta de empregos não é n·enhum Dra. L. GALHARDO-Ex
fantasma que possa assustar a hu- ,

dí d C ' ,.

manidade ambos os ,há em abun- me rco o entro EspirIta
dância, n�as não convêm desperdi-I' Luz. Ccuidade e Amor, co

çar essas fôrças preciosas que cons- munica a mudança do seu

tit�em a_ riqueza de uma, nação. A I consultório para a Rua
oríentação geral do governo e dos d d 17 o d
centros de pesquisar, facilitam '! Sena 0

.....
3 - 2 an ar.

enorme:nente aos jovens a escolha RIO de ]anelro, onde passa.
do seu futuro, e tanto a ciência oferecer os seus préstimos.
quanto. a prática lhes servirão <'0- Escreva detalhadamente-
mo orientadores seguros. O que .

d d dnão mais se admite é um desperdí- nome, 1 a e, en ereço a eri-

cio de material e cérebro humano, velope selado para a reli

que nada, aliás, justifica. posta.

Estabelec'imento Gráfico' Brasil
DE

NICANOR

I
Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 Florianópolis --- Santa Catarina

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Muitas bonlficncôes e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Trabalho. Comerciau
lmpre.são a côre.

Compo.ição de livroll •
Jornau

PRÊMIO MAIOR

.Redação e Ofidnas à
rua João Pintei a.· 5

Tel. 102,2 - <k. postal 139

ASSINATURAS
N. C.pita':

Crf
Cr.
Cr,
Cr'

avulso Cr$
1'1 .. I.,.rlor:

Ano

Semestre
70,00'
40,00 !
20,00
7,W

0,40

CrI
Cr,
r.,,..

c.s

80,00
45.00
25.00

O,SO \

'Semeatre
Trimf!1!h'.

Número avulso

AnlinclOtI mediante contrito.

Os ortgtnaís. mesmo não publi

II
cados. não serão devolvidoa.

A direçâo não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

I artigos assinados

"E.\USSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCÉ GOSTA
DE

Notícias
Ouça os boletins informativos.

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Rádio Co-meta, de 2a•
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa.

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to
dos os domingos, às 2Q,O� horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19'

horas, de 2a li 6a feira e ouvirá Sa-'
gramor de Scuvero com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" é e pro

grama que lhe interessa. Todos 1'13.
sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa'

através dêsse grande país ouvíndo
"Conheça os Estados Unidos" que
ét transmitido aos sábados às 19,34-
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

castings" no gênero, sintonizando Oi'
"Radio Teatro das Américas", t&
das as 4"s. feiras, às 19,35 horas.
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ESPERANÇA

de Miguel Rodrigues de
Sousa

Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

A SUA FAlIüCIA
I.. C........ llúra, 4 • 5 - fONE 1.14J

LIr......-'dI1e

fII Id

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
F..d.da em 187. - Séde: I A I A
INCEN,DJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606.30
5.!!J78AoL755ó97

67.053.245,30
142.176.603,80

NOVO HOTEL

Não se aceitam hóspedes
portadores de metestias

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

Centro Acadêmico XI de Feyereiro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

«

«

SiRistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidadesx

NÍiO SABE lU rOJUO É A Voto na srita �

No Egito C��i���m lugares Aluna do .... :::::::::::::::::::::::: :.: : : : : : : : : : � : : : : : :: t
em que a chuva é tão rara que '!.

muitos dos seus habitantes AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados. �
não S3 bem como ela é.

3 .

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vi.ta Militar Medo da paz Assistência Social
PRIORIDADES DE APARE

LHOS TELEFONICOS
O ministro declarou o se- Roma, l� (S. F. I.) -- O me-

guinte: Tendo em vista a ces-
do de uma paz muito dura ím-

Aniversários:
.

O sr. Gustavo Assis, func. sação dos motivos que deter- posta à Itália persegue todos

Fa.z anos hoje o dr. Wilfredo I da Alfandega de Fpolis., faz minaram o estabelecimento de
O'S círculos desta capital, cuja

CUrlm, nosso colega de ím- anos amanhã. prioridades para instalação de imprensa reflete díàrian.ente

prensa e operoso promotor da * * * aparelhos telefônicos em resi-
tal sentimento e exorta os

comarca de Serra Alta. Viajantes: dêncías particulares de oríc.ais
aliados a levar em conta ra-

Ao ilustre aniversariante Relação dos passageiros que e atendendo ás razões apresen-
zões que militam em favor de

nossas efusi��s* f�licitações. 'embarcaram nesta Capital, I tadas pela Companhia Telefô-
uma nova Itália democrata.

dia 10/9, pelo avião da Cruzei- nica Brasileira, ficam revoga-
O "Rissorgimento Liberale"

V_ê passar. no ?i� de hoje 1'0 do Sul: das as medidas anteriores 50-
lembra os males causados aos

mais um anrversano natalício Para Curitiba: Rita Camar- bre o assunto. As unidades e
vencidos na outra guerra e

.a graciosa srita. Maria-Lígia go, Cherubina Camargo, AI- repartições providenciarão na-
acentua: "Ou os aliados que

filha do sr. Armando Cuneo' cina Alves de Camargo Dr. ra que, a partir desta d�ta rem que as instituições livres
alto func. da I. O. E.

'

Marins Alves de Camargo', Otto não seja encaminhado ne� que a Itália acaba de crear se

* * * Hoffmann, Elpídio Firmínio nhum pedido dessa natureza.
consolidem ou desejam supri-

No dia de hoje passar mais dos Passos e Maria Ribeiro Nos casos de instalações neces-
mil' a liberdade e nos empur

u:na primavera a galante me- Schmidt. sárias ao serviço das unidades
rar para um declive que nos

nma Alda, extremosa filhinha Para São Paulo: Abdalla Si- e repartições, continuarão afe-
levará a desordens morais e

do dr. Alfredo Damasceno da mão, Rtlsa Madid Simão, Tte. tas á Diretoria de Engenharia
SOCIaIS. Que os alia<los nos

Silva, nosso colega de trabalho Benedito Felix de Souza e Ilse as providências necessárias
concedam uma paz toleravel,

e chefe dos escritórios da Sul- Felix de Souza. inclusive a fiscalização e o res� ou que, então, nos imponham
América, neste Estado. Para Rio de Janeiro: Dalmy pectivo registro.

uma dura paz.
* * .. Antônio Alvares Rodrigues de Faça-se a devida comunica-

"Todos nós sabemos que de-

A interessante menina Mar- Souza e Guilherme Renaux. ção á Companhia Telefônica
vemos todas as nossas desgra-

Iene, filha do sr. Protenor Nu- Passageiros desembarcados Brasileira. ças ao fascismo, mas os povos
nes Vieira, faz anos hoje. na mesma data: <' * '" nem sempre sabem distinguir

* * * Procedente do Rio de Janei- O ministro da Guerra resol-
entre as responsabilidades do

Deflue hoje a data natalícia ro: David Sidi, Alvaro de veu organizar do seguinte mo- govêrno de ontem e o de hoje.
da sra. Maria E. Lobo Beirão Paula Abreu, Emerson Innis do o Quadro de Instrutores da

É muito provavel que uma paz

digna esposa do sr. Eugcni� Brown, John Ehrim Good e Escola de Estado-Maior: a) o
cruel tornará impopular o go-

Beirão, comerciante. Memandro Augusto Martins. cargo de diretor de Ensino da' vêrno que for obrigado a assí-
:;: * * Procedente de São Paulo: Escola de Estado-Maior será

ná-la e impopulares os parti-
A srita. Nair Manara filha Francisco Bustamante, Ar- exercido por um coron�l com

dos de que é ele a expressão. O sr. diretor do Departamento .íe

do J
-

M
' "Quem sabe então o que po Educação resolveu:

'. sr. oao anara, faz anos nold Charmatz, Maria Elza de o curso de Estado-Maior, o
'

.

-

h
.

t
' dería acontecer?" A.,rovlLr:

0Je. Souza e Silva e Carlos AttUL" 'lllal era as atribuições do o plano para os exames finais do Grupo
* * * Von Borries. atual sub-diretor do Ensino,

Por seu lado, o "Popolo", Escolar "Felipe Schmidt" e Curso Cozaple-

Transcorre hoje o aníversá- Procedente de Curitiba: He- que passa a selo. seu auxiliar ó. I.'gão. d"emoc,r�ta �ristão: es- mental' anexo, de São Francisco do Sul.

.

d P 1 CI eve A It.áli nao t O plano para os exames finais do GrufUJ
no o sr. au o Scheídmantel, lena Botelho Berenhauser e continuando o comandante ' .: _

a es a _em Escolar "Ner êu Ramos", da vila de Cambire-

alto func. da firma Carlos Alton Aubria Brunfield. com as mesmas atríb.srcões .con�hçoes � p�gar. r��raço,es. la, no municipic da Palhoça, bem como do

Hoepcke e elemento destacado Passageiro embarcado no previstas no Regulamento \ m
Esta reduzl;oo a miséría, alem Curso Complementar anexo.

do esporte local. dia 11/9: vigor: b) ao invés de ínstru- ?rO, q�e so resta o desespero. o plano para os exames finais do Grupo

* * '" d 1 t lad Escolar" Barão do Rio Branco" e Curso Cora-

Para Porto Alegre: João Ba- tor-chefe para cada ano, have- .t..2'. ?IS anos u amos. 3:9 o
plementar anexo, de Urussanga.

A graciosa menina 'I'eresí- tista Pereira. rá instrutor-chefe para o Cur- d�s all�rl�s e as dest�Ulçoes s�- o plano para os exames finais do Grupo

nha, filha do sgt. Aurélio Desembarcados na mesma so de cada arma, de tática ze-
fridas po__�OSSO pais constí- Escolar "Professora Marta Tavares", da vi la

Seara dí t 1 f' t d d t
" tuem por � mesmas repara d. Rio Negrinhe, no município de Serra Alta.

, ra 10- e egra IS a o a a: ral, Estado-Maior e Serviçoa, _

," u1"
-

E,.
.

._"")

f t o plaao para os exames finais do Grupo

xércíto, faz anos hoje. Procedente do 'Rio de Janeiro: de Transmissão e de História çoes su ICIeIli.t� .

. Escelar Modêlo "Vidal Ramos", de Lajes.
* * * Rodolfo Sutter. Militar; c) o comandante da, Logo a _segUIr, refe.nn�o-S'e o I'lano para os exames finais do Grupo

O dia 'de hoje marca o aní- Passageiros embarcados dia escola passa a ter o encargo
as relaço�s" frai�Co-Ita�12.n3:' Escolar "Polidoro Santiago" e Curso Compl...

versário do menino Maurílio 12/9: de pormenorizar a repartição acrescenta. Com .::-e.l.aç. a.o a meRtar anexo, de Timbó.

. � 1 d O pIaMO para es exames finais do Grupo
Lentz de Sousa, filho do sr Para São Paulo: João Ga- das atribuições no Quadr.o do rança a guns mlll.:;aTeS _e Escolar "Cruz e Sousa" e Curso Complemen-

,.João Olegário de Souza. briel Macari e Dr. Roberto Ja- Pessoal de ensino da Escola hectares em contestaçao, nao

* * * feto em decorrência do que acim� podem ser de natureza a_ co:n-
O sr. Wilson Merízio, do al- Para Rio de Janeiro: Mário está prescrito; d) terá imedia- pr?meter o reata:nento tao .Q�-

to comércio brusquense, faz Machado. ta execução o que preceitua a seJado das ,relaçoe� de ,am,�za-
anos no dia de hoje. Desembarcados na mesma alinea "a" da presente porta- de entre nossos dOIS palses .

* * ,;, data: ria, devendo a reorganização
Fazem anos amanhã: Procedente de Porto Alegre: constante da alinea "b" ser

O dia de amanhã

assinalaI Jecy
Azevedo Tonin, Ibo Cau- efetivada depois de terminado

a passagem do aniversá'rio da duro Tonin, e Mario Francisco o corrente ano' de instrução da
srita. Sânia-Filomena. filha do Martins. Escola.
sr. Viriato Leal, func. dos Cor Ireias e Telégrafos.

-

Clul.es:
* >:< ,;, C. R. 12 DE SETEMBRO

A graciosa menina Mari-AI- Hoje à noite, nos salões do
ba, filhinha do nosso coléga de C. R. 12 de Seto, realiza-se ani
.Imprensa, sr. Waldir Grisard, mado baile de aniversário.
alto func. da I. O. E. e apre- Gratos pelo gentil convite.
ciado desportista, faz anos...... ---- ._---�.. .. ........

amanhã.

\líDA SOCIAL �Àegou •• aoaso eoft.el!li_e.t�
.dor • benemérita i_tituigão
8AIXA DE: .SMOLAS AC>!5 INDI-
6ENTES BE FLORIANOPOLIS illi.:j
o_io lunO campanha pró-novo.
a6eiCls. já tenàG distribuido inú
mero. ci�culGl'res eatre o popula
,ão desta capital, pediJ:l.do sua Q

deaão. eGm o fim de colab",ror Ra

reierida campanha, colocamo. à
disposição da eaforçadca diretoria
d. Caixa. entre (1 qual destacom
ae pela aua a.tuação os noaaos es

fOJlçodoa conterrâReoll MORlael Gol
dino Vieira e Dr. Heitor Blum. o.
col.noa deate jornal poro publicar
c Dome doa pe.SQOS ou firmas à.
qums foram remetidas circulare.
e q'ue ainda não deram aua rea

posta. ellpeciolmente em se tra

tando de firmall comerciais.
Sugerimos que deveria Ia C:oixa

permitir a.s pobres esmEllar na.

porta li do. referidoa e.to.belecim.n
tos. uma vez que não é juato es

tarem 011 mesmos gozaRdo doa

vantagens de uma medida de al
cance lIoeial. como liejQ o do ex

tinção da mendic<lncia, qlllando
paro o mesmo em nada contribui
r'llm!
Aa.im. renovamos o nCilUO ofere

cimento.
Mande-noa a di.retoria da Caixa

uma relação que a publicoremoa
sob eate título
-FIRMAS QUE AINDA NA€) CON

TRIBUEM PARA A eAIXA DE ES
MOLAS AOS INDIGENTES DE FLO
RIANGPOLISu•

Vida Escolar

tar aaexe, tle Tijucas.
o ,Ia.. para os exames finais do Grup.

Escolar "Pt-ofessora Adelitla Régis" e Curso

C...p.leme.tar anexo, de Videira.

O pia.. para os �xames finais do Grapa
��$c.lar "I_sé Boiteux" e Curso Complementar

* * * * * *

a. X., •• $streita, cidade d-e Florianópolis.

o alfaiate indicado
Tiradentes, 17

VÃO AOS EE. UU.
o chefe do govêrno assinou

decreto designando o tenente
coronel Carlos Berenhauser
Junior e o engenheiro Léo do
Amaral Pena, membros da Co
missão da Indústria de Mate
rial Elétrico, para, nos Esta....

dos Unidos da América do Nor
te, promoverem entendimentos
relativos à execução do dispos
to no decreto-lei 6824, de
28/8/44.

I

APENAS €r$ 3.80
CORl essa ínfima qnantia Vod

está aDJEilia·ndo o seu p._é::d11lo.
Contdblla para a Caboa de Es11l0]all
a08 lllclillientes de Florianópolis.

Em!)regada
Na rua JQão Pinto, 11 -

sobrado -. "reoisa-se duma q1l1e
Saiba cozi.h'c'('. Sv·-'

::: * *

O sr. Luiz Solon da Silveira,
encarregado do Albergue No
turno, faz anos amanhã.

BR ITO

Transcorre amanhã o ani
versário da sra. Herondina
Loureiro Luz, viuva do sr.

Pompílio Luz Filho.

Sérgio Márcio
participa aos parentes e pell
soas amigas de seus pais.
Demervol Rosa e Zilá Brito
Rosa, o nascimento de sua

irmãzinha. Yara Stelc;i. ocor-

rido na Matornidade.
Fpolis., 13-9-45

Deflue amanhã o anivcrsár:o
da sra. Maria Gomes Menàon
ça, digna esposa do sr. Jo�w

Mendonca, hábil construtor
civil.

'

MACHADO & ClA.

Rio, 14 (A. N.) - O Minis
tro da Guerra baixou aviso
declarando que, tendo sido
suspensa pelo Govêrno dos Es
tados Unidos a lei de emprés
timos, as repartições e estabe
lecimentos militares não mais
deVlerão formular pedidos de
impoDtação baseados na referi
da lei.

Faz anos amanhã a srita.
Guiomar Lamarque, filha do
sr. Francisco Lamarque, chefe
das oficinas deste jornal.

* :;: :::

Ag3nciall e Repr.sentaçõe. em G.ral
Matriz: Florian6poU.
Rua João Piato. n. S
Caixa Po.tal. 37
Filial: Crellciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (EdU.
Pr6prio). - Telegramas: apRIMUS·
Ag!!mtl\llll noa principais municipio.

rio Eetod'o

Decorre amanhã a data na

talícia do sr. sgt. mecânico Jo
sé Varela, da FAB.

Q'�'iJ
A gripe segue frequente-

�:ã.
mente os resfriados.Corte .

-

ê�tes prontamente, fric- ÃClonando o peito e ° pes- �) 'C'
coço, ao deitar-se com I
Vick VapoRub. D�scon- ___
gestlOna o peito, facilita ( ta resp!ração, acalma a

tosse, traz pr.
anta alivio.�,

. 1 /- --:?J
Faz anos a�=n�ã o dr. Alves Motor a oleo crú

Pedrosa, digno Juiz de Monres, VENDE-SE um marca "Oli·
neste Estado. max" - mil rotações - força

_'o '.' ,.. de 6 a 8 cavalos, possuindo
Transcorre amanhã o ani- cota de cleo.

versário da srita. Maria-José, Tratar com Sidnei Noceti
filha do sr. Vesnasiano Sousa, rua João Pinto. 44.
maestro da B. rvi. Amôr à Arte. Telefone 1134.

à'

I Comprar na CASA MISCE
LANEA é sabl::l economizar ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nalas rlrais
o Jli.istério da Agricultura :me.

tem. desee 1934. um acôrdo eom
• gev'rno de Santa Catarina, para
a execução de seniço& de defesa
sunitária dede Estado. Cem base
�e.se eecrde e com a colaboração
do govíll'no .-tadual. foi possível o

estabelecimento de 3 laborat6rios
emLlljes.Mafra e Areranguá, pare
fabriceção de 'Vacina aJl.ti-rábilla •

•·os quais se junteu o l.boratério
eentral de S. Jos•.

• • •

O sr. Getúlio Vargas assi-
nou um decreto-lei proibindo
a saida do país de mudas, se

mentes, estacas e partes vivas
de plantas 'dos generos Fevea
e Derría, excetuado o material
destinado a instituições cien
tíficas nacionais e estrangei
ras que mantenham trabalhos
de permuta com o Instituto
Agronômico do Norte. Tam
bém fica proibido o transito
do mesmo material em toda a

região amazônica salvo quan
do se destinar ao Instituto
Agronômico, às suas estacões
experimentais ou quando

'

for
acompanhado de certificado
especial passado pelo mesmo

Instituto. O Instituto Agronô
mico aplicará multas de mil a

dez mil cruzeiros aos trans-
gressores.

* * *

Rio, 13 (A. N.) - O Minis
tro da Agricultura acha-se vi
vamente Interessado em orga
nizar a classe rural brasileira,
em base associativa, de acôr
do com os legítimos interêsses
tios que produzem. A Comissão
encarregada de regulamentar
o Decreto-lei n. 7.449 já ter
minou com êxito o seu traba
lho e espera-se para' breve
uma solução definitiva sôbre o

palpitante assunto, o que p0r
mitirá uma nova fase para o

desenvolvimento da agrrcuitu
ra nacional.

S a nu oonol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS: '

ARSENIATO. VANAOÁ.
TO. FOSFOR05,CAlelO

ETC
"

TONICO DO .(;EBEBRO
TONrco DOS MmCULUS
o. PiJ.rdo.. Depauperadol,
E'CJoJ�do.. AnêmicoI, Mil.
9'''.' criam Magrol. Cri.nça,
,rQuític... receberia a tenl-
ficação geral do organi.mo

Sa nó·üi n 01
LIa D.N.S.P. o· 199, de 1921

.4parêlbos 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, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionsis,
para cousertos de aparêlhos

elétri-Icos, enrolamento de motores e di
riamos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé.,dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

A15 de Setembro de 1915,
The Texas Company

{South. America) Ltd. abriu
�eu primeiro escritório no

Brasil. Nestes seis lustros de

fiel serviço ao Brasil, Texaco

progrediu e expanditt-se,
acompanhandoc r. progresso
e a exparisão nacionais na

Guerra
�

e "na Paz, nos bons

e n-'J� maus tempos. Mais

de 3.000 Agentes dirigidos
por 21 escritórios tornaram

conhecidos de milhões de

brasileiros de todos os qua
drantes os excelentes pro
dutos Texaco.
Neste momento, nos um

bt-ais de uma nova éra de

Paz e Reconstrução, é com

orgulho e satisfação que
Texaco contempla o cami

nho percorrido, no propósito
de continuar servindo leal

mente o País que tornou

possível o seu crescimento.
,

i
/

/

TE
PRODUTOS DE PETROLEO

30 ANOS A SERViÇO DO BRASIL

80

IR. H.' BQSCO LTDA. I s:::���od:;os�od�.�I�?�p<!�Q!
ITAlAI - S- CATARINA modernos, inclusive Sandolios para praia ao alcance

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdad�iros

P'REÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berreíres»

Tranllportes Marítimos; FerrO.
VlarlOS, Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôgo, Acidentes do
Trabalho, Acidentes PeBlloais,
Responlabilidade Civil e Vida.

I
1
f

I

I

II �Ud t;.,'.
í'ÍIII íÍIIII Fabricante e distribuidores das afamadas con- I�. LI'1I facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rrroa-ms e aviamentos

I
para alfai<:ltes, que recebe diretamente das

Imelhoree fábric.as. A Casa ·A CAPITALft chama a atenção dos Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo�em sua. compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes:.
.

·

I EB..� �I NMBe..mm..aamB-='BB.ee�M.wWE*.E-BM��t�M=M·=wmY,�Si���c=���1�BSG���f

Representações
Consignações •• Conta Pr6pria

Rua Pedro Ferreira. 5
2· Pavimento

CAIXA POSTAL. 117

Endereço Telegráfico « B ) ; CO"
.............................................1.....

B !lo �vo� c�nci�t. �de!á �Q�'! I
Brasil um govêrno de ordem e de progresso, com a

coalisão de todos os cidadãos que amam a sua

patria!
Procura, pois, desde j á, o Posto de Alistamen t<�

Eleitoral do Comité Democrático Progressista. na
Ruo Vitor Meireles n. 24 (terreo), que Eu nc ieno
diariamente das 14 às 17 horas.

Aulas noturnas para alfabetização, inteiramen-.
te gratuitas!

RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41

1II1II_
-

_ __ • - -... 111 __ = _- -., _ __ wc _.

-

N A"o É "'OÇIVO

-
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Paz sórnente por vinte anos
JOHORE, }., (U. P.) -- O SULTÃO DE JOHORE DECLAROU QUE O EX-COMANDANTE JAPONÊS DE SINGAPURA LHE
DISSE: "ESPERAMOS QUE A PAZ DURE VINTE ANOS -- E DEPOIS VOLTAREMOS AQUI". O SULTÃO DISSE QUE O TE·

NENTE-GENERAL SEISHIRO ITAGAKI tHE FEZ ESSA DECLARAÇÃO HÁ VÁRIOS DIAS.

Seja O· LlDER nl
MODI

de

CLaUDlO.OR DUTRa I
Rua Saldanha Marinho 2-A

IFLORIANÓPOLIS

Confec'sionando O seu
lerno na

Alfaiataria Líder

I

I
.........................................

I r

FI,LHA I MAE I AVO I
-

Todas dever�l usar a

Uifl1·IJJ4·Siljtl\
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólices Uterinas

Empreg8-se com vaRtagempa
ra combater as ín,eguladdades
das funÇ:õefl periódieal' dll8 se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SUIi

eomprovada efleáeta, é muito re

cettada. D�ve ser 'Usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encllntra-se

em toda parte.

� .

I �\�tSatJq.9J' Laboralório
� ��. -

f:§ , '�RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448

I
�« . � {em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOflD PRTOLOGICnS Florianópolis
I

Dr. H.' G. S, Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Clínico

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

Exame de secreções.
P-utovaccinos e transfusão de sangue.

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

APENAS c-s 3,00

I
CASA MISCELANEA dístri-

C;om e�s� Ínfima quantia
_ �océ buidora dos Rádios R, C. A.

esta auxiliando o seu

pro1:lmo'j
.

.

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor. Válvulas e DISCOS.
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Coüseiheiro Mafra, 9

Oswaldo Apolonio da
REPRE�ENTACÕES

Rosa

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

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

Economíc iebados I perdidos'
eFmemços
PRODUTOS DE ALGODÃO
PARA A EUROPA LIBER

TADA

Ae.halll-.se ii disposição ,de fóe.g

le!fÍtimos donos, '.esta redação, .11

seguia tes doeume.tos :
- Certidão de nasci_e.t. expI

d.ida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de u.a
senhora, teado ao colo uma oria,.
ça.

- Salvo-conduto e carteiras àe
identidade do Círculo Operária e

profissional do Min, do Trabalhe,
expedidas a Delmiro Tavares, P:l
deíro, com fotos, cartões, etc.
- Certificado de reservista .e

la categoria, 11. 259057, expedido a

Manoel Camilio d. Lima, com ear

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservista de 3a

categoria, n. {)6082, expedido a J9'r
ge Fornerolli,

- Urna carta dirigida ao sr. W,a}
demiro Mattar pelo l\iil'l. das Rela
ções Exteriores.

- 'Cm recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e

:rIercules Allet, referente à venda
de 'um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

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

'Xxx

MAQUINÁRIA PARA A PRO- Diversos documentos
nuçÃo Perdeu-se uma carteira Ide

metorista. expedida a Pedro
Afonso Koerich, iuatameate
com outros documentos.
Pede-se à pessoa -que eneen

trou, o ebsêquio .de entregar
nesta redação, que será gra
tificada. 5 VS. - 5

A situação carbonífera da
Grã-Breta'nha foi descrita co

mo "muito sombria" pelo mi
nistro de Combustíveis Sr. Er
nest Shinwell, falando em Car
díf.
Declarou o ministro que os

estoques são menores que os

que existiam há um ano, de
vendo a situação piorar, a me

nos que fosse aumentada a

produção. O Sr. Shinwell sa

lientou a importancia de au

mentar a produção e ao mesmo

tempo apelou para os consu

midores a fim de deixem de

desperdiçar gás e eletricidade.
"Poderemos - acrescentou -

atravessar êsse Inverno, se to-

Q-III.IIE!ffl!CIl-_�!!n.i!':!Ii\l!l1II!........!:lI§iIIlililIliI1',..WIllliI. il.WIIl!IIllIIII_IIIl ios se esforçarep:l".

Londres, (B. N. S.) - Os
mercados téxtis da Europa li
bertada, que antigamente fa
ziam as suas encomendas à
Alemanha, mostram-se ansío
sos para adquirir os produtos
de algodão do Lancashire. In-

I
forma o "Fmancíal Times"

,

desta cidade que os manufatu
reiros téxtis do norte da In

glaterra receberam um grande
número de pedidos de informa-
ções de firmas existentes em

todas as regiões européias e in
teressadas em comprar consí
deraveis quantidades. Um co

nhecido membro da índústría
do algodão do Reino Unido dis
se há poucos dias o seguinte:
"Sabemos que muitas dessas
firmas estrangeiras costuma
vam fazer as suas encomendas
na Alemanha antes da guerra,
preferindo comprar mercado
rias mais baratas porém infe
riores".

Londres, (B. N. S.) - Dez
mil operários ingleses dos mais
habilitados devem iniciar em

breve o seu trabalho de produ
ção de maquinária para a in
dústria téxtil do país, informa
o "News Chronicle". Esse ver

dadeiro exército será utilizado
por uma das mais importan
tes emprezas manufatureiras
da referida maquinária no R<ei
no Unido e todos encaram essa

decisão como um grande passo
para o aperfeiçoamento da in
dústria em fóco agora que a

mesma se prepare para preen
cher o seu gigantesco progra
ma de após-guerra. Esta única
firma já recebeu encomendas
avaliadas em vários milhões de
libras esterlinas, não só de rre

guezes internos como de mer

cados ultramarinos, e espera
aumentar consideravelmente o

seu pessoal à medida que ope-Irários habilitados foram sendo

dispensados dos serviços ar

mados e das fábricas de guer
ra. Recentemente, a compa
nhia de que se trata informou

que os seus lucros no exercício Ide 1944 atingiram à cifra de
mais de um milhão de libras
esterlinas.

xxx

FALTA DE CARVÃO NA
GRÃ-BRETANHA

(r.1 100,10
Gratifica-se cem cem cruzei,

ros a pessoa que achou e ea

tregar nesta redação u.. re

lógio de pulso, marca «Orator»,
perdido nas imediações do Bar
Gentil. 4 vs. - 5

DIA

1 - que a aconitina é um veneno

tão violen to que é bastan te um mi

ligrama (10 mesmo para produzir
a morle instantanea de uma pessoa
normal.

2 - que o primeiro recensca

menta do mundo foi feito ha 1.401)
anos antes de Cristo, quando os

israelitas foram contados pelo le
gislador Moisés.

3 - que, no reino animal, o mais
possante voador é a ave chamada
fraga la, a qual pode afastar-se mais
de mil quilômetros das praias, mar
a dentro.

4 - que o jornal mais septenlr io
nal do mundo, cuia lati tudo é bem
mais elevada do que a sua tiragem,
chama-se "Katosikak"; e que tal
periódico, que aparece em Godians,
na Groenlândia, é publicado em

idioma esquimó .

5 - que o tapete mais fino do
mundo é um exemplar persa de se

da, COI11 motivos de caça, que atual
mente se encontra no Museu de V'e
na; e que êsse tapete, embora teci
do á mão contém nada menos de
12.700 nós por decímetros quadra
do.

6 - que o grande pintor holan
dês Verrner Delft (1632-1675), ao

morrer, deixou sua família em tão
completa indigência que a viuvá,
para liquidar as dívidas, teve que
vender em leilão todos os quadros
deixados pelo marido; e que e: tes,
então vendidos por cêrca d» vinte
dólares, foram recentemente avalia
dos em mais de duzentos mil.

Dr. ArtDr Pereira Ie Oliveira
Clínica GRal de Adulto.

Doençaa do. criQn�
Laborat�rio de Análi..e

j'.clinicaa.
Con.ult6rio: rua Felip. Sch
m.idt, 21 [altoa da Coa0 Pa
raiaoJ, da. 1030 á. 12 e da

I15 à. 18 h•.
Relid&ncia: rue Vilc. de Ouro

Preto, &4.

IFone: 769 [manual]
-----

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNIÇ.O

DR. DJALMA
MOELLMANN

Veda M. Orolino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.
Consultas com hora mar

cada, no período das 14

às 19 horas.
Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129,

Telefone - 1218.

'_".,,21. '"""''''''''''__......;:

o PRECEITO DO

rOl"lJlado pela Uninr.l1dade de Gc1ebnl

Com pt'AUca DOO ho&p1tdl eureplJUll
CIkIica m.uca em pra!. ped1atr1a, a.oen.

I11III do lIIItema 1lM'V0II0, llJ)M'elho .eDito
urIiJlar10 do homem ii da muIhw
� T6eBtoo: DL PAULO T.IlV4BlIiií
0urI0 d.. Radw� Clfmca com o d.r.
� d.e Ji.ureu Cam�G (lHo Pau

I�. �11ll1l.OO em Hla1en. • "adI
?dbl1ca. pela Umvflll'81dad.oJ do JUo dIII Ja
netro. - GllllW_etll dI) Ralo :z: - 1l1tlCtiro

'ill'rJ10lP'tfla eHn1ca - lf.tabol1Bmo bit·
lIll - Bon�em Duodtmal - Gmt)!neúI

manuais, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.
SINAIS DE ALARME

REPRESENTANTES

Irmãos filavam I
I

Rua João Pinto, 6

ICaixa Postal, 42

Florianópolis

Doenças dos rins, das artérias e

do sangue, próprias das pessoas de
idade, podem causar perturbações
para o lado de vista, inclusive a

cegueira. Pelo exame dos olhos. é

possível a diagnóstico precoce de
tais doenças. idto é, descobr i-Ios
até antes que elas se manifestem.

Se já atingiu a idade madura,
habitue-se a mandar examinar
seus olhos, pelo menos duas vazes

por ano, SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira T.
Dia 29, sábado,

Clube Dia 16, domiugo, Tarde Dançante,
êrandioso baile da Prímavêra, com eleição

início às 16 horas
da Rain·lta.

18,.rno do Istado

Aposentando:
De acôrdo com o art. 18�, ite. .II, c.W1bi
nado com o art. 190, item II, do decreto
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Maria Cesarina Fonseca, no cargo de Pro
fessor Complementarista, extinto, quando va

=:ar, padrão C, do Quadro Único do Estado,
com O provento anual de mil quinhentos e trin
ta e nove cruzeiros (Cr$ 1.539,00), proporcio
nal a onze anos de serviços prestados E.O' Es
tado.

Concedendo exoneração:
De acôrdo com O art. 91, § 1 ti, alínea 4, do
decreto- lei D. 572, de 28 de outubro de
1941 :

1\. Dulce Silveira Gottardi, do cargo da
classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro Único do Estado (Grupo Escolar
"Paulo Zimmerrnann", do Rio do Sul).
A Andreaa Torrens, do car-go da classe F

da carreira de Professor Normalista, do Qua
dro Único do Estado (Grupo Escolar "Floria.
no Peixoto", de Etajai}.
Designando:

Conrado Bueraer para exercer a função de

primeiro suplente do sub-delegado .e Poli
cia do distrito de Rio do Testo, ao Iluaicípio
lI1e Blurnenau.

Pedro Ferreira par-a exercer a Iuuçãe ele

sub-delegado de Policia do distrito de Rio tio

Testo, no município de Blumenau.
Com " g r-ati ficação mensal de Cr$ 100,00,
correndo a despesa por conta da dotação
1·026, do orçamento v igeate :

A professora Nila Sardá para o Curso Co.
plementar anexo ao Grupo Escolar "Prof. JQ

sé Braailicio ", de Biguaçu,
A professora Eurídice MORteiro para o Cur-

so Complementar anexo.ao Grupo Escolar
"Prof. José Brasilicio ", de Biguaçu.
A professora Amélia Areão Vaia "ara •

Curso Complementar anexo ao Grupo Escolar
X

"Floriano Peixoto", de Itajai, I
BATIDOS TOnos OS

A professora Cacilda de Assi, para re::er

I
"RECORnS"

classe n? Grupo Escol:r "Flonano Peixoto". Rio. 1 ,1 (E.) _.- Mais três
de Itajai a contar de , de setembro de 1945." ri ,. d

-

fA compleeseatarista @•élia ]!ta.os para,.o
rec')l'"s e natação Ora111

Grupo Escolar "Professor José Ar...tes ", .e batidos. As tentativas feitas
Camboriú, substituir, per � tiias, a c••tar tie pelos nadadores do Fluminen-
2' de a=ôsto de 1945, a prefessera Maria tia se coroaram-se assim de plenoAnunciação Raffs Mafra, "_ur TOfluereu Ii-

cença,
êxito. Talita de Alencar Ro-

COIM a ,ratificação diária tie Cr$ 11,0', csr- drigues, alcançou 35.s3 para os

50 metros, meninas juvenís,
nado 1ivre; Sergio de Alencar
Rodrigues 1,m01,<;5 nos 10l'
metros, juniors, nado livre e

Paulo Saboia 2,m27,s3 nos 200
metros, principiantes, nado li-

x x x

Apelação criminal n. 7.487.
da comarca de Campos Novos,
apelante Eleonora Bordia e

apelados José Batista da Silva
e João Zim. Relator o sr. des.

...
Guedes Pinto. Negado provi-

ADVOG \. DO·S SEM ADR�CA... menta á apelação, para confir-
Serviçal, referência II (Grupo Escolar "Ca,· f .i::-:l... mar a sentença apelada pelos
tro AITes", de Araran::uá), corre.do a despe· -Dizem que .«da discussão sNs jur�dicos fundamentos.

::l::::�.
conta da dotaç•• 1-031, rlo orçame�to

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA nasce a luz», mas, nem X X X

Pedro José do Xasciroento na ftlnçã.o ,J<, Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
.empre... Apelação criminal n. 7.490,..

Professor, referência III, correJldo a dtspesa Então o sr. Comodoro da eomarca de São Francisco
por conta da dotação 1·031, do orçamento "�'o

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I
quer levar a Porto Alegre do Sul, apelante a Justiça e

:-ente (Escola mista de Boa Vista, dist�'ih) Ed' f" C
. FI·" l-

t município de Orleães).
1 lCIO ruzeuo - orlanopo IS. sàmente gente nova? apelados Herculano Sampaio

:VJa,·ia "ascimento Z.vaski na fURção ,le

������������;;;;;;;;���������������
...

�����,
...

�.�..
- Acho acertada a idéia. de Lima e Paulino de Lima

Professor, referência III, correndo a desl'''' ;;.
- Mas como justificar que Brenneisen. Relator o sr. des.

por conta da dotação 1·031, do orçamento vi·

I
O Filomeno vá segundo se Guedes Pinto. Foi confirmada

�ente (Escola mista de Imr"ada, distrito de QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGANCIA? t 1 d t'
Grão Pará, no município de Orleães).

diz «à boca pequena»? a sen ença ape a a que es, a

Edí Pacheco Garcia na função de Prof,,,.
PRGCURE A - Ele não é novo na ida- de acôrdo com o direito e a

sor, referência III (Escola mista de r.:tlXO

ftLFAIBTaRla
.

MELLO
de, nem nas nossas águas, prova dos autos.

Rio 'Fiorita, distrito de Siderópolis, ml1nic'· mas o é no exterior. X X X
pio de Urussanga), correndo a despesa i!or R

. •

1 5234
conta da dotação 1.031, do orçamento vi.

- Bem. Roupa nova êle 'ecurso cnmlna n. . ,

gente. tem! da comarca de S. Francisco do
O!í,·ia Becker na função de Professor, re.

Rua Tiradentes, 24 --;- Florianópolis � - - ""V"_-..._-_- _-.....-..-..-..-.....:.-..- ..-ar....._ Sul, recorrente Indio de Morais
ferência III, correndo a despesa por conta L E I C A I e recorrida a Justiça. Relator o
da dotação 1·031, do orçamento l'igeJl.te (Es· rência II (Grupo Escolar" Santos Dumo!>!"', REPRESENT NTE

sr des Urbanos Sales Prelimi
cola mista do Rio Capivaras Alto, distrito e li . . .-

município de Orleães).
do bairro de Garcia, 110 município dp Blu- 11 Emperfeito estado, com telemetro'l narmen.te,

foi o. j_ulg.amento
menau, correndo a despesa por conta da t!(;- rt d dI·'Anélia Catarina Salvador na função de filtro amarelo, objetiva 1:3.5 conve 1 O em e 1gencla, para
tação 1-031, do orçamento vigellte. ,

f bProfessor Complemenoorista, referêJ>cia IV, Procura-se, estabelecido, pI teci. ÓCO 5 cms .. com olst! de couro. 'que os autos beixem á comar-
Reqnedmentos des.pacllado$ V E Ecorr.endo a despesa por conta da dotação l·03 l, José Luiz Ma,.çal - Indeferido em face da" END -S .

ca de orig'em afim de que o dr
elo �rçamento vi"ente (Escola mista de Santa ido,.mações. dos de lã e linho. Cartas à Tece- Informações nesta

•

redação ,..

Clara, distrito de Pindotiba, .. o municipio de Silvana Ferreira e Sílvia Soares de Caro
'" ..

.

Juiz de Direito reforme ou
valho - Sim. lagem Santa Odila, Caixa Postal t h d hOrleães). O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA, EDUCA.

rilan en a o seu espac o.

:VIaria Inês Alves Boltr.",e »a funçã·) ,1e çÃO E SAüDE RESOLVE 3914, SÃO PAULO.

B R I T O·
X X X

Professor Complementarista, referência IV, COllceder licellça: Apelação criminal n. 7.459.
correndo a despesa por CORt� da cilot.a�ão De acônlo com o art. 156, alínea a) do de- d d C d
1·031, <lo oreamento vigente (E,scola "",·,t-.,

a comarca e aça ar, ape-
, ,,_, creto·lei n. 572, de 28 de otltubro de 1941. O alfaiate indicado -

do Rio Capivaras Baixo, distrito e mun;ci]l;o combinado com o art. l°, parágrafo único, VENDE-SE
lantes a Justiça e Sebastiao

le Orleães). do decreto·lei n_ 680, de 30 de setembro Tiradentes, li dos Santos Godoy e apelados a
;_[aria Teresinh. "unes na função de r·ro· de 1942: Justiça Sebastião dos Santos

fessor Complementarista, referência IV, cor· A Zoê Amaral, ocupante do cargo ela classe uma mesa circular e uma cris· G d It 1 Z 1 R 1 t
,·en<lo a despesa por conta da dotação 1.�3), F da carreira de Professor Normalista, do

O oy e a o ane a. e a or

taleira, ambas em ótimo estado Camisas, Gravatas, Pil'ames O sI' des U b O Sales Nega··10 orçamento \"igc-nte, a contar de 10 de .lds· Quadro Único cio Estado (Grupo Escolar "Pau. . . r an .

-

to tle 1945 Cescola mista de Lagoa da Ser· lo Zimmermann", de Rio do Sul), de trinta
de conservaçã�. Ver e tratar à Meiasdaa melhores, pelos me- do provimento á apelação para

,.a, distrito e município de Araranguá). dias, com vencimento integral, a contar de rua Almirante Alvim, 14. Dores preçosis6 na CASA MIS confirmar a sentença de pri-
Xazil· Azevedo na função de Serviçal, refe 21 de agôsto de 1945. (M' tJ Grosso.) CILANEA - Ruae. Mafrs, 9 meira instância.

o sr. Interventor federal no Es
tado assinou, entre outros, os se

guintes atos:

sendo a despesa por co. ta .a ••taçã. ..

1-032, d. orçanlt'.t. vi:e.te:
A corapleraentar ista Isabel te j eses para,

lIO Curso Notur ao "São Vice.. te .e :Paul.",
fie La:'u..a, substituir, por '0 aias, a c••tar

tle 1· de setembro de 1945, a professora J.a.a
Baião Costa, que requereu liceaça.
Laura A.c1ria.i para, aa Escola Estadual tie

Negra C.iC2, _u.icí,i. àe 'I'ijucas, sUDstituir,
:a contijl" fie 2& de atôst. tie 1'45, a "reiess.·
ra Inésia Bastes A.atia.i, 4ue requereu li

cença.

Ida Walter Schle ..per "ara, •• I'.stituto tie

Educação dr: Lajes, substituir, p.r 36 dias, a.

contar de 23 de a:ôsto de 19-45, • contiauo

Olimpia de Oliveira Bastos, ..ue requereu li

cença, co. a :ratificaç�tJ diár-ia ae Cr$ ',•• ,

correndo a despesa por c•• ta tia cloiQç;i,. 1-832,
ti. orça_eat. vice.te.
Dispensando:

�Abilio :\Iarceliti. tia f\laçã. ie pri.eir.
supknte do sub·gelelra.. oI. Policia .0 .is ...i·
to de Rie de Testo, •• mu.icípi. tle 1:1u-
n.enau.

Admitindo:
Benta GonçalTes

o ESTADO iJunsprsdêucía
Julgamentos realizados pela

Câmara Criminal, em sessão
de ôntem, dia 14-9-945:

xxx

Recurso criminal n. 5.213,
da comarca de Biguaçú, recor
rentes a Justiça e João Cândâ..

do Correia e Manoel João da
Silva e recorridos Olivio João
Marcelino e Anibal Cândido
Correia. Relator o sr. des Ur
bano Sales. A Câmara negou
provimento ao recurso inter

posto por João Cândido Cor

rêa, para confirmar a sentença
que o pronunciou no artigo
121 do Cod. Penal e deu em.

parte, provimento aos recursos

interpostos por Manoel João
da Silva e o Representante do
Ministério Público para pro
nunciar Manoel João da Silva
e Olívio João Marcelino no ar

tigo 129 do Cod. Penal, man

tendo a absolvição de Anibal
Corrêa.

xxx

Apelação criminal n. 7.483,
da comarca de Lages, apelante
João Pedro Luiz dos Santos e

apelada a Justiça. Relator o

sr. des. Guilherme Abrv. Nega
do provimento á apelação, pa
ra confirmar a sentença de 5
anos de reclusão que foi ím

posta ao apelante que bem.

apreciou a prova dos autos.
X x x

Apelação criminal n. 7.486,
da comarca de Canoinhas,
apelante a Justiça e apelado
João Alves. Relator o sr. des.
Guilherme Abrv. Foi confir
mada a sentença absolutória
que tem apôío na prova que os.

autos fornecem.
x x x

Apelação criminal n. 7.489,
da comarca de Campos Novos,
apelante Patrício Antônio de
Souza e apelada a Justiça. Re
lator o sr. des. Guilherme Abrv.
Confirmada a sentença apela
da que bem apreciou a prova
dos autos e fez exata aplicação
do direito.

Amanhã, na ráia do «Iate Clube», terá início a temporada
eatanaense de vela, com a partiCipação do «Iate Ulobe»
«Veleiros da Ilha» e «Síderorgia Atlético Clube» sob .;
patrocíniO da Federação de Vela e Motor do oosso' Estado.

DOIS JOGAI)ÜRES lUINEIROS vre,

NOS TREINOS DA SELEÇÃO
I

X
Belo Horizonte, 14 (E.) -I REGISTRAno O CONTRATO

Segundo versões correntes nes- ln: ANI'l'O
ta capital, dois elementos do Rio, 14 (E.) _. O Bonsuces-
futebol mineiro serão apro- so já pode incluir o centro
veítados na Copa Roca. Afir- avante Anlto, recentemente
ma-se que um deles será o za .. contratado. É que foi registra
gue!r.o Mur ílo, pertencente ao do pela F. M. F., o contrato da
AtletIco, elemento de grande quele jogador com o clube leo
valor e possuidor de uma gran- noJrlinG1�')e.
de técnica, havendo mesmo

�

x

quem afirme que tem o jogo Os jog'os de amanhã:
do "mestre" da Guia. O outro

elemento, entretanto, não nos
foi possível saber.

GRATOS PELA GENTILEZA
Da Federação de Vela e Mo

tor de Santa Catarina, dirigido
ao corpo redatorial do "Esta
do", recebemos o seguinte:
"Ilmo. Sr. De ordem do dr.

Comodôro, cumpro o grato de
ver de convidar o corpo redato
rial dêsse brilhante orgão da
imprensa, para assistir, da
ponte de comando do Iate Clu
be, as regatas de abertura da
temporada oficial de .

1945/1946, promovidas por es

ta Federação, na próximo do
mingo, com início às 9 horas.
Tomarão parte nas referidas

provas os Clubes Veleiros da
Ilha e Iate Clube, desta Capi
tal e Siderurgia de Tubarão,
em disputa da Taça "Jorge
Geyer". Saudações.
Pela Federacão de Vela e Mo

tor de Santa Catarina.
Armando Sabino, Secretário.

Em di.puta do Campeonato da
20. Divisão de Amllldorelil defron
tar-se-ão amalllhã, pelo manhã
no e&tádio da F. €. D, G. equipes
do OIÍl"npico e do Coroado•.

RIO
Botafogo x América
Vasco da Gama x Flamengo.
BonsnC8SSI) x S'io Cristóvão.
':;anto do Rio x Fluminense.
Madureira x Bangú.
XO C. R. "ALHO LUZ"
Dia 13 último, o galpão do

"Aldo Luz" acusou o seguinte
movimento: 10 período: Não
houve ocorrências, devido a

chuva. 2° período: Saiu a
fl

"Guarnição Aliada", com os Campeonato
seauintes remadores: Patrão: AmadoresOsní Oliveira; vóga: Hélio
Monteiro; prôa: Genil Avila.
Esta guarnição está treinan

do para a próxima regata.

de

Pro••eguirá amanhã o oertame
cidatino de Amadores da la. Di·
visão, com a reolizaçãe do. seguin
tes jOgos. cujo local será o estád.io
da F. C. D.
A'. 15 30 horaa'- Caraval'lQ do

Ar x Figueirense.
AmboR os pré lias são aguorda·

dos com grande interê..e e vivo
entusiasmo pelo público aficiona
do do esporte-rei

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$. 30.000,08
Movimeatação C(l)tR cheques

Banco do Distrito Federal S. A. ICAPITAL: CR$ 60.006,000,00

IRESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 - Florianópolis

"" "" '"

2a. Divisão de
Amadores

Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7g _,.....,-sàb.do, 15 .. sal••"_ ChI ...
----------------------------------------------- ----------------- ----------�----------------------------------------------------'---

Às 20 horas - Sessão mag
na no Salão D. Joaquim, á rua

do dia Padre Miguelinho. Em sessão
aberta usarão da palavra o sr.

dr . José da Rocha Ferreira
Nossa Sezthora das Dôree Bastos, pela Ordem Terceira
Nesta dia cele.ra a Igreja a Masculina e a prendada senha

festa da Rainha do. Mártires. Em- rinha professora Osvaldina
boro não tenha Maria Santíssima

Medeiros pela Ordem Terceira;,derraMado seu sangue pela Fé,
merece Ela .. título de Mã.e das Feminina.
Dôres, urna vez que por oco.ião Canticos e musicas executa
da sagrada Paixão de seu Divino dos pelas alunas do Instituto
Filho, seu próprio coração :ie Mãe

C
-

d J df . dtl d I I d oraçao e esus, encerran 0-
01 lacera o '118 a crue ellpa a

. .

da amargura. Tal como Joús car- se as testívídades com uma

rega I) pêo da humanidade

peca,
preleção proferida por sua

minosa e, diàriam�1'\te; ó humana excia. Revma. Frei Ambrosio
crueldade, �eu Pe1to.e macerado Johanning O. F. M. Digno Co-
cam o desdêm e a fl'leza dos ho- . ,.

'
.

mens, que niio querem ver nela' nlIss�no da Ordem Terceíra e

a Mãe, a Rainha e Senhora. Ma. Prefeito do Convento dos Fran
há também 1II0men. que a.mom a CIscanos nesta Capital.
Mãe doa Deres. E o Broaí l pode Hino Nacional
gloriar·se de ter tido sempre filhos
que compreendiam lIIue Maria é

.

tã.o boa Mãe por ter sofrido tem

to. Quem não terá amor ao pró
ximo. E quem maia sofreu, moi•
amor terá ao próximo. Com ex

ceção de JellÚs, ninguem sofreu
como Maria. Eis porque Ela é tão

compa88iva, porque está tã.o pron
ta a acudir com. seu auxílio. Re·
corramos. portanto, a Ela, nas

nOllsas tribulações, E' um modo
bezn brr sileiro de defendermo·no.
eI ,li rnc 1e, iminultes, modo En ;i·
nado e seguido por n0880. glorio.
sos antepalllados.

•

:D4IENpS NE1tY�SAS
Eont os pr.egressos da medicina,

heje, as doenças nervosas, quaJldo
tratadas em tempo, são males per-

I I
feitamente remediáveis. O curandei.

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA risrno, fruto da ign.nância, só pooe
(por (orrespondencia) prejudicar os indivíduos afetados de

tais enfermidades. O Serviço Na·

I..
' d b '1' t

I
cional de Doença3 mentais dispõePara propaganda do único meto o raSl eIrO, o au ar
de um Ambulatório, que atende gra-

ensina gratuitamente por correspondencia, Ca�tas ao Dr. tuitamente os doentes nervosos inQ
Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de Sao Paulo. ; dig'entes, na Rua Deodoro 22, das �

:.. às iI horas. diariamente. J

lod')·ilad'o'r lerdi·"OII���n!�!I���Es-\0 .
•" " ��:lesiua�� P��iC:�a��""Na_'

-.:r , __ -", -
..__ ____.._,._ & -�JJ'<a p... val Medical Bulletíri' relativo:

ao emprego do quinino e da
atebrina no tratamento da ma
laria, o comandante Ellis H.
Hudson informa que as duas
drogas são as melhores que
existem no momento, para'
combater a malária, mas que
nenhuma delas proporciona
cura radical. A seu ver, a ma

lária é "uma doença sempre
pronta a germinar de suas rai
zes no fígado, baço e mec'ula,
sem levar em conta quão vigo
rosa e vitoriosamente a ação
do quinino e atebrina te.iha
destruido a fase aparente no

sangue".
Das duas drogas, o cor an

dante Hudson acha melhor a

atebrina. Entretanto, conside
ra "--,, desastre o fato da ate
brina ter sido apresentada co

mo um substituto para o qui
nina, como uma medida mais
avancada ao combate da malá
ria, quando o quinina não pu
desse ser adquirido. O cirur
gião geral da Marinha de
Guerra acredita que a atel.rí
na, quando empregada, seja
"tão eficiente quanto o qu.ní
no, devendo ser até em muitos
casos, preferida".
O comandante Hudson é um

tanto pessimista acerca da ex-

tinção da malária. Ieeptís, pás- Santo de Domingo
saros e macacos contraem a S. Cornélios Papa
doença. Foram descobertos pa- Nasceu em Roma. Eleito Papa

� em 254. governou o Igreja duran'rasitas da malaria em 130 es- te dois anos. Tendo a per.eguição
pécies de pássaros. Os parasí- dos cristão. recrudecido na capital
tas que infestam essas espécies do imperio romano, transportou
do reino animal, entretanto, se para Civitavécchia. de onde

não se desenvolvem no hornem continuou a dirigir a igreja. Cha·
modo Cl Roma para dor conta

(com exceção de um deles): dai de.ordens que le proce.sa.
nem tão pouco se mostram vam; como dizia o imperadoT,
consístentes em relação a to- por causa dêle, foi interrogado.
dos os animais. O comandante Aculado de escrever carta. contra

o interêsle do e.tado, relipondeu
Hudson diz que .é "impossivel Caril calma que a corre.pondência
prever-se se os resultados obtí- que mantinha, travada tão só da
dos nas pesquisas sôbre as ma- g lória de �ri.to e da .alvação das

lárias de macaco e de passari- almas. Prêso e .upliciado, con-

verteu ainda E1 família do corce
nhos poderão ser aplicados a reiro. cuja mulher paralítica ho
uma e outra espécie, ou à m:>,- via 15 anos, fôra curaria por êle.
lária humana". Além disso, Desdenhando a opGrtunidade do

nenhum animal expenmental ganhar a vida em troca da Fé, foi
com ZEl outro., martizado,terá malária humana e nenÍ'lu- *

ma malária humana foi jamais BI.CENTENÁRIO DA VEGI.
combatida vitoriosamente; O RÁVEL ORDEM TERCEIRA
homem deve ser seu propLo A Venerável Ordem Terceira
anirr:al experimental e tubo de de S. Francisco da Penitência,
enSal? ,. ,. afim-de festejar o bi-centená-
Emgma�Ico t.ambeJ?1 e o Pl:O- rio de sua fundação, organizoublema da Imumdade a malar:_a. o seguinte programa:Todos os seres human03 nao

infectados são suscetiveis de Dia 16 de setembro
contrair a doença. Não hEi imu- Às 7 horas - Missa e comu

nidades naturais. Em segundo nhão geral de todos os Mem

lug'ar, a imunidade é em geral bras da Veneravel Ordem Ter
de um desenvolvimento muito ceira.
lento ,e gradual, variando imen- Às 9 1/2 horas -- Missa so

samente quando aplicada ell- Iene executada pela grande
tre diferentes espécies de malá- Orquestra Sinfônica da

SOC'Iria, bem como entre diferentes de Cultura Musical, sob a re

pessoas. Acresce taml::Jém que a gência do Maestro Jorge Kas
imunidade é homologa e mm- zás e côro a quatro vozes, e

ca heterologa; isto é, a imuni- com assistência pontifical, fa
dade de determinadas espécies, lando ao Evangelho S. Excia.
ou mesmo de linhagem, não Revma. o Sr. D. Joaquim Do
confere com a imunidade de mingues de Oliveira, DD. Ar
outras espécies, ou mesmo de cebispo Metropolitano, Prela
outras linhagens. Finalmente, do de S. Santidade o Papa e

recer, a menos que estimulada Conde da Santa Sé Apostólica.
continuamente por super-in-I Às 191/2 horas - Te Deum
fecções sucessivas. I fazendo o Sermão das Chagas
O tratamento moderno de o revmo. Frei Ambrosio Johan

malária é curto e intensivo. Es- ning, O. F. M. Comissário da
tá baseado na convicção de que Ordem encerrando-se a soleni
o objeto de tratamento é ma- dade com a Benção do S. S.
tar os parasitas que circulam. Sacramento.
Feito isso, a doença se "retira
rá" para sua fase de incuba
cão durante uma extensão de

tempo variável.

Dr_ Polydoro S_ Tbiago
t'JHnioo. 1lédlea &Bl QM'&I

DoeD.(jIU dI) coração, {}\iKmões, fígaoo, estômago, i'1l�os.
ri<D.S e demais órgãos ínteenos, de adukos e c:riaal�

CONSULTÓRIO: Rua Fenw.ndo Machado, 16
OONSUVI'AS DIARIAMENTE: das 15 á.2 18 boms

RIlIíiM)ENCJA : Av. Trompowski, 62 - Fone MaIltUl8il 7<66

santo
Catolicismo

o

DR. SETTE GUSMAO

Dia 17 de setembro
Às 8 horas - Missa cantada

com comunhão dos Terceiros.

CH:E1o'1ll DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO D. SAúDE JIl DO
HOSPITAl,. "NEMU RlUroS".

�� de aperle'-l,"<1!l}ll.ento no Hdt'Pít.aI São Lulz G<lnzaga, de São Paulo - Ex.esta.
Pli"10 do },nstttuta;i"Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico Interno do

SaIfutórlo de Santos, em Campos do Jordão.
CLDiI6A GERAL

..�<DIAGNóSTICO PREC� iii TRATAMENTO ESPECIALIZADO
D.IUt DOENÇAS DO APAR&LHO RIilSPffiATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
OONWLTAS: Dlàrlrunente, das 3 às 6 horas. CON$ULTÓRJ,Q: Rua Vitor Meireles, 18.

RESID:t:NCIA: Rua Esteves JIlniOT. 1m! ..::!Iii�l. 742.

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

Cuno _ A.perteIooamenta • l..oIIp Prit1ca nO Rle d4 J'aDAIIIn
IIO..uJ4'Aa - PeJa maabA: CIartam_te ... 1O.50à.12 h., à tarde exceptoae.
...... .. 14 ás 16- - CONBULTóIUOI R.. .Joio rmte .. !......... _.

._. 1....1 - �0Ia1 ... PrMlCeate OoIIUDo. ...

DR. ROIJ)ÃO CONSONI
ClRlJ'ROlA GICaAL • ALTA CIRURGIA • MOLl!:STIAS DIIl SIIlNHOaM - PABT08

F'Ol'Illado pela :Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
a.tetente por vári& anos do Serviço CLrtla"gico do Prof, 4Uplo Correia Neto.
Clnslrgia' do estômago e vias biliares, Intestinos tlelgad,,'""'r! grosso, tírõíde, ms,
� bexl4fa, útero, oTÚ'los e trompas. Vulcoce:le. hldrocele, T8.rlzea • h&nla.'

CONSULTAS:
.. 2.. li h",",,". A Rv.. Fell-pe Schrnídt, 21 (altos da Casa Pairn!eo). TeL lJi88.

RESID:tlNCIA: Rsua Est.eYes Jdrulor, 179: Tel )(764

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serícérdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assistem-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DUENÇAS }oJ ERVOSAS
-- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 horas -
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n= 18 -' FloriB.?ópolis.

DR. ARAUJO
As8:1atente do Prof, 8an80n, do Rio de J...eIl'o

ESPECIALISTA
Doenças e operações <'.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cllrurgia moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORINO (lábio e c6u
da bOca fendldos de nascença)

lIsM'agOl!()()pla, traquêoscopla, broncoscopia vara retiTada de COrp08 e8traI1Jhoa, etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e daa 1$ la 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

Dr. Newton d'Avlla DR. AN'TONlO MONIZ

DE ARAGÃO
Operações _. Via. Urinaria.·- Doen·
ça do. inte.tino•• réto e onu.
•• Hemorroida.. 'I!ratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia •• Infra·vermelho ,

Conault: Vitor Meiral_, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. a,

b tarde, da. 16 N. em diant.
R_Id I Vida! Ramo., sa,

FODa 1067,

0Inr82a • OrIo)lle41a. � • .,.......
.. SOres. Par10e • �............
CONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Did
�I.e ClAa 111 ii. 17 �. JUlIIIDlIIN.
'.!lA: .u.lrEaw Al........... fID.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pelA )'acuIdade Nac. d. )(ec1lclo:la da UnlTeI'IIldad.e do BruIJ)

_·lnterno do liIerT100 d. CUnlca JoItd1ca do ProfeslOl' OIrTaldo Ol1Te1n. 8I6d1eo 40

Departamento d. kddtJ
CLINlCA IUlDICA - .01Nttu b.tenu de ad-.ItoII • erlaaou. OOllf8ULTOBIO

•�ClA: B.. FeUpe Schm1dt .. III - TaL 8U. CONSULTAS - D.. 1. b 11.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
hrTico. 4. Cliniu Infantil da Assistência Municipal • B"Jlital

de Caridade

CUNICA MmlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CON8ULTóRIO: Rua Nune8 Machado, 7 (Ediffcio S. Francl.oo'. .... ,....

Consulta. das Z à. 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - cbefe do 8erT100 de Slfll18 do Ce<ntro dê 8&114.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
�OS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMEUIOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das li às 6 h. - R. Felipe Schmidt. {I
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1848

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nad'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSUbTéRIO - f<'elipe Sch.midt, 8. Das 14 àJ 18 harlloll.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta eirúrgÍII. e ginecologilll

Hospital "Miguel Couto"
� JBIRAMA .(HAMONIA) - Santa Catarina

•

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 hora•.
Novena: às 19 horas.
Em dias da sem�na: Mi.sa: à.
7,30horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Cariaade: 6 e 8,30 ho-
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas,

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 hora••
I.eja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta, Teresinha, 8 hora.
Capela da BOIIe Aérea: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horoa.
Soco dos Limões: 8 horas
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos es dias).

Trindade: MCi'l:riz: 8 horas.
Trin�de : Chácara dos Padres: 8
horas.

João Pessôa (Estreito): 7,30 hora.
(igreja), 9,30 horas (capela).
São José: 7,30 e 9.30 horas.

e

ESPIRITISMO
Hoje, sábado, às 19,30 horas,

realiza-se no C. E. Amor e HurnU
dade do Ap6stolo, sito à rua Ma
rechal Guilherme-Z9, neste. capi
tal, a sua habitual s,!lIBão doutri
nária.
Amanhã, domingo, às 15 horas,

haverá aulas de Moral Evangélica
para crianças, na C. E. Bezerra de
Monezes, à rua Chapecó, s/n, e

à. 10 horas, nos seguintes Centros:
C. E. Amôr e Humildade do Após
tolo - rua Mal. Guilherme-29, e.E.
Fé, Esperança e Caridade de Je
sús - avo Mauro Ramos s/n, C. E ..

Iuvencio de Araújo Figuereào - rua

Pedro Soarell-16, A. E. Fé e Cari
dade - rua Fernando Machado-51,
C. E. José de Nazaré - rua José
Boiteux s/n, C. E, Paulo de Tarso
- rua Castro Alves-21, do Estreito e

C. E. Seára de Amor - rua DR Te
reza Cristina-141 no Estreito.
À noite, tombem de domingo, às

19,30 horas, no C. E, José de Na
zaré, terá sessão doutrinária.

I
I

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Florianópolie

Livres novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras- editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o "Cabedelo i á em porto nacional'
SÃO LUIZ, 14 (A. N.) --- PROCEDENTE DOS ESTADOS UNIDOS E FAZENDO SUAPRIMEIRA VIAGEM, o NAVIO NACIONAL

"CABEDELO",' RECENTEMENTE CONSTRUIDO NO CANADÁ, DEVERA ENTRAR AINDA HOJE NO PORTO LOCAL, ONDE

DESCARREGARÁ 800 TONELADAS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO COMÉRCIO DE SÃO LUIZ. o REFERIDO NAVIO,
QUE DAQUI SEGUIRÁ PARÂ RECIFE, LEVARÁ 10 MIL VOLUMES, CORRESPONDENDO A MAIS DE 600 TONELADAS

"

o� 11ill«II ((}) Sistema turbos-t�an�mISSOr!���!����a11���t��:para aulornove I S I ������;d���n��;r�:��::e���
Londres, (B. N. S.) - Foi blico, a produção �erá em tal I

será um dos maiores do contí
recentemente anunciado que escala que fornecera ao merca- : nente, sulamericano. Localiza-

Sema'na Inglesa um certo número de gigantes- do interno um número de au- do na praia, o hotel abrangerá«
,

»cas fábricas subterrâneas que, tomoveís como nunca antes se grande área, compreendendo a,i<"

RIO, 14 (A. N.) - Em durante toda a guerra, produ- verificou, ao mesmo tempo que Avenida N. S. de Copacabana
visita de agradecimentos ao ziram motores de aviação para se providenciará para a ex- e Avenida Rainha Elisabeth.
prefeito Dodsworth, pela ins-

o Govêrno britânico,
�

dentro pansão do mercado exporta- Terá 500 apartamentos, deven
títuicão da "Semana Inglesa", em breve dedícar-se-ão inteira- d?r. Cumpre acentuar, a��m I d? s?a con.strução obedecer à
esteve ôntem na prefeitura a mente á manufatura de novos I dISSO, que os planos em foco tecmca mais avançada para
diretoria do Sindicato dos Em- automoveis e caminhões. Cal- têm o apoio' do próprio go- estabelecimentos no gênero.
pregados no Comércio. Apro- cula-se que a reconversão de vêrno britân.ico. .

veitando a oportunidade, os pelo menos duas dessas Iábri-
. �rd Nuff'íeld, ?m, dos. prm- O dr. Tupy Barreto

visitantes comunicaram ao cas uma situada em Goventry cipais vultos da indústria de D O P rr
'

,
, , na... a.

prefeito que a classe prepara- e outra nos seus arredores automoveis do pais, esta con-

va grandes homenagens ao .custará cerca de três milhõc� .vencído de que a Grã-Bretanha
presidente da República, em de libras esterlinas. De acordo poderá produzir milhões de
reconhecimento à assinatura com dados fornecidos ao pú- carros da mais alta qualidade,
do decreto-lei. A diretoria tro- para vendas internas e ultra-
cou impressões com o prefeito Ml·nt·ste'rl"O da marinas. Isto, porém, só será
sôbre a regulamentação da lei, possível acentuou Lord

apresentando sugestões den- .Nuff'íeld - se as autoridades
tro das quais deverão runcío- Alimentacão concederem plena liberdade á
nar normalmente, afim-de evi-. ' produção de r.,c .:5e trata e se

tar transtorno público, os esta- R�o, 15 (A. �.) - Um v�s- as matérias primas que a ela
belecimentos varejistas de fru-I pert;,no local �lvulga.o segum- se referem tiverem o seu justo
tas e verduras, aves e ovos, pei- t�: Na reurnao realizada na preço garantido.
xes, farmácias, padarias, co-I sede ,do. Consel�o Federal do Não se espera que o preço
mércio de flores e coroas, pos- Comércio �xt�nor, pa.ra a pos- dos novos automoveís baixe até
tos de gasolinas e outros. se. da Corr:_lssao . N�clOr:al de que os mesmos sejam produzi

Allmer:taçao, fOI .dISCU�1do. a dos em massa e isto depende,
necessidade de errar diretrizes como é óbvio, da expansão do Inacionais para os nossos pro- comércio exportador.
blemas alimentares, com a Enquanto isso, a indústria
criação de um novo Ministé- de automoveís' da Grã-Breta
rio -: o Ministério da Ali- nha será revolucionada por
mentação". uma nova invencão: um

sistema de transmissão que
funciona conjuntamente com

F'loríanópolit 15 jje SetemDro de 1945

•

París, L.. (U. P.) - Come-
çará hoje na região de Bordéos,
a libertação dos prisioneiros de
guerra italianos. Há 10.000 na

França e 70.000 na África do
Norte. •

Instituto de Aposentadoria
dos Comerciários

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

e Pensões

NOTAS POLITICAS
Rio, 15 (A. N.) - O ex-se

nador Júlio Cesário de Melo
entrou ôntem com o pedido de

registro do seu partido, no Tri
bunal Eleitoral. Denomina-se
o Partido da Lavoura, Indús
tria e Comércio e apresenta o

programa já há tempos divul

gado em secções imeditórias
da Imprensa desta Capital. o sr. Interventor Federal no Es

todo, em ato de 12 do corrente,
publicado no Diário Oficial de on

tem. dellignou para ter exercícto
na Delegacia de Ordem Política e

Social, pelo prazo de um ano, o

nosso distinto coestaduano, dr.
Tupy Barreto.
No desempenho de árduas fun

ções a dr, Tupy Barreto, que há
alguns anos vinha exercendo com

s.. renidade o cm go de Delegado Re
gional de Polícia com séde em

Timbó, só conseguiu ver crescido o

número de seus amigos e colabora
dores
Está, pois, a Delegacia de Ordem

Política e Social de parabens com

essa recente aquisição

xxx

Rio, 14 (A. N.) - Deu entra
da no Tribunal Superior Elei

toral, o pedido de registro do
Partido Democrático Progres
sista.
Comunica-nos a Secretaria

do Tribunal Regional Eleitoral,
que o número de qualificados,
em todo o Estado, até o dia 8
de setembro corrente, elevou
se a 162.379 eleitores.

Rio, 14 (A. N.) - O presi
dente doDASP, sr. Luiz Simões
Lopes, assinou portaria cria-i
do nos cursos de administra

ção da divisão de aperfeiçoa
mento um curso extra-ordiná
rio de lingua portuguesa desti
nado a bolsistas estrangeiros
em missão de estudos no Bra
sil. A finalidade desse curso {:
concorrer para maior eficiên
da dos estudos de bolsistas es

trangeiros e despertar o inte
resse e o gosto pelo conheci
mento da literatura e da bi

bliografia brasileira em geral.
A duração do referido curso

será de 5 meses devendo ser

ministrado em dois ciclos: o

fundamental com a duração
de dois meses e o de aplicação,
de três meses. Qualquer bolsis
tas estrangeiro em missão de
verem a média final igualou
superior a 60 serão expedidos
certificados de habilitação.

Para bolsistas

Curso de. aperfei
çoamento

*

Clube de Regatas
«Aldo- Luz»

ouve bém
do

Convocação
De ordem do sr , Presidente con-

vida todos os remadores do Clu
be, especialmente os antigos, Q,

comparecerem na léde para tra·

tar de assunto de interene social.
.- Outrosim, convido todos os mem

a mudança de velocidades. O bras do diretoria para a reunião·

contrôle por parte do motorista seman�l de sàbado, às 15 hora•.

exerce-se-á de modo comple- Fp�b., � 1 �e se�embro d,: .1945.,
to 'com a simples pressão sôbre I OSnI OlIveua, 1 SecretarI�._
o pedal do acelerador.,O nome

nlTl Hoje, Sábado, às
dado ao novo invento e "turbo- K 19,3' horas
transmissor" e tudo quanto o Bette Dovís, Olivia de Havilland.
motorista tem a fazer é tocar George Brent e Denis Morgan em �;

no botão de arranque e pressio- NASCIDA PARA o MAL
Nasceram irmãs.. e tornare. rn-se

nar O acelerador. As vantagens inimigas! Irmã contra irmã na.

principais oferecidas pelo novo mais perigoaa, mais dramatica 8

dispositivo consistem numa mais intema rivalidade pelo amor

maior facilidade de direção e de doia homens, que brincavam,

na enorme economia resultan- com o coração de ornbos l ,

Impróprio até 14 anal

te de um desgaste mínimo de No programa:

pneumáticos, eixo e motor, im- Noticia. da semana 45x31 . DFB

plicando igualmente num re- A Ilho de Churchil . Short

duzido consumo de combus- Preços C�$ 3.00 e 2,00

tível.

Isenção por
dez anos

Recife, 15 (A. N.) - Proce
dente do DASP, sr. Luiz Simões
transitou por aqui o dr. José Não
Rodrigues da Silva, assistente

d� .Faculdade N�cior:al de Me- por causa
dícína da Universidade do
Brasil, que acaba de realizar I catarro ?
na Universidade de. Chicago I EXPERIMEN�E ESTE RE":.ÉDIO
um curso de aperfeiçoamento Se v. S. sofre de aturdimento catarral

de gastro-ínterología, sob o pa- ou de zumbidos nos ouvidos, ou se oca·

trocínío dos govêrnos brasilei- tarro obstroe a parte posterior da sua,

ro e americano. garganta, certamente se alegrará ao sa-

ber que essa tão aborrecida afecção de

saparece prontamente com o simples tra

tamento, durante alguns dias, de PAR

MINT, o qual poderá adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiração se torna mais

facU e desaparecem, gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
a sonolência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difi·

culdade de ouvir e o desprendimento do

muco nasal na garganta são outros sinto
mas que indicam a presença -de catarro,
o qual deve-se combater com o tratamen-

*

ROXY Hoje, Sábado, à.
16,30 e 19,30 hrs.

Sensacional Programa
lo Filme Jornal· DFB
20 Leon Errol e Frances Langfotll

em: AMOR E BATUCADA
Uma comédia dive�tida e alegrs
com bôa muaica e canções.

30 Barbara Stanwyck e Michael
Oshea em:

A MORTE DIRIGE O ESPETACULO
Muita coíso póde acontecer quando

a morte dirige o espetaculo.
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 2,40 e 2.00

D. Jaime oficiará
Rio, 15 (A. N.) - Os operá

rios da S. A. Marvin e seus di
retores, vão homenagear hoje
as fôrças expedicionárias bra
sileiras. A solenidade consisti
rá em uma missa rezada por
sua revma. D. Jaime Câmara,
arcebispo do Rio de Janeiro.

São Paulo, 14 (A. N.) - O
prefeito municipal de Santos,
devidamente autorizado pelo
presidente da República, assi
nau ôntem decreto isentando
pelo prazo de dez anos do pa
gamento de impostos munici

pais, inclusive do de indústrias
e profissões, os hoteis que fo
rem construidos naquela cida
de dentro do prazo de 5 anos.

to de Parmínt, Greves em França
Londres, 15 (U. P.) - Os

tr.iba' hadorcs dos arrnazen :

centrais do depósito de L'Ile,
na França, resolveram entrar
em greve na, manhã de hoje,
pedindo aumento de salárto,
O movimento em curso firmou
se com a adesão dos trabalha
dores de Torichoin Roubaix. A
greve dos mineiros de Lens,
por sua vez, foi seguida pelos
trabalhadores das minas de
Lois e Obelle

Amanhã, no RITZ.. BeniaminO'
GIGLI o grande tenor em:

A CANÇJ\O QUE ESCREVESTE
PARA MIM

Passará suas

ferias no Rio
Recife, 14 (A. N.) - Pelo

avião internacional, transitou
por esta capital o sr. Anselmo
Moura, antigo embaixador me
xicano em Madrí. O embaixa
dor americano segue em gozo
de férias para o Rio.

Liberdade para os
prisioneiros de
guerra

Majorou o aluguel
Rio, 15 (E.) - Ao delegado

de Defraudações e Falsifica
ções, Hélio Lopes Dias, proprie
tário do "Hotel Shangrtlá", si
tuado na ilha de Paquetá,
apresentou queixa contra o do
no do imovel onde é estabeleci
do, o alemão Paulo Witte,
acusando-o de ter majorado
de mil e seiscentos para quatro
mil o aluguel daquele prédio.
A respeito foi aberto inquérito,
tendo sido os autos do proces
so encaminhado ao Tribunal
de Segurança Nacional.

AVISO
,

A DELEGACIA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA
CATARINA avisa aos. portadores de mapas de sêlos de "Obri�
gações de Guerra", adquiridos no IABC, que até ulterior del�
beração, serão trocados os aludidos mapas pelos títulos definí
tivos na Tesouraria da Séde da Delegacia, sita à rua Felipe
Schrnidt 11. 37 - Edifício São Ll:ÜZ -, no expediente das 12 às

16 horas, exceto aos sábados que será de 9 às 12 horas.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


