
o IAos mortos
da RAF

Prezaâo leitor

Regressou o terceiro escalão � ��'J����·.FEB
Rio, 17 (A. N.) - Ao meio .ia .

).;ast!.
.

.fti ...o exército da re-

lIIe. hoje, in!cio.-se o desfile :do te"':' ro de ofiiciai.S. Na qualidade de co- o prazer e a lwnra de saudar • po· triotismo e dedicação, os seus J�.-- tiÊu"
.

- ':C"om i�dizíve) orgulho
cerro escalão da FER, chegando pe- mandante do terceiro escalão da I vo brasileiro, certo de qUe OiS !Meus Teres. Os meus oficiais e praças el\ q:fi�' amos à pátria depois de

lo "Duque de Caxias". O coronel FEB, o coronel Travasses, por in- bravos comandados, sob as ordens tão seguros de que não lhes faltot\ t�rmo�cut'aldo serva-Ia sem

Mário Travassos dirigia. opera- termédio '''' imprensa, assim sau- do general Mascaeenhas de Morais, durante tôda a campanha', o al?lau'
�.

PJU:-�ços de qualquer na-

ção, acompanhadu de grande núme- do. o povo brasileiro: "Quero ter I souberam desempe.nhar, CaRl pa- so e o estímulo de todos os que, n "'\�'.

.. MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente: SIDNEI HOCETI -' Diretor: BARREIROS FILHO

A sua sugestão AOS é
su_ament" grata. Biga
nos, por obséquio:

- Sôbre q e« assuI!tto I
desejaria lêr algo. diària- I�el9.te, neste jornal?

I-Qual
das nossas

Isecções mais aprecia ?

Londres, 18 (U. P.) - O mi
nistro da Aeronáutica do Bra
sil, sr. Salgado Filho, colocou
uma coroa verde-amarela no

monumento aos mortos da
RAF, em rápida mas impres
sionante cerimônia realizada
as 10 horas de ôntem.

Ano XXXI'
-------------------------------------------------------------

Obtiveram lucros superiores a dois
Nova Iorque, 18 (U. P.) I haverem ocultado seus lucros,

"Os magnatas da indústria do tria do Aço. Essa acusação Iaz os quais foram muito maiores

aço norte-americana obtive- parte da campanha dos traba- do que os totais divulgados.
ram lucros superiores a dois lhadores metalúrgicos para Várias instituições operárias
biliões de dólares, às espensas conseguir um aumento de sa- estão estudando o relatório de
do povo e da nação, durante os lário no total de dois dólares Philip Murray, afim-de exigir
cinco anos de guerra". Foi o por dia. Os operários acusam aumento de salário, baseado

que denunciou o sr. Philip duzentas companhias, dirigi- nas informações fornecidas pe
Murray, presidente da União das pelos grupos industriais lo mesmo, sôbre os lucros dos
dos Trabalhadores da Indús- mais poderosos do mundo, de industriais.

Crítica à política de Mac Arlhur
blllll·o-es Tóquio, 18 (U. P.) -- O ge- tretanto, continuam critican

neral Mac A!thUl� _espera con- do a política de Mac Arthur.
trolar o Japao utilizando ape- Segundo a imprensa, o gene
nas uma força de ocupação ral Mac Arthur está utilizan
de 200 mil homens. O coman- do no Japão tudo aquilo que os

dante supremo aliado afirma aliados tinham desejo de des
que isso se tornará possível truir. As vantagens dessa po
com a aplicação de sua política lítica, diz a imprensa, são re

de utilizar o próprio govêrno cíprocas, interessando talvez
inimigo e no cumprimento das mais do que aos Estados Uni
clausulas da rendição incondí- dos e seus aliados, aos pró
cional. prios membros das classes do-
Os jornais americanos, en- minantes do Japão.

Haia, 18 (S. H. I.) -- Se
gundo despacho de Amster

dam, os funcionários da com

panhia holandesa de vapores

Os senlencl-ados da FE-'8
informam que só restaram cin-

� I co navios das dez unidades que
a companhia logrou retirar da

Paris, 18 (U. P.) -- Morreu Holanda, quando da invasão
o ex-prerníer André Tardieu, RIO, 18, (A., N) -- A bordo_do Duque de Caxias que trouxe germânica. Os nazistas apode-
nas vizinhancas de Mentou. O de regresso a Patna o 3° Escalão da FEB, viajaram os senten- raram-se de três navios da
extinto contava 69 anos de: ciados dessas forças, os quais, após o desembarque, rumarão I companhia, dos quais se care-
Ida íe. para o presídio. ce de informações.

alemães Salvaram
-

RIO, 18 (A. 1'{.) -- O almirante Ingran, que comandou a cinco navios
4a esquadra norte-americana, ordenou que os submarinos ale
mães que se entregaram no Mar del Plata arribassem ao porto
do Rio de Janeiro, afim-se serem inspecionados pelas autorida
des brasileiras, antes de seguir para a América do Norte.

Florianópolis Terça-feira, 18 de Setembro de 9474

Declaracões do Pre.,rDesde cedo
sidente da UNRRA Rio, 17 (A. N.) -- Sirenes e

apitos de toda a parte anuncia
Nova York, 18 (S. F. I.) --

ram esta manhã a entrada na
O Presidente da UNRRA, sr. Guanabara do 30 Escalão da
Herbe�t Lehm�nn, chegou a FEB, do qual participa o XIo.
�sta cIdade,,, vindo da. Europ�, B. I. que teve atuação destaca
a bordo do Queen Ellzabe�h . da na Itália, estando entre as
O sr. I:eh�a�n, em

�

entrevista
I suas vitórias a conquista de

cr.on�e�lda a imprensa, ,d�cla- Montese. A cidade amanheceu
ou

.. !t UNRRA devera obter toda bandeirada notadamente
um I:(.tJ.po�·tante. aumento em no trajeto do desfíle que será
mercadonas afim,�e sal_var a assistido pelo presidente Var
Europa �e.um t�rn��l m;re;- gas e altas autoridades civís e

n? A Gr�c�a, Iugoslávia, �,b�- militares. Próximo ao local on- ..
ma" �oloma, :rchecoslc�v.aqUla de se acham atracados os na-

'

e Itália necessitam aUXIlIo ur- víos estaciona enorme multi
gente .. A França t�m grande dão.' Com o mesmo entusiasmo

nece�sIdade �� carvao e meios .das vezes anteriores, o povo do
de transporte. Rio presta aos herois brasilei

ros a mais calorosa acolhida,
num justo tributo de admira
ção e afeto aos que souberam
honrar. o nome do Brasil no

campo de Batalha da Europa.

1945 14.

Corpo naval
feminino

o problema
do cancer

Continuará o racio
namento do açúcar

França gratifica os

soldados omeríccnos

Haia, 18 (S. H. I.) -- Infor
mam de Hilversum que embo
ra o recrutamento de voluntá
rias para o corpo naval auxi
liar feminino, da Holanda, "M.
A. R. V. A." não tenha termi
nado totalmente, a seleção das
jovens inscritas nos últimos
meses se limitará apenas ao
número de sessenta mil.

O PROF. V. DOLUNGER DA GRA�
CA FARÁ UMA CONFER1l:NCrA
-

NESTA CAPITAL
Em dias da próxima semana vi

sitará esta Capital o prof. v. Dollin
gcr da Graça, ilustrado cientista
Lrasuciro que cru realiza ligeira
excursão aos Estados do Sul. Du
rante sua estadia entre nós o prof',
v. Dol linger da Graça proferirá
oportuna conferência, sob o patro
cínio do Departamento de Saúde
Pública, Sociedade Catarinense de
Medicina e Sociedade de Higiene e

Saúde Pública, abordando o suges
tivo tema do "Problema do C:1n
cer". Melhor interprete rio que o

abalizado conferencista não ericon

Iraria ac.u ele palpitanle assunto. De
falo, longe vai o tempo em que o

prof. Dollinger da Graça iniciou os

seus proveitosos estudos sôbre o

cancer e a radio-atividade, circuns
tancia que lhe valeu vasto cabedal
de expcricncia, ao par da rcconfie
cida autoridade cientifica de que ho
je s. s. desfruta no ambiente médi
co nacional. A moderna concepção
do "Problema do Cancer ", assim,
serú trazida ao r-econhecimento da
classe médica. conlcrrânca, que
aguHnh a conferencia anunciada
com inusitndo in lercssc, não só P('
Ia oportunidade do assunto, como

pp I o valor ci en I í fico do confcrcn
cis!a.

Maravilhoso aparelho - Pesquisador Magnético -

Localiza uma única moéda de ouro ou prata, e rr

terrada ou s&bre o sólo. - Com garantia por 15
anos e devolução total da importância de compra
se não funcionar como c rrunci ornoa.t-c- Para catalo
gas em Português e mais informes mande c�. $3,00 a

JALVES & CIA.
Rua São Pedro, 864 - Caixa Postal, 852

Porto Alegre - Rio G. do Sul

A.

Washington, 18 -- (S. I. H.)
-- Os Estados Unidos conti
nuarão a racionar o acucar du
rante o resto deste ano. O sr

Chester Bowles, diretor do Es
critório de Administração de

Prçeos, declarou que a presen
te ração de uma libra por pes
soa, por mês, terá que conti
nuar porque os suprimentos
são escassos. Acrescentou que
não há perspectivas imediatas
de melhoria.

WASHINGTON, 17 -- (S. I. H.) -- Anuncia-se que a Fran

ça, grata aos combatentes do Novo Mundo que auxiliaram a

sua libertação do domínio eixista, dará a cada soldado que se

acha dentro de suas fronteiras, uma gratificação mensal para
aumentar o seu poder aquisitivo.
Essa gratificação, que representa uma atitude sem prece

dentes entre potências soberanas, atinge a 850 francos, ou o

equivalente a $17 em moeda americana.
Além do mais, como símbolo das 'Cordiais relações entre os

povos americano e francês, a França proporcionará viagens
turísticas gratuitas aos soldados americanos, bem como redu
zirá substancialmente os preços dos artigos franceses à venda
nos postos do Exército e dos entr-etenimentos em território
francês.

A medida foi tomada com o fito de proporcionar aos nor

te-americanos uma oportunidade de se divertirem durante
sua breve permanência na França.

A apreciação dos americanos por este simpático gesto da
França foi manifestada pelo secretário do Tesouro dos Esta-
dos Unidos, sr. Fred M. Vinson.

.

Escassez de
enfermeiras
Londres, 18 (S. H. I.) -- In

formam de Haia que o govêrno
holandês advertiu ao povo que
a escassez de enfermeiras põe
em perigo a saúde pública e

apelou para os serviços de to
das as enfermeiras disponíveis.
O govêrno citou ainda o caso

de Arnhem, cujo hospital só
pode admitir duzentos pacien
tes por contar unicamente com

vinte-e-oito enfermeiras,

Solidariedade
sindical
París, 18 (S. F. I.) -- O Co

mité Nacional de Auxílio da
CIO, creado pelos sindicalistas
norte-americanos, informou à
Confederacão Geral do Traba
lho que enviava 450.000 dóla
res, como auxílio às famílias
dos sindicalistas franceses
mortos durante a deportação.

TESOUROS ENTERRADOS
Como descobri-los

Abolido O

e��d�?,��e:sS�i�) _ 8e-1gundo despacho de Haia, o go
vêrno holandês revogou o esta- .::;====================�=====_
do de sítio e decidiu que a ad-

Nministração civíl de tempo de asceu comguerra continue atuando em

escala limitada. A sua função
principal será a de manterj �ONTREAL, 18 �U. P.) .:': senhora Sthol deu a luz uma

contacto com as autoridades
menma pesando � quilos e 155 grama.s,_encontra�do-se an;b�s,

militares aliadas. A seção de
a senhora e a cn�nç�.' em bo.as condições de saude. O ��dICO

transporte 'Continuará atuan-· q�e .at�ndeu,a par tUI I:?te,..dISS� que em 50, anos de atIvIda�e
do enquanto os abastecímen- proflssI�nal e == a pIlmeI�a cnança �ue ve nascer. com mais

tos tenham que ser embarca- d.e 8 quilos, DIga-se, a�e�aIs, que se. tr�t� duma c�IEl:nça nas

dos dos portos estrangeiros.
cída com peso nunca regIstado na histOria da medlcma.

Também continuarão a funcio
nar a seção encarregada de

inspecionar os prisioneiros e

julgar os traidores e a seção vi
gilância de fronteiras e contro
le de repatriação.

mais de 8 quilos!

No Rio os submarinos

NovamerUe em
atividade'
Estocolmo, 18 (SIP) -- Mui

tas das fábricas de produtos
químicos na Polônia, acabam
de ser reconstruídas e reinicia
ram as suas atividades.

Faleceu André
Tardieu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Escuta, querido: Queres
me ainda com todas as forças
de teu coração?
Resposta dêle: um aceno

com a cabeça.
- Escuta, benzinho, conti

nuas acreditando que sou a

mulher mais bela do mundo?
Novo acêno de cabeça.
- Diz minha vide: acredi

tas, aind�, que meus lábios são
como pétalas de rosa?
Novo movimento de cabeça,

aprovando.
- Então, meu amor, como

sou feliz, ouvindo essas cousas

tão lindas, que disseste!
* * *

TOSCAN,INI REGRESSARA
Á ITALIA

Artnro Toscanini, o famoso

rogem.e italiano que SI" exilou
voruntàrtoment e ern protesto
contra o regime fascista, con

cordou em regressar à Itália

para regei? o espetáculo que
marcará o reinício das ativida

des do Scala de Milão.
Logo, que Milão foi liberta

da em abril último, os mcm ..

bras da Companhia do Scala e

o povo da cidade pediram a

Toscanini que regressasse. O
famoso regente respondeu, po
rém, de Nova York, que ape
nas regressaria quando a Itá
lia se tornasse uma República.
No entanto, segundo declara c

"Stars and Stripes" os recen

tes acontecimentos mundiais
tais como a vitória do partido
trabalhista nas eleições britâ

nicas, convenceram Toscanini
de que a Itália estava realmen
te a caminho da republícaní
zação e os círculos autoriza
dos de Milão acreditam que
desta vez o emínente maestro
voltará à cidade.

PLANO BHITA�ICO _ Es+abele
ceu-se na Grú-Bretanha um plaDolque visa solucionar o problema do

vostjuu-io, com a produção de arti-I
gos de boa qualidade a preços ccn

lrolados, de modo que peças de in
durucntúria ao alcance de todas as

bolsas serão postas ii disposição do

público. () go võrno francês estú es

tudando () plano britânico, que, se

"lindo se acredita, poderá nux i linr
�omidl'ra\'clillenlc a reorganização
(Ia vi da civil no país.

* :.:: *

Pensões Aparêlhos elétricos
A Inslaladora de Florianópolis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de ope-

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA rár ios habilitados para executar

I instalações de Luz e Fôrça em ge-IA V I S O
ral, fornecendo orçamento grátis e

A DELEGACIA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA sem compromisso para seus servi
E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA ços.
CATARINA avisa aos portadores de mapas de sêlos de "Obri- Possui tal1l?én� oficina �sp.ecia�i.

- ". . , . . zada, com \eCl1lCOS profISSIOnaIS,
gaçoes de Guerra , adquírrdos no IAPC, que ate ulterior deli-

para consertos de aparêlhos elétri-
beração, serão trocados os aludidos mapas pelos títulos defini- cos, enrolamento de motores e di- Não se aceitam hóspedes
tivos, na Tesouraria da Séde da Delegacia, sita à rua Felipe namos, estabilizadores, ferros d.e portadores de mojestias
S hrnidt 37 - Edifído São Luiz - no expediente das 12 às engomar', f'ogarei ros, aparelhos me-

cont-agiosasC 1 n.
r :, dICOS e outros, com exceçao de apa- _

16 horas, exceto aos sabados que sera de 9 as 12 horas. relhos de rádio.
�.......�__.........������=-_Florianópolis, 12 de Setembro de 1945. ---------------

Albérico Glasnel' - Delegado ESCRITÓRIO JURíDH;O COMEROIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor; dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVQGADO

• IiITAbO

Um navio transporte norte-americano entrando no porto de Nova Yorque
carregado de soldados americanos. (S. I. H)

Instituto de Aposentadoria
dos Comerciários

e

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Otíclnaa à
rua João Pinto n." S

'I'el. 1022 ._ Cx. postal 139

FACULDADE DE Dn�EITO DE SANTA CA'rARINA

Centro Acadêmico XI de Fevereiro

ASSINATURAS
Na Capital:

A no c-s 70,00
Semestr-e Cr:ll 40,00
-Tr-írnestr-e Cr� 20,00
Mi'� r.r� 7,00
Número avulso Cr$ 0.40

Cr$ 80,00
Crie 45,00
'":rA 25.00

C,$ 0,50

-�Jh;

:·;emelltn·
T .. ir,lf<.�tr,·

I
Número evuls�
A.DUIlC108 mediante contrato.

(J� (,nl{lnaI5. mesmo nao puhlr-
. ",..Q,,�. I' i'in serão rlevolvido!.

11\ dJ reçao não se respousanütza

I PLÍ;JtI conceitos emitidos nos

artígos assinados

BRITO
o alíaiate indicado
Tir adentes, 11

-

NOVO nUTRI
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, MunicípiO

de S José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

de

Rua Frei Rogério, 54 _ Fone 54 _ Caixa Postal 54
Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes _ 8t8. Catarina

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Voto na srita . o Uruguai quer comprar açúcar ao Brasil
Rio, 17 (E.) - Encontra-se de açucar ao seu país e de ve

nesta capital o senhor Ricardo rificar tudo o que se relacione
Ruiz, presidente da Embaixa- com as instalações de usinas
da Econômica Uruguaia, de de fabricação de açucar e de
que fazem parte os srs. Fran- refinação desse produto. A
cisco F. Tenetti Lespade, Os- propósito, já foram iniciadas
cal' Canessa e Hipólito Gali- as "demarches" com o Instí
nal. Os dois membros restan- tuto do Açucar e do Alcool.
tes da embaixada deverão che

gar ao Rio dentro de poucos
dias. O sr. Ricardo A. Ruiz,
que é também. presidente da
Diretoria da Administração
Nacional de Combustíveis, AI
cool e Cimento do Uruguai,
viajou em companhia. de sua

espôsa. No Aeroporto Santos
Dumont, onde se realizou o

seu desembarque, o sr. Ricar
do Ruiz teve concorrida recep
ção, e, ouvido pela reporta
gem, declarou que vem estu
dar a possibilidade de celebrar
contratos, entre o Brasil e o

Uruguai. para o fornecimento

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

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
4

Cruzada a tuberculosecontra

Declarou ainda o sr. Ricardo
Ruiz que a Embaixada foi in
cumbida, também, pelo ANCAP
(Administração Nacional de
Combustíveis, Alcool e Címen-

Rio, 17 (E.) - Com roupas e gêneros alimentícios foram
socorrídos durante o mês findo, no Posto n. 1, da Cruzada Na
cional contra a Tuberculose, 1.159 doentes que levaram 3.237

quilos de alimentos no valor de Cr$ 6.058,60 e 198 peças de

roupas no valor de Cr$ 2.725,00.

to Portland), com a missão de
conhecer a organização do
Instituto do Açucar e do AI-·
cool, suas instalações indus
triais, assim como as planta
ções de cana de açucar, assun
to êste que a ANCAP, passado
já o período que dedicou a ex

periências, se propõe desen
volver intensamente em escala
industrial.

t'4i!iW!lMdalM',iSfiNi4JM'! IIIIIICI IIlII__�

S_.L�NGT JI1_JNOI_
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de

ff Sódio. etc.
.

Oswaldo Apolonio da Rosa I
AfPAESENTACÕES I

Aceita representações para o Es todo de I
INDULGÊNCIA Santa Catarina. I

Acusavam François Mauriac Laguna - Cx Postal, 66. _ Tal: Rosa

1',de ser demasiado indulgente Santa Catarina.
para com indivíduos, que, nem
sempre, o tinham tratado com

a:.!IIJIII-==� I!IIl_ :t=-liJII!)ilillaiM._=.:::cm�

I
bondade.

I- Forque, na verdade, não QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E HEGAHCIA?

Itendes assim tão má mernó- PROCURE A
ria ...

Realmente, respondeu AL II:· � � Rsorr indo o escritor, mas '1 ec,-
::

•

•

t •• !

1
quec mente é mais salutar 10

come .o do que a memória fi
l'azi'í .....

Rua Til, centes ilM
_.... �_� �

'
"""'''''''''''''''''''''"'=.3I......_... .....,''"'�� .....<y..-.,..",...=

J24 - F'lor ianó .olis
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VíDA SOCIAL
Fazem a••s llej.: Illlação de Maria E. Celso - pela
Faz anos hoje o nosso vene- sta, Claurinice Vieira Caldeira -

rando conterrâneo sr. Henrique ao piano, sta. Ligia :\II. Moura.
Boitcux, almirante reformado. - 3 - Futbolmania - cançoneta-

Antônio Dutra.
4 - A violinista - Judas Sgoro

gota, sta. Maria Olímpia da Silvei
ra.

;) - Rímpíanto - Toselli - vio
lino e piano, pelo trio José, Ivan
e Josélivia.

ti - Bailado das setas - por um

grupo de rapazes.
PARTE II

Decorre hoje o aniversário da 1 - Le lac de Come
sril a. Varida Livramento, filha do st a. Vanda Spoganitz,
sr. cap. rei'. Valdcmiro Lívraruento

I
2 - mI TESTA.lVIE.t�TO OmGI·.

da F. P.
'

NAL.
.. Comédia em um ato, desempe-

Faz ar.os hoje o jovem José Bei- nhada pelas stas. Maria Nilza Spo-
rão, estudante. ganitz, Lina Faraco, Déa Cunha,

Inú, Juraci e Celina Teive.

VIAJANTES
Relação dos passageiros que em

barcaram nesta Capital, dia 17/9,
pelo avião ela Cruzeiro do Sul.
Para São Paulo: - Andrew Jo

scph Bohart, Fritz Gut, Michel Dau
ra, Francisco Bustamante, Cidcr i-

x x x co Santos Gcrernia Zelindo Cana-
NASCIMENTO li, Maria Lygia Valente Canali, Gil-

Está em festas o lar do casal Os- bcrto Valente Canali e Mauricio
mar Regueira - Wanda Bonsf ie lrl Joaquim.
Hcgue iru, pelo nascimento de sua Para Rio de Janeiro: - Tte. Eu
filhinha Vera-Lúcia, ocorrido a 14 gênio Müller Neto, Nicanor Seará
rio. corrente.

I
Heusi , Dr. Cid Rocha Amaral, Ma-
ria Luiza Rocha Amaral, Luiz Eu-

NOIVADOS gênio Rocha Amaral e Luiz Henri-
O sr. Osvaldo Jacques contra- que Hocha Amaral.

tou casamento com a gentil srita.
Gel! a Simas.
Ao dist i n to par, nossas felicita-

DESEMBARCADOS
MESMA DATA

Procedente de Curitiba: - Ewal
do Jorge Oscar Jaesper, Angelo An
tônio Seminara c Fernanda da Sil
va Martins.
Procedente de São Paulo:

Attilio Pol li, Attilio Polli Júnior e

Henrique Berenhauser.
Procedente do HIO de Janeiro i-c

José Del Cistia, Maria de Lourdes
Del Cistia, Maria da Penha Mar
ques'Meira, Maria do Carmo Meira
Costa, Ana Maria Meira Costa, Lu
cia Maria Meira Costa, Regia Maria
Meira Costa, Vitória Maria Meira
Costa, Francisca Alves Uma, Fran
cisco Freire de Carvalho, Renê
Guimarães Rachou, José Santos da
Silva e Colin S. Pittendrigh.

-------�

N�!,��o p�r!�!!��!� IDurante o comício ante-ontem
realizado nesta localidade no- Itou-se a presença de enorme.�multídão que aplaudia inces- ,

santemente O general Dutra
durante o seu discurso político
ao povo Fluminense. No traje- �,�===-=========;..
to entre a capital da Repúbli- I
ca e esta cidade, s. excia. foi
saudado em vanas localida
des com grande manifestação
de entusiasmo. ixxx

Rio, 18 (A. N.) - O Tribu-I
nal Superior Eleitoral

conver-!teu em diligência o pedido de

registro do Partido Evolucío-
---======;;::===================:nista e concedeu registro aos rPartidos Democráticos Pro

gressista e Repúblicano Pro- '1gressísta.
xxx

Rio, 18 (A. N.) - O Tribu
nal Superior Eleitoral não co

nheceu <lo recurso interposto
sem fundamentos em lei pelo
juiz eleitoral José Demetro de

Albuquerque e Silva, da Pa

raíba, da decisão do Tribunal
Regional que determinou pro
movesse sua responsabilidade
por afastar-se constantemente
da comarca afim de dedicar-se
aos interesses de um períodi
co polítíco de sua direção, se-l
gundo depoimento do prefeito
de Campina Grande.

•

1)C[JIIC hoje a clata natalícia da
gentil srita. Almi�a Olga Tonel li.

Transcorre hoje o aniversário da
menina Dulce Silva.

A menina Janéte, filhinha do sr.

Manoel Gonçalves, faz anos hoje.

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Assinala a data de hoje o quinto

an ivcrsúr io de casamento do sr. Sa
turn ino Luiz Cardoso com a sra.

Maria Cardoso. Comemorando a

dala, o dist inl o casal oferecerá a

seus parentes e amigos uma festi
nha Íntima.

çõcs.

Ajustou núpcias com a prendada
srila. Wanda Gandra o nosso jo
vem conterrâneo sr. Aldo Di Ber
nardi, I adiotelegrafista da Panair,
cm Belem do Pará.

DIVERSõES
Organizado por um grupo de gen

tis sritas. da sociedade local, reali
za-se hoje, às 20 horas, no Cine Ho
xy, interessante programa, do qual
consta o seguinte:

PARTE I
1 - En un mercado persa

piano, sla. Maria Nilza Spoganitz.
2 - Poema da mulher - Decla-

I

I---------------------.---------

piano,

* * *

I
participam aos parentes e

pe.soa. de sua. relações o
1

ncscímerrto de suo filhinha

lVERA-LÚCIA, ocorrido dia 14
do corren te.

Osmar Regueira e Wanda
Bonsfield Regueira

6 v. -1

José Palrocinio
Guederl e senhora
participam a seus parentes
e pessoa_ de suas relações o

nascimento suo primogênito
ESTEirA-DORIS.
Palhoça, 16-9-945.
f

3y.-l

Vva. Maria-Luiza Schmidt
Simas

participa a .eus parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua
filha GELTA com o sr.

•

Oswaldo Jacques.

.Zéla pela sua alimentação
- um anônimo e incansável trabalhador ...

Completamente equipada para instalar €â

maras frigoríficas para induatrias e laboratórios,
aparelhos de purificação e condicionamento de

ar, POLONOR está, tambem, apta a resolver

satisfatoriamente o seu problema sobre refrigera
ção, graças a experiências e conhecimentos eonse

gaidos durante mais de vinte anos de atividade.

SÃO inumeros os alimentos que necessitam de

bôa refrigeração para conservarem vivas as

suas propriedades nutritivas no estado natural,
entre eles o leite, a carne, as frutas e 08 legumes,
bem como os seus sub-produtos, oriundos da

industrialização.
O leite, - alimento numero um de todo sêr

hamano - está em primeiro lugar nos cuidados

de conservação, exigindo constante e adequada
refrigeração, para manter as suas propriedades
alímenticias sempre ativas. E é esse anônimo e

incansa vel trabalhador - a refrigeração - que

zêla dia e noite desde os centros produtores até

aos pontos distribuidores, possibilitando IIIma

alimentação sadia e apropriada, �ontriblllindo
para o bem estar geral,

*

Uma garantia da bôa rejriqe
rQtJío - As irutalações [eiia»
pela Polonor estão se tornan

do, dia a dia, mais J l.III'Iosa,

graças ao emprêqo do magní
firo Compressor Friçorijico
Pdonor, dejunoionomemo 8.a- ,,-;;':::I!:l!IL3l!!
te, silencioso e automático.

•

f
,

I

POL�MOR
'f-</

1II00SIRlaS DE REFRIGERacão POLONOR SII
Rua Barra Funda, 698 _ 728 _ Fones 5-1445 - 5_4791 - Caixa

POltal 3.131 - Enderêço rel.gráfico POLONOR - São Paulo

A POLONOR fabrica:
Refri�er.dor_ e B.leÕN Fri

corificos - Sorveteiras - Fonte

Seda. - Bebedouros - Compr_orN
Fri.oríficoe - CondenlNldô'res - PastellrizadOl'es.

A POLO.NOR projeta e instala:
4ümara. Frigodficas - Tanqaes

Fabrieadores de Gêlo - Ar
Condieionado - Usinas de

Pasteu:dzação.

SUA PROPRIASEJAFRACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

Yilha CreaSltaà
"sn.VEIB.A"

Oswaldo Jacques

participa a seus parentes e

amigos que contratou cada

mento com a srita.
i�1

GeIta Simas.

CiELTA e OSWALDO
confirmam

Florianópolis, 15-8-1945

Argemiro
Dorothéa

Ciandra e

B. Ciandra

Ha sofrimentos que

Iazern envelhecer. E as

Senhoras. que déles pa

decem. o sabem muito bem.

sadêlo para suas vitimas.

Defenda-se contia esses S·J

Irimentos, que são evitaveis.

Use A SAUDE DA MULHER.

pa'l'ticipam a seus parentes e participam a seus parentes e

amigos o contrato de casa- amigos o contrato de casa-

Rio, 18 [A. N.]- Terminará no mento de sua filha WANDA mento de seu filho ALDO
próximo dia 2 de otttubro o prazo cem o sr. Aldo Di Bernardi. eom a Brito.Wanda B. Gandra
para entrego. peloe partidos regis- / <: /-:'?-.......".. �
trados provisoriamente, dos do-

I II v.::'..cumento9 que provam a filiação L WA�'!)A �
de, TI(.' mínimo. 10 mil eleitores,

I
A DO e n u

distril uidoa por 5 ou mais circuns-

.

apresentam-se rroivo a

I"
f

criçõe.l da República, em nenhuma Fp oHs., 15-9-945
.

IdelC19 com número inferior a 500 I ---- _ ..

.,.,_

.

I
·eleitores. • � �,_.""""'�

.+;,'

Bernetdl e

Di Bernardi
Taes são as irregularidades Regulador, tónico. anti-dolo-
110 funcionamento do dei i- roso, o poderoso remedio

Pedro
Alice

Di
P.

cado organismo feminino.
como excessos. faltas. pe
nodos dolorosos, que tornam
cenas fases do mês um pe-

traz no nome o resumo de

suas Virtudes A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de

saude e bem-estar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CRIACÃO DAS ÁRVORES
Todos o:� Invernos, como agora,

devem ser aproveitados para uma Jaime Soares
limpeza e caiação dos troncos das
árvores principalmente as Irutei- (Exclusividade do C E C para
ras. "O Estado")
A limpeza se faz por meio de Embora o mundo inteiro es-

uma escovo de piaçava, ou mesmo teja juncado de destroços da
uma escova de aço, a fim de lim-

par a casca .dos troncos e galhos grande luta que findou, contu-
principais de todo Iiquern, musgo, do passou a tempestade totalí
alga etc., que nê les estiverem ade- tária que visou submeter todos
rentes. os povos ao regime da supres-
Feita a limpeza procede-se à

são do pensamento e da impo-].

caiação dos troncos e galhos mes-

tres com uma pasta composta de síção arbitrária das idéias de
calda bordalesa e água mais ou determinados indivíduos, feitas
menos um quilo de pó para 4 li- as nações simples rebanhos a.u
tros de água. Esta pasta também tomáticamente dirigidos porde ve ser aplicada em tôdas as fe-
ridas provocadas pela póda das ár- ditadores, déspostas ou tiranos.
vorcs ele. A tempestade totalitária teve IPara se conservarem bem as ár- sua origem na Itália. O eX81TI-
vores, é conveniente repetir esta

plo de Mussolini é que serviu

CLftUDIONOR DUIRa.limpeza e caiação 3 ou quatro ve-
de estímulo a Hitler. Mas na

'.

I
zes todos os anos.•(Da revista "Vi-

tória", de São Paulo). própria Itália, em livro escrito Ix x x em Dezembro de 1925, três
. A INFLUÉNCIA DA VITAMINA

anos depois do

estabelecimen-I
Rua Saldanha Marinho 2 ..4

INA COR DA PLUMAGEM
Por experiências levadas a ef'ei- to do fascismo, Arturo Labriola

FLORIANJ"POLUto na L'ni vcrs idade de Cornell, Es- soube com formidável clariví- lU

lados Unidos da América do i\orte, dêncía diagnosticar exatamen- =- IlDI -=
chegou-se a conclusão de que a cõr te o virus fascista e antever-lhe
normal da plumagem e seu descri-

dvolvimcnto estúo influenciados por O desfecho final. Contrapon o

uma vitamina contida na Ieveduru O liberalismo inglês ao regime
seca da cerveja, e com tôda a pro- imposto por Mussolini, no li- Acham-sé' à disposição de seus

hahilidade, em outras substâncias.
vro "Voltaire e a filosofia da li- Icgitimos donos, nesta redação, os

As observações de Cor rie ll foram
bertacão" soube Labriola sínte. seguin,tes. dc_>cuJl1entos:.realizadas em galinhas vermelhas
t· ,

>

_ bl lití co tanto
- Certldao de nascimento expe-

da raça Rhodc Island. O descolora- Isar O pro ema po lI,
. . elida a Antônio Serpa.

monto da plumagem se estendeu :ii no mundo como em sua patna.! _ Carteira Social do Clube 15
quase tôdas as parles da ave, po- Porque foi Voltaire quem prí- de Outubro, com f'otograf'ia de �una
rélll foi mais acentuado nas das

meíro expôs ao mundo o regi- senhora, tendo ao colo uma crran-
asas e da cauda. us peritos nota-

.

d 't' d I _ ça.
rum que a plumagem apresentou me liberal

.

emocra �co
. a" n

_ Certificado de rcscrvis ta de
no começo a côr vermelha normal, glaterra. Disse Labnola. Em P categoria, n. 259057, expedido a

porém, mais tarde, à medida que suma são as instituições Iibe- Manoel Camilio de Lima, com car-

se ia desenvolvendo, apareceram rais que fazem da Inglaterra o tas, fotos, etc.
.

pigmentos negros, e nas últimas
..

d d A - Certificado de reservista de 3a
etapas, não se via pigmentação al- primeiro I?ovo O mu� o.

eaíegor!a, n. (j(iOS2, expedido a Jor-
gumu, apresentando-se seções hran- perda da Iíberdade para um O'e Fornerolli.
cas ou c.ntão apenas inteiramente pOVO é sempre barbarie. O

'"

_ Lm recibo passado. pelo sr,
.desl a côr. maior título de honra para a Tito Peixoto aos s.rs. VitO!' Hab e

Fizeram-se experiências com vá-
Inglaterra a razão permanen-

HercuIes �Ile_t, l-eferente a venda
rios especimes de colina, ácido pan- ,

. , . de um caminhão.
toccnico, etc., porém nenhum de- te de seu luminoso prestígio no =-Isencãc de salvo-conduto, ex-

Ies, inclusive a biotina deu resul- mundo, é o ter sido índeclina- pedida a Antônio Hoepers, de Gua
tado. Em compensação conseguiu- velmente fiel aos ideais da cí- ratlnguetá. neste Estado.
se corrigir esta condição smpre- vilizacão e da liberdade. Mas é
grarrdo uns cinco por cento de le- ,

verlura seca de cervein na ração. exatamente destas condições
O valor prático desta descoberta que surge Shakspeare. Um po

póde chegar a ser enorme. Nem
vo, uma raça severa e prof'un

sempre nos é permitido obter a de-
da, que se faz uma religião da

vida côr da plumagem em algumas . A • • ••
• ,

raças caractcriznda por ela, e bem conCIenCla individual, que tra

póde ser que a presença de derna- va uma luta secular para de
siarlu CÔI' negra e de UI:l pou�o d� I fender o direito do indivíduo a
branco na. plumagem seja �levl�� � I interpretar os textos sagrafalta de ví tanu nas. (Da revista VI-I "

tória", São Paulo). dos .

sta é
atos de todos os modelos e

o ernos, inclusive Sandalias para

I das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berreíros» IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
Notícias .\' __
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias, "" _ _ _.. __ _ ,__ ...___.,

horas. e (JS da Hádio Cometa, de 2"

I
..

1a. (ia feira, RS 21,30 horas. COMPANIll � "'Al t ANf".l D 1 Il� & til.""
Música Sinfônica - U.Il'i W1'l � fi" f'UJ'6

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: Ouça em sua casa a grandiosa fl.l!lldalda em 1871 _ Side: B A � À.
.

Representaçõell Transportell Marítimoll; FerrO. Orquestr1u S!nfônic�l d;01'\OTO' Bl' C. to-
lN"""NDJOQ l!:lI TR.a uHJuORm .....g I�'dos os (Ol1llngos, as -, 10ras.

�
'"",, ':J r, .4J., I�Jr '.1CJr'J

C
. - Conta Pr6prl'a vl'a'�l'oll, Radovia'rioll, Aéreos,onlllgnaçoes •• •

Prograplas femininos
C f d B 1 4Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do

Sintonize o seu receptor, às

19l
i ras o alanço de 94:

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pe••oais, horas, de 2a a (i� feira e ouvirá Sa-

Ir,
CAIXA POSTAL, 117 Relponsabilidade Civil e Vida.

I d Sgramor e cuvero con1 as suas co· CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
Endereço Telegráfico « B OSCO» �I�:����: ��I!�t::i�is

!
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755.97

;. 1___ "O :\lundo de Amanhã" é o pro- Receta " 67.053_245,30
g:-ama qt,lC I�e _interessa. Todos 03 Ativo « 142.176603,80
sahados as 2_,3'1 hor8�.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa ? Sir'listros pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30 �

atruyés desse grande país ouvindo � Responsabilida,jes « 76_736,401 306,20
"Conheça os Estados 'Cnidos" que. 1é transmitido aos sábados às 19,34 �
horas. �
Teatro �Ouça um dos melhores "broad- �castings" no genero, sintonizando o f

f "Radio Teatro <ias Américas", tô- ?

das as 4as. feiras, às 19,35 horas. .........�__ • __ .. n· n,.. ,.. ...._...,..J.....__,._........� •• " .... -

Notas rurais . Um italiauf) qne
tudo previu

·R. H. BOSCO LT
ITAJAi - $. CATARINA

Seja o LIDEI OI
MODB

Confecc,ionando o seu
terno na

Alfaiataria líder
de

a

• I VIAGENS

Achados e perdidOS

VENDEM-SE

3

Fpoles. �- Joinvile

Dois motores movidos a óleo

crú, de 10 e 15 H.P. Tratar fi

rua Maior Costa, 33.
Fter ianópclis

5 v.

"EMISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCE GOSTA
.li>E

I Se.ídas - 2 !;.orail do. madrugada

II' :'::��:I:o::. :�:���ã IIInforsaações nesta redação
I
��=a-=��� ���,_&& . ___

DISSOLVE
A'GORDURA
Muitos' Quilos por' Mês
V. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um.
médico da California que presta assís
tencia ás estréIas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drasticas ou a exercícios
excessivos. Esta descoberta, chamada

Formode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. l<'orD1.ode é um pre
parado garantido para remover o ex

cesso de gordura. Peça ForD1.ode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção,
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • iio

REPRESENTANTE
Prccuro-se , estabelecido, p] téci.

d ou de lã e linho. Cartas à Tece-

lagem Santa Odila, Caixa POli ta I

3914, SÃO PAULO

LE IC A
Emperfeito estado, com telemetO
filtro amarelo, objetiva 1 :3,5.

fóco 5 crns ., com bolse. de couror

VENDE-SE.
Informações nesta :redação.

vel-dade I
dos tipos mais

praia ao alcance

por verdadeiros

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

1

I
�
�
!

I
ORLANDO SOA RPELLI IRlla Conselheiro Wlafra, 36 - loja e §�breloja - Telefone 1514 (rede Interna) �

j
__��=Ca�i_x�a=P�o�s=ta=I===51=-=--=E�n�d=.=T=e=le�g=.:�«S='=c=a�r=p�e=ll=i=»=-=-.=F=I=o�ri�an=ó=p=ol_is� l

Sedas
I

�
�

Caserniras e Lãs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o RADAR
�s , Economia

(s'C"et::1r:i:: ��:::Ro'\_a I S � � � � ! E 01 e Finanças 'I LV��RÃiiiA�P�BO'SÀ f'm:l(t]·1eB
VENDIDO O EXCESSO DE I I

'

�PI). OITO ELEMENTOS TONICOS: PLANADORES ;
Rua D.eod,oro,. 33 J

•

�

Durante muitas gerações c Washing�on_. - _(S. L H.) _I
Flor ianôpolis A�l6rIhi"""1III1iI

11averá discussão sôbre quem
AHS!;.NIAlO, V/·,NADA· A d 'b �

Á

inventou a ciência agora co-
TO, F;.JSFO;:O),(ALCJO I

ven a pu nca dos planado-] Livr-os novos e usados, -

("",yn�hldil

nbecida como radar. Qual
ue j �es emt.edxcesso que ;�odem ser � em diversos idiomas.

"

" �1. ThelllH'[ rtJlJ HIA8D?ln'-

.
.

I �onver 1 OS em aVlOes leves �
país? Qual cientista? A con-

'"
TONlCO DO CEREB-RO I acaba de ser anunciada pela; A temde encomendas de ;

trovérsia será absolutamentej .omco DOS hmSCULOS I "Rec�nstruction Finance Cor- I obras editadas no Brasil 1 - que a Humanidade vive

in1ltil, naturalmente, uma vez O p'l por�tlOn", uma repartição do � '"U DO esrraageiro ,
atualmente no período geoló-

que ninguém inventou o ra- I E' t lJdtidC'A' DQPd!UD�rloldo�, governo norte-americano en- � gico denominado holoceno, o

dar.
sqo � b�, nêm1crJl, Mli�1 � d d d'

,Novidades todas as qual se iniciou 20,000 anos an
carrega a e. ispor do equipa- j

O radar apenas se desenvol- ��I.'! ,C'i"m M"g103, Cri.f,nç�. -mento de aviação em excesso. J semanas
. tes de Cristo,

veu. uma descoberta seguindo- fi:Ql.llhUIi, !Qcceb4ll,ão .. lotli- Virtualmente já foi disposto
" i 2... que o mundo consome

se a outra, até quando se co-
ficllÇê() gai�i de. o'S'.ni-mo "iodo o suprimento da repar-

=-_...,--_.__......_........._......_, anualmente 1 bilião e 200 mi-

heceu sôbre ele coisas sufi- COiYI o

I t·
-

d té d
lhões de toneladas de madeiras

SI
iaçao e ma ena e peque-

,de}lt�eS p�rahtor:náh-Io de uso

a.n g u e n o I '

nos aviões do tipo de Iigacão. �<..-�
,

divlersas, c,o:r;sumo êsse que, em

pra ICO. • en um amem ou G Os planadores "T a y I o r-
vo ume, so e superado pelo do

nação inventou-o, da mesma. U c r a f t", em número de 149
carvão mineral. ,

forma como não inventou a ue U N s.r. rr '99, de 1921 I foram os primeiros a sere� 3 - que segundo o famoso

aviação, o rádio ou a propul- _,,___� postos � venda. O preço foi E'S- A N T f- P A L Ú D I C O entomológo norte-americano

são mecânica. Os irmãos Wri- tabslecído em trezentos e cin- Anthony Standem, o pêso dos
_ .

_ de comprovada eficácia .

t
ght nao inventaram a aviação quenta dólares cada um, A re-

mse os existentes no mundo

ou mesmo o avião, pois outras
1$

�1'fJ' J-f'h'tT'�.
.partíção também venderá um

1 ��:���:o50D�106s�';;�';;A;e� excede em muito o pêso de to-

pessoas como Bartolomeu de U l -lU' número limitado de máquinas merecido a preferência, em todo dos os outros animais terrestres

Gusmão e Santos Dumont ja 'de 65 HP que podem ser ut.ili-
e Brasil, no tratamento do imoa- reunidos.

•

••

l ludismo e sua s manifestaçõ-es. 4
haviam. voado em balões e pla- zadas para converter os plana- Sua fórmula, contendo aloés, raiz

- que os refriados ocorrem

nadores. O que os irmãos Wri- dores em aviões a motor. O
de genciana, raiz de calumba e com tanta frequência nos Es-

I f' f CONTRA
casca de quina, além de constituir t d Urríd

g it izeram oi construir o prí- I preço dessas máquinas vai des- uma medicação preventiva de
a os ni os que, segundo uma

melro avião Q'18 funcionava. �����'ADOS I' de cento e oitenta l� três dóla- larga, aplicação nas zonas palude- estatística recentemente dívul-

sI rconí
-.

t
OÔOEô"CABECA té t

sas, e excelente no descongestio- gada alí um d
. a 1 nao invem ou o rádio. NEvoALG,AS 'E / res a e quínhen os e quarenta namento do fígado e no resta-

' a pessoa per e em

Apanhou as ondas electro-
OÔRES,.GERAL e oito dólares. belecimento da s,ecreção biliar. média dez dias por ano para

ti
só SE'USA t t

r

1
magrie lcas descobertas por

,;, * * ra a- os.

Hertz e conseguiu que as mes- TRÊS BILHõES DE DC)LA-
5 - que Benjamin Disraeli,

.mas fizessem alguma coisa R'ES PARA AS CONSTRU-
o célebre primeiro-ministro

útil da mesma fórma como ÇõES NORTE - AMERICANAS
da Inglaterra, aos 68 anos de

Stephenson tomou o motor a
Nova York - (S. I.H.) -- Os ... idade, falou certa vez no Par-

vapor desenvolvido por Watt cancelamentos de contratos de lamento pelo espaço de 3 horas

e a roda de nossos ancestrais guerra, ao que se acredita, hão �...._----------_... e 15 minutos e manteve o au-

pré-históricos, criando com
de libertar suficiente material ditório em suspenso durante

.eles a primeira locomotiva me-
e mão de obra, com excecao feda M Orof.eno todo êsse tempo,

cânica. da madeira, afim de proporcío- • 6 - que, no princípio deste

As descobertas e princípios nfLr um antecipado volume na- Cirurgiã - dentista século, as repúblicas de Hon-

em que o radar se baseia da- cional de três bilhões de dóla- Diplomada pela Escola de duras e Nicarágua emitiram

tas de tanto tempo que n in-
.------�--------.,... res em matéría de moderniza- Odentclogia da Faculdade cada uma um selo postal com

guérn se preocupa ern precisá- Dr. i\ rter nare;U1� ção, remodelação, reparos e de Medicina da Uaiver-
um mapa no ,qual reivindica-

los, vem de F'arady, "sir" II Ih" - r li U U manutenção, durante os pró- sidade de Porto Alegre.

I
v�m, para si uAma mesma pro-

Isaac Newton ou mesmo de IIJ. Olhw[\ira ximos doze meses. Consultas com hora mar-
vmcia; e que esse fato, produ-

Aristóteles. São do conheci- ri u � vt

I
A rapidez com que os novos cada. 110 período das 14

to de uma mera coincidencia

mente público fl fazem parte
Clinico G"ral d41 Adulto. planos de construção serão às 19 horas. degenerou num incidente ern

a herança do homem.
Doançce deu criança.

I
empreendidos, durante êsse C I

I
que foi necessário efetuar uma

_ Labo"atürio de AnáHII".
•

onsu tór io e Residencia: d
Entre os marcos do desen-. clínicas. período, será ditada pela dis- Rua Esteves JUDiar 129,

gran e g e s tão diplomática

volvimento dessa nova ciência [i Conilult6rio: rua Felipe Sch. ponibilidade de materiais e Telefone _ 1218.
afim de evitar uma guerra en-

h_á, porém, um que se ergue
rr-id t , ;?oI [altola da Casa Pa· (mão de obra. Os economistas tre aquelas duas nacões cen-

ta I t'
rai.oJ. dalll 1030 á. 12 II da.

I ',:pl'evêm que o volume das cons- "' =- .....-: tro-amerícanas.
'

o c aramente e mdiscutívell 15 às 18 h•.
quanto o primeiro avião dos Re.iclência: rua Villc. de Ouro i truções dependerá unicamente

�----_... -_-__--_-------

irmãos vVright e de Santos Pretc, 64.

I'
da renda da nação, �

-

Dumont ou a primeira locomo-
Fone: 769 lmanuaJ I ' X x X �

tiva de Stephenson: trata-se
�---- -_ Londres (B N S) - Uma no- I A I)V0-G ,L.� DO'S

da primeira cadeia de esta- VEND'�" SE va manifestacão da indústria i ..L.-�

çõcs de radar na Gr�-Breta-
LJ- do algodão nô Reino Unido

I Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

nha. Os briUl.iUicos têm lee:íti- uma mesa circular e uma cris· acerca do programa governa- Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

mo orgulho do fáto de sua' na- taJeira, ambas em ótimo estado mental acaba de registar�se.
ção ter sido a primeira a trans- de conservaçã�. Ver e trátar à Sir Raymond Streat, Presiden-

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 -

�o�'mar o radar em algo de rua Almirante Alvim. 14 te da Junta do Algodão, decla- Edifício Cruzeiro - Florianópolis. =_1_utrl. Seus cientistas foram os (Mato Grosso.) rou que o plano oficial para a ....----.... ""=_

prinleiros a retirar o novo co-�
..................,�....'V\ reogarnização da indústria

-----!

nhecimento do laboratório e
nao apE'nas um bastião invisíll textil e incremento da produ

transformá-lo em uma questão
vel �o redor �e suas praias, I ção foi recebido "com grande

prática. O tnbalho nessa ca-
atraves do qual nenhum navio, satisfação" pelos indust:r:iais

deia de estações de radar ini-
ou avião poi[pria 'passar sem interessados. "As indústrias do

ciou-se em 1935, Custou mi-
ser pereebirlJ, mas também algodão sabe agora em que si

lhões de dólarei:3 de dinheiro
grande (!wmtidade de no·vas ar- tuação se encontra relativa-

pu'bl' ,.
mrrs clefensivéls e ofensivas, mente ao Govêrno", disse o ci-

,lCO, em (l('!'a tudo fosse I
mantido em segredo de tal

rm.a descoberta levava a outra tado Sir Raymond, E prosse-

fo' em sucessão tão rápida, a me- guindo: "O caminho foi aber- IrIlia que o povo britânico
não sabia CJue estava fi,nal1- �HlS fl.ue hOl,lv.es�e

uma utilidade to para as resoluções a serem

Icianc(o um dos maiores passos
Imedlata na IdeIa, esta n:al era tomadas por numerosas firmas

na histÓl'ia da ciência. Todo
notada e era posta de lado até industriais e esperamos que

cI'd 1- l't" que )S cientistaS em seu exc0.S- / tais decisões se façam de logo
,

1.( ao ln _an lCO que I.Jag'OU IL' so de serviço tivessem tempo e acompanhar por uma ação vi-
I�poc;toc; naqllela éT)oc;a poup
dIzer agora (lue auxiliou a

facilidades para trabalhar na- gorosa. Possuimos todas as in-

Construir o pl';meiro SIstema
quela idéia, dicações de que a mão de obra

opr-'racional c1e rálio, organi-
Apesar ele tudo, porém, em

I
que as autoridades competen

zado em qualquer parte do
1::l40, quando a Grã-Bretanha tes pretendem colocar á nossa

nll1nrlo.
permaneceu sósinha contra o' disposição facilitará de modo EVIT� ABORRECIMENTOS. I INSTITUTO DE DIAGNOSTiCO
Eixo, já havia desenvolvido o concreto a rehabilitação alme- �om pedld.os que podem. ser eVita· CLlNItr'O

. J
nos. Contnbua para a Caixa de :Rs. \.o

radar a t&.l pon�� que o ,�esm.o Jada. molas aos Indigentes de Florianó- DR DJA'LMAestava sendo utilrzado nao app·-
e ' ,

nas para anunciar a aproxima
ção de incursrn'es, mas tam-'
bém nas ativi(lades cotir1ia11as
de artilharia, no controle rIos
holofotes, na detenção de sub
marinos. na navegação e no«

Com a Alemanha se rea- comb8.tes noturnos. Os ci('�ntis
ma'/_c18. a 1l1"?;É'ncia tornou-se tas de outros países podem ter
gntnd0. Os cientistas UVE'rd'l1 previsto então a possibilidade
todo o <lllx:lio e o C'lstO foi C011- 'lp se adotarem os princípios do
Siderado COIl, o coisa secundá- rDdar nesse sentido. mas a

ria. Im�)L IsionadD "al'v_ a fren- C ,'ã-B:t'ptanha, lutando s6si
te pela poderosa f01'ça da allto- l' lIa r'1ra defender sua 'lida,
1l"('Q<:;en2 �§.(), 1. \;Y1.-D"eta,lh::l p esrava f.::,zc:ndo real üellte
c;ri(;u com (�S8a nova ciência ta1 coisa,

Tratou-ó'e !�e um caso em

que a necessidade foi a mãe da
invenção. A Gái,-Bretanha era

tão vrünerá,rpl a ;:<Ül.oues aé
reos que preeisant encontrar
1.111: sistema de alarma ll1elhor
do que o d"ldo pela vista ou

pelo san.

DE

NiCJ1\NOll

Sala 5

F'ARMACIA ESPERANÇA
li SUA FARMÁCiA

lu Coaelt•• Mafra, 4 • 5 - FONE 1.14'
Eair.la. _....

_ s'f. 1 (I F'
CONTA CORRENTE POPULAR

�g'" • .�,'
JUfOS 51/2• a. a. � Limite Cr$ 30.000,06

.-� Movllllen.taçao. com cheques

,.���;,,- Banco do Distrito 'eder�1 S. A.
ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 I�!Ul! Trajano, 23 • Florii!fiÓpolis

Gráf�co BrasUEstabe�ecimento

Trabalhos Comerciaill
Impr8lisão c cÔ!'",.

Corr.posi<oão ,j", livr'�9 .,

Jornaiol

SOUl.A
C!Jr'tn p:r'��,lca n�r b.ospitt.t;I VJ.rC'pou.

Jl1� m>o1dlca 1l>L'.l 1\'iY'1il. p�t1'1a, OOCIII!.

lo'2JI -:lo s1"u..ma llorvooO. n�ell:!o Benito
urm1ll"l.o elo hQ:mI.= � tÚi :tZ:,ulb�

UafI;;'IA. T�M�: DE. :l"i.mM T.&V�
Téses e Memorais

Dúublég e tric.rornioll
Reviij;co� - Avulsoll • Caixas -

ElltOjOiJ, atc.

h �;::''''"�) d,:; �t::--c' '�'m:r:'..;!.,ru·!o (RIo hu·
� ll;cpOOl:.IlJ;·.ào �-:I ltil.lllorn. � kM.

P'tibU(!"'. pela ....r'll ... ,-i'!;l.d%_(!;! 40 :ruo M :11·

r1l1"". - GtLth;M;. JII El!.:';l X -- ll'· 'VI>

·-lL,""f.l01l:'l"!'1illl ci1lJtoC:l - lilllaoollif; ';"j 1.1«.

W - IIon�<I.'l"l Du<l-d�:\] - (k'''''!lOt. i

� i �"f·�",i�+"'�'!"1.l'l !'.,.n��-s.r'n (J� "":�� �

__"""",,_' ooplA e amtl!n oumca. - Rua I'enUlIIdO

AceHa eJ!íCOmSnCãS Vi'5ra. O inh;ricr do Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4S,iíO pontos do "Veleiros da Ilha" e 16 pon
tos do "Siderurg'ía", de Tubarão.

Ohtiveram maior número de pontos, na
classifi('ação individual, os coaiandantes 01'.
lanrlo Coelho, do "Iate Clube ", com 25,25 e
.Tosé Buchels 110 "Veleiros da IIJIa", com 21,25.

A �lFILlb A'l'AL,A I UUU O UH.UAN1�MO
J.. disputa de domíngn, assegurou ao "Iate" a

O Fígado, o Buço. o Coração. (I E·tÔiDHg". o�

seg'unda 'Vitória sô'bre a taça "Jol'g'e Gerer". I'ulmõe-, li Pe-le. Produz Dôres de Cabeça, Dôr ... �

no," 01'<8<:18. R.eumatismo, Cvgu-Ira, Quedtt do CIi-
NóS, O� DA VELA...

Um empreendi-_ VENCEDOR O "ONZE" JUVENIL h.�lo, Anemia p Abôrtns.
N t d domi devi

I DO "PAULA RAl'\iOS" laotenslvo 1:1(1 ()rt1�I!)iNm(l. Agradavela rega a e ommgo, eVI·
\ No campo de futebol denomina- ...

do a violência do vento, par·· mento notarvel rio "Pasto do Busch", foi realizada corno um licôr
.tiu-se um dos brandais do bar-

I O Iii!>J IXII!) 91" t' I O N <' Pduas pugnas pebolíslicas entre os GL" .. es a HP1"t"� d) 'lO (I I .C' .. eomoco tim.oneado por Viriato Leal Deverá regrellllcr hoje a Tu- [uvenis e iuf'antis do "Paula na- I! IllXlil li r no tratamento da Sífilis e Reumatismoe, quando na praia, colocado o b d J Sb ,. h " arão. o r. orga a" ouso
'

1I10S" e do "Figueira", tendo t riun- da me8ma ortcemarco no 'carnn o , o mesmo Costa, atual prellidente do fado, nos dois jogos, o 'Paula Ra-' !'o
comandante puxava no cabo «Hercilio Luz .f.C.». o "Leão mos", respectivamente pelos esco-' f.l'\LJI,M CELEBRIDADRS MÉDICASde prôa, este também se rom- do Sul", S. II., que_ se en- res de 3 x 2 e 2 x 1. I "lJ'bre o preparado ELIXIR A co np(.�içll.o e o sabor a
peu, o que lhe valeu um desa- contra riea to copito! desde I

.914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR .�14. re-
gradável tombo! sábado, veio tratar dum mo- TRANSFERI�l � RODADA, qae O tenho emp�('gado, em comeudam-no como arma de

- Quem já ou viu fala r em saho- rnerrtoac empreendimento: a Em vista de estar o gramado da) os ca-os de Indíeaçào apru- facil manejo para o públicotagem e [u lga que isso somente construça-o do «E.to'dl·� Her F C D'
. ..

I p,'adu t8Hõl'- em varías de no combate á sirlll!! quatída-eX�J··ste I1a gll"el'I'" entre nações, f ica-
a � '. .s , • unpratIcave por motivo

• U ...., -.

ria .l·lec<>pc"l·onad"o se Oll\'l's'se� o llll"e cílio Luz», c ue inclue rnesrno das grandes chuvas que durante: S1I8S manllestações) os resal- 'de� que h'eqoent*"mente a
- �

uma p iaoino ,
o que vale di- t' I d b ôb I

'108 têm sido satlsfatorl08, nroveito 'no AmbWaforio d a
eu ouvi. Acredita D'Alascio. .vão

zero no caso da sfetivação
O( � a semam� .

esa aram so re a �It são rapldos e duravels. Maternidade de Santa Maria
sou curioso, muito menos bisbilho- capital, os prélios do Campeonato
teiro. Mas as circunstâncias me fi-

das proje t o a, que fierá aque- amadorista, programados para an-, Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passg.le clube sulino o prim .. iro t (' ontem f'or t f fzcram testemunhar UIll fato que
-

, arn .rans ene os para 11 15 _do nono E.tado a cantar o próxi 1
.

I��el��:�l s�I��: ��n�,���si:: �l�r:�:�:� co� i��t��cJ���en���:�:r!:s� O l:e����a�:n::::o,;OgOS de dom:n- J...... u-r-t:s-p-..-r·
...

u··
....

d·-e-;;-n--C� 1= a'"
..........

no galpão e, no lado de fora, pró- manteve conversações com
ximas a uma das vigias, duas pes- altos paredros do nosso es-

go:
soas discutiam, Uma delas quase porte e proeminente. autori- Y ? FI

RIO
berrou: "A coisa está apertada. asco - x amengo 1.dedes da cdminiatração do Renda ?-4 6�/- 00Serra, não muito, um dos brandais. : �;). o,

E.tado; vo I ta a Tubarão maill Botaf ') A ' .

1O vento, que está forte, se encarre- ogo .. x merca .

entu.ia.modo ainda. dado o S C
.

t'
-

3 Bgarú do resto. Teremos, assim, a vi- d 1
. rrs OVHO x onsucesso 1.intereue demonstra· o pe o. Bano"? jU 1

.

1tória assegurada", bel - X mal ureu-a .

_ Barbaridade, amigo.
que podem facilitar a con- Canto do Rio 3 x Fluminense 1 Agravo n. 1.548, da comarca

- Incrível não? Mas não é tudo.
.eeução de seu objetivo. O S. PAULO ., da Laguna, agravantes Mari-
referido esporti.ta, entabolou. S- P I 3 I' ? to tAlmwm mais, como eu, havia es- ao au o x pIranga _. na Rosa Barre e ou ros eo' também. negociaçõe. para a 1 • 4 C .

Ieutado o "ajuste". Acercou-se dos realização de dOI. grande.
. uven,us X omerCla 1. agravados o dr. João de Olivei-

outros e foi dizendo: "Ouvi tudo. b
Port. E�portes 1 x P. Santista 1.

ra. "t::lt.alator O sr. des. Luna'cotejos pe olisticolI no .ul, C· t' ? S P R .r=Perderão tempo se tentarem eles- _orm 1�n.S - x ,. . . 1. .

com n visita do "Atlético" e PARANÁ Freire.pistar. Não os demmcio porque co "Figueirenll.... clubell da- C.,também tenho minhas razões para _untiba O x Água Verde 1. A Câmara, preliminarmente,qui. àquele munic í;>io. R G DO SUsabotar. Mas o meu caso é pessoal " L -converteu o julgamento em di-
- indivíduo para individuo. :f:le I EXCURSAO À LAGUNA Internacional 4 x Cruzeiro 4. l'

A •

t 1MINAS GERAIS 1gencla, para que os au os vo -

"ursou': comigo e quero_ vingança. Chegou ao nosso conhecimento Cruzeiro 3 x Atlético 2. tem ao sr. dr. Procurador Ge-Para num, o brandal, nao resolve., que () "(�rêmio Estudantil Catari- ..........�................�........ " _ -...._..._ ... _ ral do Estado para que s. excia.Que talo cabo de proa ?"
",.

- Imaginem só ! Por mais absur- nense esta planeJando uma ex- ------�_ diga do mérito
do 'que pareça tudo deu certo. O cUl'são esportiva a Laguna, onde

I I�'
,� *

bl'andal arrebentou e o homem pu- displltarú, com seus colL'gas lagu- BOMBAS PAlA ÁGUA Apelação civel n. 2.619, da
x�)U no Acabo. Isto é de matar. Mas

nenses jOgOS de uasquete volei e manuais. eletricas e a

I
comarca ·de Serra Alta, ape-VlU voce os "sabotadores" ? .

' . �

'1- Bem. Eu espiei pela vigia ... i
atletismo em geral. vento. lante Cia. M. Zipperer, Madei-

- Então desembucha rapaz! (O Para efetivar tal cxcursão, segui-

Motores Elétrl·cos : ras e apelado Horst Walter e
D'Alascio estava "abafado"). Irão sabaclo para aqm'la cidade os t outros. Relator o sr, des. AI-
« -;

Você compree�de. � coisa é jo\'cns Constantino Atherino, pre-' de
1 fredo Trompowsky.",ra\e ... Por Deus. nao a passe'l SI' "T S

" d·1 •

tadiante. Os dois primeiros eram o
SIC ente, e y \'10 l,ey OnCInI, 1-

I 5 H P Foi negado provImen o a
Cúneo e o :\Ioritz. I retor-esportivo. 1 2a..

apelação, para confirmar a
- E o terceiJ'o? meu velho.

REPRESENTANTES sentença apelada."Larga" depressa. O tal da vingan- O "BAGÉi, VENCEU '" ':' *
ça pessoal? Ante·ontem, realizou-se no gra- I

-

81 V I- Olhe aqui. Não convem... mado do Colégio Catarinense, o rmaos a am .'
Apelação civel n. 2.581, da

- Nada de recuos! Você come- encontro pebolistico arilistoso eu- comarca de Bom Retiro, ape-
çou tudo isto (o D'Alascio estava tre as equipes do "Bagé" e do

"ln-I
Rua João Pinto, 6

Ilante
Maria Kunz Stadnik e

tremendo, nervoso, pronto para iernato", este último composto por Caixa POlltal, 42 apelado Pedro Stadnik. Rela-"'rasgar" o amigo), quero a chave internos daquele estalbelecimento
da coisa. escolar, saindo vencedor o "Bagé" Florian6polill tor O sr. des. Silveira de Souza.

- Eu digo homem. Calma. O ter- PJte::l�0�e:s�c�0�r.:e�d�e:_:5�x�1.:... ...: =======: A Câmara conheceu da ape-
ceiro era o Filomeno... -

lação e negou-lhe provimento,'" CLUnE DE REGA'rAS ALDO LUZ
para confirmar a sentença ape-Balancete do mês de Ag'ôsto de 1945 lada que decidiu com acêrto. �pelados Guerino Bonotto e

Receita * * '" sua mulher. Relator o sr. des.
Saldo de Julho .. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175',00 I Apelação de desquite n. 393, Silveira de Souza.

Re.ceb, Mensalidades - - . . . . . . . . 120,00, da comarca de Concórdia, ape- Confirmada a sentença que:
Idem, idem .. - - . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 lante o dr. Juiz de Direito e homologou o desquite.
Idem aluguel séde _............. 450,001 __ •• __ T.ó.T.aI!W:... _ _. _., _

815,00lInstituto Histótíco e Geográfico
I de Santa Catarina

�:�:��, ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMISSõES PERMANENTES:

2.340,00 i --'Ná' forma do art'- 25 e § 2° do Regimento Int�rno e de or

I dem do C:0nsóci? sr. Presiden��, convoco para o �la 27 d? cor-

3.871,001 rente, qumta-feIra; ::: assem?lela _geral desteI:rst;tuto a fim de
ser realizada a eleIçao da dIretona e das comIssoes permanen-·

I tes, para o biênio administrativo que vai de 12 de Outubro des-
200,00, te ano a igual dia do ano de 1947 ..
257,50 I A reunião efetuar-se-á na séde social, às 20 hor�s, .exigin-.
20,50. do-se para o seu funcionamento a presença da malCna dos
3,90 socios efetivos.
22,00 I Caso não compareça número suficiente para a reun�ão fi-
16,40 ca desde já convocada nova para o dia 29 do corrente; sabado,.
36,00 ás mesmas horas e no mesmo local, podendo ela r�alizar-se
68,80 desde que haja a presença de dez socios sendo

qUatJrio
da di-

20,00 retoria.
169,90 i Além desta convocação por edital, será feito co vite pes-
----' soaI aos srs. socios efetivos.

815,001 Secretaria do Instituto Histórico Geográfico de Santa Ca-
tarina 15 de Setembro de 1945.

Sousa, 1° Tesoureiro. j

)

O 10 Secretário, Álvaro Tolentino de Souza
I

6

o ESTA.DO

VENCEDORA · a EQUIPE DO «IATE CLUBE»
'l'ranscorreu anímadíssíma a regata de

abertura da temporada oficial de 194ií/194Ú,
promovida pela Federação de Vela e lUotor ue
Santa Catarina.

Apesar do forte vento sul, a regata
transcorreu dentro da mais perfeita ordem,
tendo a equipe do "Iate Clube" conseguido
hrllhante vitória, com ()l,t)O pontos, contra

SEM ADRIÇA ...

GratiJ'icação zelador _ _ .

Pago Casa Meyer .

Idem L. Kraemer _ _

Selos .

Pago Moritz & Cia, .

Idem Livraria 43 .

Pago Cobrador '
_

Idem L. Kraemer .

Compra 2 sacos cal .

Balanço _ .

- Que "diploma" 'daremos ao

dr. Moritz? Notem que êle, contra
riando todos os' prognósticos, ra

zoáveis aliás, pois eram baseados
nos últimos dez dias de chuvas
constantes, presidiu uma empol
gante regata, num nunca esperado
lindo �ia de sol, e teve a felicidade
de entregar a taça "Jorge Geyer"
ao seu próprio clube!

Presidente campeão?
Arranja outro. Este é pinto!

Nota: Contas a serem Ipagas temos as seguintes:
Casa Hoepcke .

Reinisch S. A. . .

Diversos _ . _ __BANDEIRANTE B. C.

Assumiu, dia 14, a presidência
do ardoroso Bandeirante Basquete
Clube, o acadêmico A.ntenor Tava
res. Na mesma ocasião, no cargo de

diretor-esportivo, foi empossado o

jovem desportista Ondivaldo Pinto
de Oliveira, um dos mais completos
eestobolistas da cidade. Por tão
bôas aquisições, felicitamos o Ban
deirante B. C.

Total

Despeza

Fpolis., 31/8/945.
OSllÍ Oliveira, 10 Secretário - Nilton

UNIVERSITÁRIO F. C_
Segundo fomos informados, o sr.

Aldo Noronha está envidando to
dos seus esforços no sentido de fa
zer n�aparecer 110 cenário esporti
vo desta capital o Universitúrio F.
C. Bom sucesso são os nossos votos.

TENHA JUIZO
'TEM �fFILIS OU HEU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PUL4R PREPARADO

I

CóiiéDr8Õ-:�Raiõbà�"
dos Estudantes»
Damos abaixo o resultado da 2a•

apuração, realizada a 15 do eorren

te, na Séde Social do Centro Acadê
mico XI de Fevereiro:

1° lugar: Denize Veríssimo Perei
ra 508 votos.
2° lugar: Maria Liga Cúneo 330'

votos.
3° lugar: Marilda C. da C. Luz

244 votos .

.(0 lugar: Terezinha Couto 233
votos.

5° lugar: Eunice Rihl 55 votos.
6° lugar: Maria Hosa Cherem 36

TOtOS.
7° lugar: \Vilma Moritz 31 votos.
8° lugar: Célia Brognóli 26 votos.
9° lugar: Yeda Gama d'Eça 21

votos.
10 lugar: Ursula Beckmann :II

votos.
.

Julgamentos realizados pela
Câmara Civil, em sessão de
ontem:

'" * '"

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

VERMES-OPILIÇio
"ermífugo-purgativo de

ação rápida e eficaz. - A

venda em tôdas as far-

mácias e drogarias ...

Vermífugo de

KEMP

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador MédicOINO!��A ����:a�ELondres, _� ,B. roi. o.) A
_-- ..,. ··· -·-._.".,.....· - - .,.,.,..- ·.-.-..-0- - -.- -.__ ...., introducão de adesivos sinté-

ticos está produzindo efeitos
de todo comparaveis às trans
formacões trazidas à indús
triat extil pela descoberta de
anilinas sintéticas nos fins de:
século XIX. Um exemplo f'ri
zante desse progresso diz res

peito ao desenvolvimento, en

tre nós, no começo da guerra"
de um adesivo sintético para

Imetais, formando juntas tão
sólidas como se fossem rebita
das ou aparafuzadas. As utí-.
lízações bélicas do processo em

fóco deverão permanecer am

da em sigilo, como é evidente,
mas as suas aplicações no após
guerra serão por certo da
maior importancia, máxima
no tocante às juntas por mr-:o

de ligas metálicas leves. A juu
ção se efetua sob pressão e

efeito do calor, mas apezar
disso a temperatura permane
ce bastante baixa para que o

prévio tratamento da liga me

tálicá não produza distorção.
A superfície da junta é lisa e

Inão apresenta marcas. A agua,
por outro lado. não produz
qualquer efeito em relação ao

metal o mesmo sucedendo
quanto aos ácidos ou

diSSOI-1ventes comuns. As experiên
cias feitas vieram demons
trar igualmente a extraorrlí
nana resistência à corrosão I
exibida pelo processo em fóco.

* * *

EVAPORAÇÃO E DISTILA-

çÃO POR MEIO DE RAIOS
INFRA VERMELHOS

Londres, (B. N. S.) - No
decorrer dos últimos anos a

utilizacão da faixa infra ver

melha
'

do espéctro solar deu
motivo a aplicações de grande
valor no que diz respeito à in-

dústria, sobretudo no tocante
à secagem de filmes coloridos,
obtida de maneira sensivel
mente mais economica. Agora,
porém o sr. Arthur Reavel aca
ba de descrever, num relatório
apresentado ao Instituto de

Engenheiros Quimicos da Grã-
Bretanha, um novo método de 1
distilar e evaporar liquidas
sensiveis ao calor sob baixas

etc. temperaturas. O aspécto bási-
co do novo método consiste em

que o líquido a ser tratado é
posto no interior de um tubo
distilador ou evaporador, sen-

do êsse tubo feito de sílica ou

vidro especial através do qual
possam passar os raios infra
vermelhos. A fonte da radica-

0ir1iIr&1a • ono� VUalea e V!ru1Ita
cão infra-vermelha é colocada,a. toru. Fana.·. �IU •• ..Ida_.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dia fora do tubo e os raios o atra
!.'IaiI:l:1e:Ilt@ M.i l' "'.. 1'1 liIlOrQ. �rurliN· vessam sem produzir absorção
liA: AAmln!J:l,"" ,u"'""l1\. (,'1:!. r.......... Il'W' apreciável, de modo que o tu-

bo permanece frio. O líquido a

ser evaporado ou distilado den
tro do receptáculo é que absor-

(Diplomado pela !'Ilcul!ade Nac. de Keatc1na da UninraldAde do BruIl) ve OS raios infra vermelhos
a-Interno do 8erT1ço d. ClIn.1.ea M�ca do Professor OaTaldo OUTe1Ta. � elo

t f' dI'De-part2.n1ento d4 aadde ' rans orman o-se em ca 01'.

CLlNICA _mDICA - JlOINtIaII boterllu de adlQlro. e ertaaçaa. CON8ULTORIO Com o processo em fóco de
• &al8ID:eNCIA: R•• Felipe Schm1dt li. 3S - TeL 8121. CONSULTAS -- Du li b 11. evaporação ou distilação apli

cados aos materiais muito sen

siveis ao calor, elimina-se a ne

cessidade de utilizar um gran
HOIJlltal de vácuo. Desde já se antecipa

a excelência da nova evapora
cão no que se refere ao trata

I.... menta de solucões ou produto�
biológicos tais 'como sÔros san-

guíneos, penicilina, etc. I

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e gineeolozía

H{)t�pital ..Migu�J Couto"
IDIHAMA <HAMONIA) - Santa Catarina

- .b_ �

Dr. Potydoro S_ Thiago
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e ortameas

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR� SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS senvrcos DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta·
.o1árl0 do Instituto ,"Clem�;nte Ferreira", de Sâo Paulo - Ex-médico interno do

Sanatór-Io de Santos, em Campos do Jordão.
(lLtNICA GERAL - DIAG'r"ÓSTICO PRECOCE }o, TRATAMEN'J'O lilSl'llCIALIZADO

DAS DO:iJNCAS DO APAR1!:LHO RESPIRATóRIO

OPERACÃO DE JACOBOEUS
.

CONSULTAS: Dlàrlamente. das 3 às fi horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MelreJee. 18,
RESID:lllNCIA: Rua Esteves J11nior. 13!! _;? Tel'l U2.

DR. MADEIRA
Médic() e,pedalista em DOENÇAS DOS OLHOS

C'JI"lIO 00 ADerfeicoamento a Longa PrAtica no Wo (!,to JIlIlAIIn
IIOJ.UIULTAS - Pela 1!I1l1.ll.h1i: QJar1am_te - 10,3021.12 h•. à tarde excepto 001

...coe, lIu 14 ás 16 I",�..., -- (1()1Vãm..TOw.l(" ih". loiro .....ta .. 'l....110...... -

� 1.<111 - __I(!II",.,..: 11... rr-t._t.e Co�U.llo. .:;.

DR. ROLD,�O CONSONI
VIBURGlâ GlllRAL .. ALTA CIRF&GlA - MOI,�STIAR DIil SlilNHORA!I - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Un.íveraídade de São Paulo.. onde foi

A!II!1stente por vários anos do Serviço Cirúlrgico do Prof. "l1pio Carreia Neto.

Cim'U!rgllll do estômago e vias büíares, intestinos (le!gadv� grosso, tírõíde, ríne,
próstata. bext.ga. útero. ovérioo e trompas. Vartcoceíe. hídrocele, varlzee .. h6rnla.

CONSULTAS:
datI J'" � h'...... � p"" Fe'h>p S"hmlrlt �1 (Altos <la Casa P!lI!"Il'OO). Tel. 1.688-

RESIDlIlNCIA: Rua E8'tJeYe8 J1ÚllIor. 179: Tel 11764

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

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DOENCAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
....:.. Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas -

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

DR. ARAUJO
Assiatente do Prof. '8anl!lon, do Rio de "..eü'o

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

Clrurgllll moderna ela GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iâbío e c6u

da bôca fendIdos de nascença)
II*)fag08COpia. traquêoscopta, broncoscopia vara rettrada de corpos estranhos,

CONSULTAS: das 10 às 12 e d.aa Ui b 18 hor..

Rua Nunes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila OR. ANTÔNIO MONIZ

DE ARAGAO
Operações -- Vias Urinaria. -- Doen

lia. do. intestinos. réto e anus
-- Hemorroidas. 'I1ratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Consult: Vitor Meireletl, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

iii tarde, da. 16 hs. em diante
R..id I Vidal Ramo., 66,

Fone 1067.

MARIO WENDHAUSENDR.

ORo ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
llIJenlço. 4IIe Clhllies lnfsntil dá Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA liWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CON8ULTóRIO: Rna Nnnes Machado. 7 (Edifício 8. Franclltco). �O..

Conllultall das 2 às 6 horall
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

ORe BIASE FARACO
Mérllco - chMf! do Serviço de SUllls do Centro de 8811dil

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

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

DR. SAV'
Clínica médko-cirúrgica OI' Olho:! - Ouvidoo. NllJt'iz - Garganta.
DiplorLQ �e habíl fação '1. L .st�hc �ac '1l'a1 ele Oftalmologia.
CONSULT(:íRIC - .Fel'Il:' ":e;n:-Mt 8. D'l.!l 14 àD 13 hor&.ll.
RESIDf'NCIA - Conselheiro Mafn, 77.

�=L"�C:lr .... " I�',
e ,2C"4

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí·
I!entes de Floria.nópolis.
�,.,�.�.�

�ACHADO ri. CJAo

,.

ODIN

1ftu
Religião

Aq�T.icia& I!l Reprll'lIlentaçõe. em G.ral
Mnt:r'.z: F1orian6poHI;

I Pu.a João Pi�to, n. 9
C'1 f!a Pr,tal. 37

I Fi!ial: C,:e ciúma
.

I
Rua I:'lorkl,no F(.. lt�"("', ri.. fF ! f
,.,..'

(I""

Prorrlo).- .t9leg�C'!:;a.: _ l���
A;)0nblll 1:10fl �i'Jn'" pC"l G tnUnlClplO.

ctt' f: t l'o

Catolicismo

santo do diao
S. José Ct'pertino, Confessor
Nasceu de pais piedosos na al

deia. de Salento, em 1603 Inocen

te e simp'lee. foi acometido de en

fermidade periçplla da qual o sa 1-

vou. a Ss. Virqe,:n. Consagrando-se
a Ela ingreIlBol,;. na ordem de 8.

Francisco e com os Fadelil Menorel

recolheu-se aa conóbio de Críptu
la Aprendeu a ler tornou-ae e

clesiáatico e. por fim. recebeu as

sagradas ordens. O seu amor a

JesÚIi eonqu:io<ltou·lhe o privilégio
da. contemplação e. horas e o

ras ficava obwor t o em êxtases 80-

bre�aturais. Tinha grande amor à

pobreza. e sua pu reao era tão per

feita que da seu corpo evolovam·

lie perfumes, TIaba.lhou muito �a
salvação das almas e a. todos dís

pensava seu corinho e as suas p�
ia""ro� de confôr to, Oprimido rnur
tas vézes por impropérios. msul

to s e violências, suportava. tudo

com admirável candura; daí a ado

à miração que lhe devotavam rico.

e pobres. poderosos e humfldes.
Faleceu com 63 anos de. idade, ri
co em dons celestiais.

COnfRA fe'.RIOAS cecénres.oo Ç)OfI6AS
l!i!íI!

.

iftiMMlWMW íW!"'M'!{!i&tD

Motor a oleo crú
VENDE-SE um marca "OI!
max

"
- mil r o taçôes - força

de 6 a 8 cavalos, possuindo
cota de oleo.

Tratar com Sidnei Noceti
rua João Pinto. 44.

Telefone 1134.

��\�tsauq�� laboratório Clínico
g �-'�. RUA JOÃO PINTO� 25 - Fone: 1448
§g � .

� (em frente ao Tesouro do Estado

�nÁTOrlD PRTOLDGlCnS Florianópolis.
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. Oa Costa iivila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de

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

�utovaccin(.ls e transfusão de sangue.

Dr. H. G. S.

Exame químico de farinhas, bebid.:1s, café. águas, etc.

...............................................-

PECA ESTE LIVRO!... o mais completo ate hoje editado

Caiu Paliai, lC.J A B O r I c A B AL "[sI. S. Paulal_" . �

de autoria de JOÃO BRUNINI

Brochura de .tuxo formato 16x23
6 coprtulos 328 paginas. 249 textos.
115 gravuras,

Sobre: Orientação - Alimenlaçao - Re·
produçao . Doenças e Rcmedros dos
EQUINOS. BOVINOS,. SUINOS. OVI
NOS, CAPRINOS. CÃES. COELHOS •.

GATOS E AVES.
Preço. sob regislro ou Reembolso)
Postcl . Cr. $ 30,00 (Trinta Cruzeiros)"
A venda em todos as livrarias dOj .

Brcsit ou

, , MàHUL\l DE
\ �,t1 VETERINL\RU.\

��'h

UlIHAS CHIMIGAS BRASllURAS lOA�

. (

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aOi!! Indigentes de Florianópolis.

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A .

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Cl.lQselheiro Mafra'9

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J, Moreira & Cia

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

PRÊifl:O M' 10 .,

'!II
. ".,(. _

.)0. ::\ . .I..c �o :0 ("' i
.,. .

(z:;,r 1 .... ;; • _ !Tudo isto por t,.:.
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COMUNICA-NOS A SECRETARIA DO l'RmUNAL REGIONAL ELEITORAL, QUE ATINGIU A 177.982 O NÚMERO DE ELEI
TORES QUALIFICADOS NESTE ESTADO. ATÉ O DIA 15 DO CORRENTE.

obta«II ((]) �:.�t�8�f�����:��q"�Ob'�;�'�f��" �,�gO�(���:��Ra:�a�,�:rg�:�
quio , Q japonês Yosbida Kuzzu, "Dragão Negro" é êle mesmo. A com o que consta nos meios bem
considerado o chefe do "Dragão séde do "Dragão Negro" estava si- informados, Q "Dragão Negro" con

Negro", famosa organização terro- tuada num edifício próximo à Dieta tinua desenvolvendo atividade, de
rista e fascista nipônica. japonesa. forma ilegal, em todo o territóri.
Kuzzu, que. é o único dirigeate Segundo Kuzzu, o ';:lpão cessou japonês.

F1or� 18 de SelelftDro de 1845

Na capital da
República
Rio, 18 (A. N.) - A bordo

do navio "Aratimbó", chegou
ontem a esta capital Dom

Agusto Alvaro e Silva, arcebis
po da Bahia e primaz do Bra
sil. Ao desembarque do emi
nente viajante estiveram pre
sentes altos dignatários da

"Igreja Católica. A viagem de
5. revma. prende-se a uma reu

nião no próximo dia 20, dos
bispos e arcebispos do Brasil.

Gigantesco depÓSito
Londres, 18 (SIP) - Foi

descoberto perto de Berlim,
um gigantesco depósito de má
quinas, retiradas das fábricas
polonesas e trazidas para o

Reich. Muitas das máquinas
precisam apenas de ligeiros
consertos para que possam no

vamente funcionar. As máqui
nas devem ser restituídas à in
dústria polonesa.

Maria R. Moreira
Missa

Jocelina
.

Moreira Pacheco
e irmãs. cunhados e sobri
nhos. convidam aos parente.
e pEIIIlaaS amigas de sua mãe.

Maria Romana Moreira. poro as

si.tirem à misla de 39' dia. que se

rá rezada em sufrágio à sua alma.
no dia 21. às 7.30 horali. na Ca
tedral Metropolitano, ficando an

tecipamenta. gratos Q todos que
comparecerem a esse ato de pie
dade cristã

t

Ainda na Itália
Rio, 18 (A. N.) - Permane

cem ainda na Itália cerca de 2
mil e 300 homens de FEB, que
deverão viajar para o nosso

país na 2a quinzena do corren
te mês, aqui devendo chegar a
15 de outubro.

. •
ve:

SIlVIO Ladeira a) ser indispensável a sua assis-
• A

I
tência pessoal, incompatível com o

Aldo Luz), afim de tratarem de as-

Eneorrtrernse nesta capItal trell exercício do carda' sunto relativo ao seu alistamento

conllogr.ados artiata.s do broadca.tin- b) viver a sl�as' expensas a pes- eleitoral.
gD. nacIonal os quais, lIegundo fomos soa da fa1111'II'a.

, Alice Ferreira, Altamiro Rosa,informados. darão amanhã um u'ni- § 10 _ Nos casos de doença de
co espetáculo no Teatro Alvaro pai, mãe, fi lho ou cônjuge, do qual

Altino Amaro Damasio, Bertho
de Carvalho'

.,
não esteja legalmente separado, se- Luiz Gonzaga, Braz Pereira do

"ompoem o trIo 011 Jovens astro. rá dispensada a prova a que alude Nascimento, Délia Dutra Silveira
Silvio Ladeira, «speaker» comple- a alínea b. de Sousa, Etelvino Quadros, Hélio
to; Carlcs-Al.barto, � ·cacul�d da � 2° - Nos casos de doença gra-
PRA-�, .Rádlo �ayrlI'�k VeIga e ve de pai, mãe, filho OUl cônjuge, do Ribeiro, Hercildo Zimmermann, Il
Grudêncíc -SergIo Felrx-, caipira qual não esteja legalmente separa-

ma Lucy Nascimento, Iolanda
nordestino.

., , do, serão dispensadas as provas a Adriano Abreu, Iolanda Gonçal ves
.

Cor Ios-A}berto ]0 e nosso :onhe- que aludem as alíneas a e b. João Reipert de Amorim, Laura Ve-cido atravel de suas gravaçoes, o � 3° - Provar-se-á a doença me. . . , . ,

qual teremos o prazer de ver e di�nte inspeção médica, na formal
nancia �a Silva, LaurIcln.a Montei

ouvir.
. _ prevista em lei para a licença de ro Pereira, Manoel Etelvmo Mar-

Gr-udêrrcíc , c)m a Qpresentaçao que trata o art. 144, item 1. ques, Maria de Lourdes Aguiar,
de Silvio Ladeira, promete manter § 4° - A licença a que se refere Mania Eloy S. Vieira Maria Tereza
a platéia em constantes gargalha- êste artíco será concedida com ven-

'

d
� Cordeiro, Mário Sousa, Normal Gue-as. cimento ou remuneração até 30

dias e com o desconto da metade des Pompeu dos Santos, Pedro João
até 60 (lias". da Cunha, Sil via Farias Maciel,
Art. 2° - Este decreto-lei entrará Waldemar Hermogenes Amorim,

e:11 vigor na data d� sua. _publica- Zilda Soares de Sousa.
çao, revogadas as disposições em Icontrário. -------,-------

PI" d G
A

FI
. cal, do Quadro Úmco do Estado, de sessenta

a acio o overno, em orra- (60) dias, sendo trinta com vencimento inte-nópolis, 12 de setembro de 1945.
NEMU RAMOS
Ivo d'Aquino
Orlando Brasil
Antônio Carlos Mourão Ratton
Rogério Vieira

TE ATR'O

60 mil eleitores
S. Paulo, 18 (A. N.) - Se

gundo notícias recebidas de
Santos, cerca de 60 mil eleito
res daquela cidade deverão
concorrer às eleições de dezem
bro próximo.
Camisss, Gravatas, Pijames
Meissda. melhores, pelos me

nores preçoa�.6 na CASA MIS
CILANEA - Ruoe. Mafra. 9'

Instituto de Aposentadoria
dos Comerciários

e Pensões
• • •

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

Faço público, para conhecimento dos interessados que a

prova prática de MÁQUINa dos candidatos inscritos para
preenchimento das vagas de OPERADOR da 'Tabela de Extra
numerário será realizada no dia: 20 ás 8 horas', á rua Felipe
Schmidt, n? 37.

Os Snrs. candidatos deverão comparecer ao local acima
indicado com antecedência de 30 minutos, no mínimo, munidos
do cartão de identidade, caneta-tinteiro com tinta azul OM pre
ta, ou lapis tinta.

Florianópolis, 15 de Setembro de 1945.
Albérico Glasner da Rocha, Presidente da Comissão Local

de Concursos.

Instituto de Aposentadoria
dos Comerciários

.. ,\'t •

e Pensões

DELEGACIA EM SANTA CATA"RINA
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

Comerciários avisa às emprêsas compreendidas no seu âmbito
l�gal, sob pena de. ficarem sujeitas às sanções legais, uma vez

que já foram cientificadas a respeito, diretamente e com a de
vida antecedência, que devem notificar às pessôas incluidas
nas relações para efeito de alistamento eleitoral ex-ofício, a

comparecerem à séde da Delgacia, sita à rua Felipe Schmidt
nO 37, - Edifício São Luiz, - no expediente das 9 ás 12 e das
1� ás 18 horas, dentro do prazo improl�rogavel· de 6 dias, a par
tlr desta data, para o fim de assinarem os seus respectivos tí
tulos de eleitor.

J;i'lorianópolis, 17 de Setembro de 1945.

60'D����O_!� N.��!��O Gr�upo de
Altera a redação do art. lb5, do 1 todecreto-lei n. 572, 28 de outubro SO vamen

de 1945.
O Iutervr-ntor federal no Estado

de Santa Calarina, usando da atri
buição qUe lhe confere o art. ô", n.

IV, do decr-eto-lei federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939 e devidamen
te autorizado pelo senhor Presiden
te da República,

DECHETA:
Arl. 1 (l - O art. HiS, do decreto

lei n. 572, de 28 de outubro de 1941,
e seus parágrafos passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 165 - O funcionário pode

rá obter licença por mo ti vo de
doença na pessoa de ascendente,
desce-lente e colateral, consangüi
neo ou afim, até o 3° grau civil, e

do cônjuge, do qual não esteja le
galmente separado, desde que pro-

Controlam pontos
vitais

DR. HENRIQUE
STODIE'K

Hong-Kong, 17 (U. P.) - Che
gou hoje a Hong-Kong um grupo de
salvamento norte-americano. Esse
grupo libertou mais de (iSO pr isio
neiros de guerra holandeses, àUS

trnllanos e inrius que se encontra
vam na ilha de Hainã, 460 kms. da
cosia sudoeste chi nesa.

Changai, 17 (U. P.) - Depois de
um mês da capitulação japonesa,
ainda se vê soldados japoneses, ar-

»:

mad os, nas ruas desta cidade. São
soldados nipônicos qUe ainda con

trolam servdços tão vitais como

elétrica, água, te-,usinas de energia

Alistamento eleitoral I_efo_:,_:_�_���_<c.-_-.. _-.,.-
Da Secretaria do Partido Social IDemocrático pedem-nos a publica

ção do seguinte:
Convidamos 2S pessoas abaixo a

�omparecerem urgente no escritó
rio do Partido Social Democrático,
á rua João Pinto n. 32, (séde do

(Membro dos Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente do

FOCUldadel'
de Dire!_t�Dt'O��Dg�_tarina). •

•.••.•.Praça 15 ce Novembro. n' 1,
sõla 3 -Caixa Postal -- 86.

o porto do Santos
S. Paulo, 18 (A. N.) - O sr;

Coriolano de Góis, ora nesta
capital, falando à reportagem,
declarou que serão emprega
dos 200 milhões de cruzeiros
para reaparelhamento do por
to de Santos.

BANCO DO DISTRITO FE

DERAL S. A.

Com os cumprimentos desse es

tabelecimento de crédito, recebe
mos o "Relatório do. Exercício de

1944", apresen tado à Assembléia.
Geral dos seus acionislas em 23 de'

março último. Gratos.

Alterar:
Hoje não haverá sessão

gral e o restante com O desconto de um têrço.
O SECRETARIO DA JUSTIÇA, EDUCA- Comprar na CASA MISCE·
ÇAO E SAúDE RESOLVE LANEA é sebld economizar ..

Conceder licenç a :

A Xatália do Amaral Maia, ocupante do
cargo da classe F da carreira de Prefessor
Xormalista, do Quadro único do Estado (Gru-

RITZ Hoje, 3a.-feira, às
17 e 19,30 hrs_

Sessões doa Moças
Gloria Jean, George Dolenz, Roy'
Malone, Fay Helm. Patsy O'connor

e Jivin and Jills em:

INQUIETAÇÃO PRIMAVERIL
Um filme alegre como a juventuds"

Romance ... amor .•.

Livre de cenllura

No programa:
Notícias da semana 45xl7 - DFB
Aspetoa Catarinenses nO 4 - DEE

Preços : 1,20, 1,80 e 2.40

x
O Il'\TERVENTOR FEDERAL RESOLVE po Escolar "Rui Barbosa", de Joinvile), de

vinte dias, com vencimento integral, a contar

de 23 de agôsto de 1945,
A Xelsa Garcia, que exerce a função de

Professor (auxiliar}, referência II (Escola
mista de Rio Canoas, distrito e município de
Camhoriú), de trinta dias, com vencimento in

tegral, a contar de lO de setembro de 1945.
A Dilma Livramento, ocupante do cargo da

classe F da carreit-a de Professor Normalis
ta, do Quadro único do Estado (Grupo Esco
lar "Pedro II" J de Blumenau}, de trinta

dias, com vencimento integral, a contar de 10
de setembro de 1945.

TESOURO DO ESTADO
O DIRETOR RESOLVE

Aposentar:
Heitor Varela no cargo da c1asse E da car

reira de Polícia Fiscal, do Quadro único -'

Designar:
�Iauro da Luz Amorim, ocupante do cargo

da Classe H da carreira de Oficial Adminis
h-ativo, do Quadro único do Estado, para
exercer a função gratificada de Coletor de
Rendas (Coletoria de Timbó - 3' classe).
Adalberto Bráglia, ocupante do cargo da

classe I da carreira de Oficial Administrativo,
do Quadro único do Estado, para exercer a

função gratificada de Coletor de Rendas (Co
letoria de 'I'aió - 3a classe). ROXY

Dispensor:
Xelson Coimbra, ocupante do cargo da clas

se H da carreira' de Oficial Administrativo, do

Quadre único do Estado, da função gratifica
da de Coletor de Rendas (Coletoria de Timbó

A escala de férias dêste Tesouro, aprovada
pela portaria 11_ 1, de 5 de janeiro último, na

parte que se refere aos Coletores A1cindo 1\1.

Espez im e José A_ de Morais, mareando o

início das mesmas para 6 de dezembro do cor-

Amanhã, no Ritz, às 19.30 horas,
ColosaGl Programa

William Holden e Glen Ford em �

GLORIOSA VINGANÇA
Von Heflin. Lionel Barrymore e

Ruth Husey em:

O CAMPEÃO DA LIBERDADE

- 3rt classe),
Mauro da Luz Amorim, ocupante do cargo

ção de Coletor de Rendas (Coletoria de l\Iatos

trativo, do Quadro Único do Estado, da fun
da classe II da carreira de Oficial Adminis
Costa - 4' classe),

Tornar sem ejcito :

O decreto de 11 de setembro corrente, que

removeu Mauro da Luz Amorim, ocupante do

cargo da classe H da carrei ra de Oficial Acl�

mini,strativo, do Quadro único do Estado, da

Coletoria ele n[atos Costa para a de Taió.

Con(ni�r liccl1ça.-
A Francisco Soares da Silva, ocupante do

cargo da classe E da carreira de Polícia Fis-

rente ano.

RemOVC1-:

João R_ Gonçalves, Coletor, referência III,
da Coletoria de Taió para a de Matos Costa.

58 Feira. no RITZ e ROXY:
Bud Abbot e Lou Costel. em:

BANCANDO GRANFINOS
Maill uma alucinante comédia dos

doia impagáveis cômicos.

Admitir:
Luci Rauen Romaiss na Funcão ele Auxiliar

de Escritório, referência II, criada pelo decre
to 11_ 836, ele 14 de junho do corrente ano,

]1ara ter exercício na Coletoria de Canoinhas_
Reny Ramos na função de A,uxiliar de Es

ct-itório, 1�ferê11cia II, criada pelo decreto 11_

833, de 9 de junho do corrente ano, para ter

exercício na Coletoria de Lajes.

Domingo: •• Deana Durbin. mais;
radiante e maill formosa em:

FERIAS DE NATAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


