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LONDRES, 19 (U. P.) .. O MINISTRO MOLOTOV DECLAROU AOS. JORNALISTAS, NA ENTREVISTA DE ôNTEM., .:QUE NUM

FUTURO PRóXIMO SERÃO REALIZADAS ELEIÇÕES NA UNIÃO SOVIÉTICA.

o aniversário
da L.B.A.
Goiana, 19 (A. N.) - Que

rendo comemorar condigna
J)'lente o terceiro aniversário
-da Legião Brasileira de Assis

tência, a 23 deste mês, foi soli
citado da senhora Darci Var

gas, presidente da Comissão
•

ntral dessa entidade, um au

xílio especial de 600 mil cruzei

ros para diversas instituições
de caridade. Há dias teve a

LBA, desta cidade comunica

ção de ter sido atendido o pedi
do e a importância ser desti
nada a beneficiar os seguintes
estabelecimentos: "Hospital de
Caridade de Goiaz," "Casa dos

Pobres", "Pró-Caridade", de

Rio Verde, "Abrigo dos Enfer

mos Indigentes", de- Itumbiara
e instalação de um hospital em
Silvânia.

Na praia de Icaraí
.. ' Rio, 19 (E.) - Não se reali
zou em Niterói, no dia 9, devi
do ao máu tempo, a parada da

juventude escolar. A mesma foi

transferida, segundo resolução
agora tomada, para as 9 horas l
do d�a 14 de �)Utu�ro, e �e rea-jlizara na praia de Icaraí.
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avião de caça à propulsão a jato é o nove aparelho tipo
Exército norte-americano.

P-80 do

o
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tratado de paz com' a Itália Embaixador
Londres, 18 (Bruce Munn, sa de dar � Aus�ria. todo o Ti- da Itália

da U. P.) - Os ministros das rol setentnonal Italiano.
.

Relações Exteriores das 5 P?-l. Consta que. chegaran; .

aqui
tências parecem de acordo SO-III!lport�n.tes flgurll:s politicas e Rio, 19 (A. N.) - Pelo "Du

bre todos os aspéctos impor- dIplomatl�as amencanas e g�e que de Caxias", que trouxe de

tantes do tratado de paz com a' a delegação dos EE. UU. se QlS- regresso à Pátria o 3U escalão

('Xp·IOOI,·U· O depO·rSI·I.tU d'e' o'a'',"tatália visto que convidaram a' põe a travar dura luta na ques- dos nossos valentes expedicio-
Itá.lia' Domínios britânicos e tão dos Balcans. A chegada do nários, chegou o sr. Mario Au-

Iugosiavia a enviar represen- secretário do Interior dos, �E. gusto Martini, 16 embaixador Nova Iorque, 19 (U.P.) - Oito pessoas foram mortas e 44 feridas
tantes. A Itália não seria con- UU., Harold ICke_s, com van�s da Itália no Brasil depois de quando grande quantidade de nafta explodiu num deposito de mer

vocada enquanto os ministros peritos em questoes de petr9- r�stab�lecid� .

as nossas lel� cadorías em Montreal.

não estivessem determinado o leo, coincidiu com a revelação ço�s dIplo�atIcas c?m. aqueJ.� a-I--------Z---.--------------lineame,nto concreto do trata- do convenio petrolífero citado, pais. C! diplomata ItalIano. f?J 1 varez e aplral·U esta-o VI·VOS '.'do, para apresentá-lo ao re- este deve ser considerado quan- cumpnn:ent,a�o a bordo pai ,a •.
-

presentante italiano. Surgiu do o .Cor:selho se .ocupar da tos funcIOnanos do Itamaratl. Madri, 19 (Thomaz Allen da sentença comutada para 30
novo elemento nas delibera- fronteira It�lo-austnaca � po�e E t· t P Ir

· u. P.) - O segredo que ce:c3.1 anos de prisão ou expulso da
ções com a revelação do pacto por

_

em pen�os certas reivindí- X ln a a o ICla os julgamentos dos chefes da

I Espanha para Cuba, por ter
petrolífero entre a Rússia e o c:açoes. austnacas. Byrnes con-

E
•

I guerra civil espanhola foi 110- esposa cubana e possuir cida-
chamado govêrno austríaco; a feren�IOu com re:presentaI!'t�s I specla je levemente levantado, pela dania daquela república. A es-
Grã Bretanha e os EE. UU. pa- americanos em países balcam- forte pressão para esclarecer o posa e filho de Zapirain são
rececn não ter tido conheci-' cos, possivelmente sobre os Bahia, 19 (A. N.) - Por de- destino dos bolchevistas San- argentinos, e estão em Buenos
menta prévio, e há agravante! tI:atados de. paz com � Rumâ- ereto do Interventor Federal, tiago Alvarez e Sebastian Za- Aires.
de êsse "govêrno" não ter sldo ma, Bulgaría e Hu�gna; c.omo foi extinta a Polícia Especial pirain. Ambos foram presos _-&'f...-......._._.._._..&..""&T&........T."T.........._

reconhecido. O govêrno íugos- nenhum ?e.sses países s�t�sfaz e determinado o aproveítamen- nas recentes batidas e mantr- CONTRIBUA

lavo aceitou o convite, e sua os propósítos . democráticos, to dos seus servidores como dos no Q. G. dos Corpos de Se- para a CaiJia de Esmolas aos Indi-
gentes de Flori8llópolis.

delegação saiu hoje de Belgra- presu�e-se qy e �on�res e guardas civís, cujos vencimen- gurança de Franco. As acusa-

do; deve chegar amanhã, che- Washmgton nao assmarao tra- tos foram também aumenta- ções são estudadas por elemen-
fiada pelo general Vilebit, sub- tados de paz com os "gover- dos. tos militares. O sr. José Decha-
secretário do Exterior no atual nos" ali no poder. Teme-se que varri, conselheiro da embaíxa-
gabinete. O embaixador íta- os Balcans venh�m a �er duro Os estudantes da de Cuba recebeu dezenas de
liano não-oficial em Londres, escolho nas deliberações dos

.

cabos de todo o mundo solicí-
conde Carandin, é provavel re- Ministros. O embaixador bra- trabalham tando intervenção; visitou os

presentante da Itália ante o sileir_? Moniz de Aragão, decla- prisioneiros sozinho á noite.
Conselho mas consta que o ra nao ter recebido mstruçoes Viu que estão numa cela espe-ministro'do Exterior, De Gas- do seu govêrno, nem notifica- Manáus, 18 (A. N.) - Os cial, com agua corrente; não se

perr, virá pessoalmente. As ção ?<? Fo�eign Offic�, sobre a acadêmicos de Direito contí- queixaram da alimentação,
questões de fronteira entre a P�!tIcIpaçao do Brasil n� reu- nuam empenhados na campa- nem de maus tratos. Ambos
Itália e Iugoslavia parecem re- rnao do Conselho de Mínistros, nha de aquisição de livros pa- são ex-chefes da brigada Lis
duzidas á soberania sob r e na 3a feíra.. Tal noticia foi ori- ra a restauração da Bibliotéca ter, e confessaram ser agora
Trieste. Ambos .os p�íse� acei- gina�a. pelo facto de 0- Exército I Pública, tendo. percorrido vâ- chefes bolchevistas. Fazem
tam a ínternacíonalízação do braslleI�o t.omar parte na cam-, nas Tuas da cidade, coletando parte de um grupo de 20 cujos
porto. Os iugoslavos estão dis- panha Itallana. ofertas do povo. casos estão sendo estudados
postos a aprovar a autonomia pelo coronel Evmar, Alvarez e

de Trieste, mas insistem na Conservalo' rl·o Nael·ooal de Teatro Zapirain admitiram as acusa-

posse da Istria. Crêsce que' os 'ções. Zapirain penetrou na Es-
, EE. UU. rejeitarão a proposta panha com passaporte chileno,
,russa de ceder Trieste á Iugos- Rio, 19 (A.N.) - O presidente na República assinou decreto-lei e Alvarez com falso passapor-
la,via, apoiando a atual linha criando, na Universidade elo Brasil, com sede no Distrito Federal, o te espanhol, obtido em BuenosConseivatório Nacional de Latro .

. 'de ocupação aliada na zona Aires.
fronteirica entre a Itália e a

E' d
A punição normal em tais

Iugoslávia. Assim a Itália con- e suma ·I.m"'.,crtanc·.a casos é a execução. Zapíraín
servaria Trieste, cujo porto p.IIII' resígonu-se a ser fuzilado: Al-
seria nacionalízado: a Iugosla- Londres. Hl (LI.P.) - Em etlitorial. o "Times" salienta que a con- varez espera ser solto, pois che-
via teria Venezia-Glulia e Fiu- ferência anglo-americana elo petróleo é de granele importância para gou á Espanha em 8 de julho e
rne. A Grã-Bretanha apoiará ambos os paises, ta�1to "oh. o ponto ele vista estratégico como econô-

permanceu relativamente ina-

I mICO. e "e destínará especiamente, ao estabelecimento de acordo:"
OS EE. yU. opopdo-se, Londres inrlispensaveis para evitar que essa indústria se torne uma fonte de tivo; alguns pensam que Alva
e Washíngton . pC�-'')St2 1-'5- ,Inlo."o (' insegurança. rez é condenado a morte mais a

Prezado leitor
A sua sugestão nos li

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:
- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària-

(1.'.:,mente, neete iornnl ? -

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Dissídio coletivo
Rio, 19 (E.) - Como não

'produzira.sr os resultados dese
jados as negociações entre em

pregados e empregadores sôbre
a majoração de salários, os
aeroviários desta capital resol
veram suscitar ° dissídio co
letivo.

Foi enforcado
Londres, 19 (U. P.) - Kurt,

Blastkowitzka, com 39 anos de
idade e que ocupou a Promoto
ria Pública para os' alemães
durante o período de Proteto
rado, foi enforcado no páteo
da prisão de Pankrac, três ho-

I'
ras depois de condenado á mor
te pelo Tribunal Popular, co
mo criminoso de guerra.

A caminho da Alemanha
Washington, 19 (LI.P.) - Fritz Kuhn, ex-chefe do "German Ame

rican Bund" foi deportado dos Estados Unidos, juntamente com mais'
12 .alemães internados, a bordo do "Winchester Victory". São os prí
melros deportados de um grupo de 117 internados germânicos que
serão enviados para Alemanha.

•

Pelo término
da guerra
Salvador, 19 (A. N.) - Foi

rezado na catedral desta cida
de, um "Te Deum" em ação
de graças pela terminação da
segunda guerra mundial. Con
cluida a solenidade, foi orga
nizado um desfíle para condu
zir até a Praça 2 de Julho, as
bandeiras que haviam ficado á
direita dos altares durante o

conflíto ora extinto.

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

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

Fugiram da prisão
París, 19 (U. P.) - Em Bo

lonha, 56 prisioneiros. inclusi
ve numerosos colaboracionis
tas, fugiram da prisão do go
vêrno. O plano de evasão foi
elaborado em todas as suas

minucias e a fuga parece ter
sido auxiliada por pessoas de
fora .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PRIMEIRO PASSO
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O professor - Vamos começar
com a dança mais faci!. O primeiro
passo: Tire o seu pé de cima do
meu.

xxx

FOCAS SENTIMENTAIS
Até bem poucos anos não se sabia

que as fr.cas eram aficionadas à rnú
sica. O fato foi descoberto por vá
rios agentes da polícia montada ca

nadense. Destacados na costa nórdi
ca, durante muito tempo, os teferi
dos agentes tiveram oportuulda-íc
de conhecer tal particular idade e

aproveitaram-na, imediatamente, pa
ra conseguir alimento sem grandes
dificuldades, Para isso, colocaram
perto do mar uma vitrola e puze
rarn-na a funcionar. As tocas não
tardaram a subir á superf'icie da
água e trepar, pelos gêlos da mar

gem, até à máquina sonora, sucum

bindo ante o ataque dos policiais.
Mais tarde, depois de sucessivas
experiências, comprovou-se '[u-e,
estátua arrastada pelos troianos pa
especialmente, as canções sentir..en
tais têm o poder de fascinar as fo
cas.

:xxx

o MELHOR APLAUSO
Isto acorreu a Rubinstein.
Etn certá ocasião, Artur Ru

binstein, o célebre concertista
de piano, havia concluido o

jantar no hotel em que se hos
pedava e depois de haver pas
seado uns instantes em um ter
raço, encontrou um piano
aberto. Sem pensar mais, sen
tou-se e executou algumas fa
mosas peças de seu repertório.
Ràpidamente muitas pessoas

se aproximaram silenciosa
mente do maestro que, abstrai
do por completo, continuava
tocando.
Assim passou quase uma ho

ra, até que o músico decidiu
interromper seu improvisado
concerto. Foi neste instante
que uma das damas que o es

cutavam tirou de seu peito
uma flor e, sem dizer palavra,
ofereceu a Rubinstein.
Anos depois, comentando ês

te fato, dizia:
"Foi a única vez em que não

me aplaudiram, mas essa flor,
oferecida tão espontaneamen
te, e essa silenciosa aprovação
dos presentes, me emociona
ram até o mais íntimo de mi
nha alma".

ESPIRRO
Trompa de Eustáquio é um

conduto que liga a parte mais
alta da garganta com o inte
rior do ouvido. Quando, ao es

pirrar se fecha a bôca e se

comprime o nariz para abafar
o espirro, o ar e o muco podem
penetrar violentamente nêsse
canal, o que pode causar infec- '

çôes de ouvido e, até rutura do
tímpano. Por isto, não se deve
conter o espirro. Quando não
se tratam, outrossim, as infec
ções do nariz e da garganta
(faringintes, corizas, amidali
tes) os germes podem penetrar
naquela trompa e provocar sé
rias compVcações no ouvido.
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Com a rcnrllcão incondicional do Japão termina a guerra

mai , sanguinolenta e assolador-a de todos os tempos, que começou
há mais de oilo anos no Extremo Oriente, passando à Europa e à
Africa, para depois atravessar o Atlântico e 'pôr o mundo inteiro
em chamas.

�Iais uma vez citamos aqui algumas palavras de Churchill,
em seu l ivro .. Stcp by Step ", caracterizando o espírito que então
predominava no mundo: "Um dia, entre o jantar e o cinema, o
mundo soube que corria sangue na China", c essa atitude dis
plicente em relação à resistência da China ii agressão nipônica
se prolongou por um tempo incrivel.

O Japão estabeleceu a sua "Esf'éra de Co-prosperidade da
Grande As ia Oriental", com suas tochas incendiando cidades ('

populações e com suas baionetas eliminando por vontade do im
perador, enquanto a China combatia, isolada e só, o inimigo feroz.

Na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países sur

giram campanhas de ajuda ao povo chinês, mas eram vózes in
dividuais nuru mundo que diver-ge radi calmente do que vivemos
hoje. Xlas com o inicio da guerra na Europa a China teve novas

cspcruaças. A' loucura nipônica foi ainda mais responsável por
CSS:lS cspurnnças chinesas, quando foram arrastados a luta os

Estados rui dos, () Império Britânico, a Holanda e outros povos.
Apesar dos sucessos iniciais do Japão, tornou-se claro que essa

guerra provocada pelo imperialismo nipônico terminaria na mais
desastrosa derrota para o Xlikad o.

E o mundo assistiu ao desenrolar de operações sôbre áreas
de uma amplitude considerável. Enquanto ataca vam Pearl Har
hor, as fôrças japonesas expandiram a sua penetração para o su

leste, sul e sudoeste. Vieram as batalhas tremendas de Horigkong,
Tailandia, Malaia, onde Singapura foi um grande marco, e depois
as Indias Orientais Holandesas. O ataque a Pearl Harhor foi coor
denado pelo inimigo com as suas operações nas Filipinas, depois
do que os japoneses avançaram para as Marianas e chegaram até
Wak e, a ilha simbólica da resistência americana, onde 415 ho
mens r-esistiram durante qur torze dias, completamente isolados,
a avalanche nipônica. O inimigo continuou descendo pelo Paci
fico até estabelecer o cêrco do norte da Austrália, com a captura
de Timor, Nova Guiné e Ilhas Salomão.

Em meio às chamas que se propagavam pelo Pacífico, duran
te a épica luta de Bataan e Corregidor, em abril de 1942, o pre
sidente. Roosevelt,' como supremo chefe das fôrças armadas dos
Estados Unidos ordenou a Mac Arthur que seguisse para a Aus
trália, pois o general queria continuar ao lado dos seus coman

dados americanos e filipinos até o fim. Escapando para a Aus
trália, Mac Ar-thur pode traçar os planos de amplo alcance para
a contra-ofensiva. Pelos meados do ano, os japoneses considera
vam C0l110 sua a vitória. Mas as batalhas do mar de Coral e de
Midway, ensinaram ao inimigo que a resistência passara da de
fensiva para a ofensiva. Em Midway as fôrças aéro-navaís norte
americanas, com particular destaque dos porta-aviões, destroça
ram uma grande f'róta nipônica. Vieram os desembarques aliados
nas ilhas Salomão, começando por Guadacanal. Era agôsto de 1942
e os americanos já estavam em ofensiva. Os meses que se seguiram
assistiram ao desdobramento da grande estrategia de Mac Arthur
conquistando ilhas à retaguarda do inimigo, ultrapassando e anu

lando grandes concentrações japonesas. Os desembarques ame

ricanos nas Ilhas Marshall e depois nas Marianas foram grandes
passos no caminho das Filipinas e de Tóquio.

Em 1913, os [aponeses, senhores de tôda a Birmânia, para
eontrabalançar os golpes sofridos nas ilhas do Pacifico, tentaram
uma ofensiva contra o nordeste da India, para a captura de Kohi
ma e Irnphal, onde foram rechaçados. As operações' -vitoriosas
nessa área permitiram ao general Stilwell estabelecer 'planos de
operações conjuntas C0111 os ingleses e indianos, e as fôrças sino
americanas sob o seu comando libertaram tôda a Birmânia do
-Norte e permitiram a abertura da estrada Ledo-Kuming, ligan
do as bases aliadas da lndia com as da China. Com a intensifica
ção de transporte de material bélico para os chineses, através
da linha aérea sôbre o Himalaia, as fôrças de Chiang Kai-Shek
tiveram mais um apôio considerável cm virtude dos abasteci
mentos enviados pela "Estrada Stilwell" e se prepararam para
a contra-ofensiva. Nesse meio tempo o 14° Exército britânico,
treinado em lutas nas selvas, vingou as derrotas de 1942, em sua

odisséia nas florsetas birmanesas, e .expulsou comrpletamente o

invasor dêsse território.
Em 1944, os aliados se aproximaram consideravelmente do

Japão mediante os hábeis desembarques de Mac Arthur em LeyLe
e logo em seguida na grande ilha de Luçon, onde se acha Mam
lha. capital das Filipinas. Ainda não havia sido completada a

libertação total do arquipélago filipino; quando Mac Arthur ope
rou desembarques na pequena ilha de Iwo Jima. Logo após vie
ram as operações sôbre Okinawà, com o que ficou def'inítivarnen-,
te selada a sorte do Japão. As atividades navais e aéreas aliadas
rias águas japonesas, em 1945, colocaram num passado remoto
as frustradas tentativas nipônicas contra as Alentas, onde em

Kiska e Attú sofreram derrotas esmagadoras, em 1942. Nos últi
mos meses os bombardeiros aéreos sôhre as principais cidades
[apouesas representavam, por outro lado, o cumprimento da ad
vertêrici a aliada, quando do ousado ataque de Doolittle sôbre
Tóquio, Kobe, Yokama e Nagasaki, em abril de 1942.

A ofensiva aérea alcançou o ponto culminante ao ser lançada
sôbre Hiroshima a pr-imeira bomba atômica. seguida da segunda
sôbre Nagasaki, respectivamente a GelO de agôsto. A 8 a União
Sovética dcclai ou guerra aos seus antigos adversários orientais
e com os fulminantes avanços soviéticos ficaram vingadas as ten
tativas imperialistas japonesas que datam de há quasi meio século.
A 14 de agôsto de 1945, terminou a segunda guerra mundial, que
marcará a entrada num longo periodo de desenvolvimento pro
gressista COlll a cooperação das nações lideres, acompanhadas de
todos os membros das Nações Unidas.

A derrota nipônica foi determinada pela cooperação aliada.
Os "heróis" dos massacres de civis inocentes se tornaram "hu
manos" diuul c da rúpida lleslruição de suas ilhas e se procla
maram desejoso� ele Vl'l' o estabelecimento da paz mundial. Al

guns reacionúrios, que "iam no Japão as suas últimas esperan
ças, depois da destruição das fôrças armadas nazistas, não qui
zeram compreendcr que a luta chegava ao fim com a entrada da
Rússia na guerra. Mussolini havia dito: "Se eu fugir, matem-me".
Hitler disse: "O 1918 não se repetirú c capturaremos, sem dúvida,
Stalingrado". Os japoneses pretenderam impôr a sua paz na Casa
Branca. E no final de contas vimos os líderes do nazi-nipo-fascis
mo acovardados, pedindo clemência e apelando para a Carta cio
Atlântico, que el11 seus triunfos nunca respeitaram.

Estú ellC'el'racla li segunda gucrra mundial. Os nossos sagrados
combatentes que não regressaram prosseguirão cm seus filhos e

compatriotas a "ida jusla e decente pela qual deram o seu sangue.
A J-IUlllanidade hú de honrar os seus gloriosos del'ensores.

OBSERVADOR INTERALIADO

I Novidades todas as

semanas
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ASSINATURAS
N. Capital:

A Crt

fs:;'estrt- Cr$
Tl'imestre Crt
Mês f.:rI

Número avulso Cr$

I 1'4 .. 1:1I","l'iol':

,Ano Cr.
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DOEN(].AS NERVOSAS
Com os progressos da medicina

hoje, as doenças :qervosas, quando
tratadas em tempo,· são males per
feitamente remedãáveis, O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispfie
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamente.

REPRESENTANTE
Preeuec-se, eltabelecido. p] teci-

do. de lã e linho. Cartas à Tece-

lagem Santa Odila. Caixa Po.tal

3914. SÃO PAULO,

BBC DE LONDRES
QUARTA-FEIRA, 19 DE SE

BRO
12,30-Noticiário.
12,45-Rádio-panorama.

19,OO-Big Ben.
Resumo do
hoje.
Prólogo musical em

ções.
19,15-Bi'g Ben. Noticiário.
1!),30-Recital de piano por II

Mewton Wood. _

20,OO-Orquestra de revista
BBC, música ligeira.

20,15-Comentário da Rússia
Alexander Werth.

20,30-NoYo' Conjunto de Coi'
sob a regência de Ma'
Miles, interpretando
ções de temas de Fr
Bridge, por Benjamin
ten.

21,OO-Big Ben. Noticiário .

21,15-Reyista. semanal da gol
por Salvador de Madaria,

21,30-Reoital de vfo'lin.o por
rold Fairhurst.

21,45,--Rádio-teatro, ',':esSes
ses !I!"

22,00-Rádio-panorama.
22,15-Noticiário.
22,20-Epílogo.

Resumo do programa pa
amanhã. Hino nacional
tânico,

22,30-Fim da transmissão,

Camisas, Gravatas, Pi iarnee
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços1s6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra. 9'

DE

NICANOR

I
Trabalho. Comerciai.
Irnpreesdo a côres

Compolição de livro. e

Jornai�

I
I

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Voto na srita , ,
.

]iACULDADE DE DIREITO DE SANTA CA'rARINA

Centro Aca(lêmico XI de Fevereiro

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

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
6

Estabelecimento Gráfico Brasil

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

SOUZA
Tése. e Memorai.

Douhlés e tricromia.
Revi.::a. - Avulaos - Caixa••

Estojo.. etc.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51í2 a. a. _- Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S.4.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
�om e�s!l ínfima quantia, � ocê I buidcra dos Rádios R_C. A.

esta auxIlIando o seu

pro:s:xmo.!.
,

Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor. Valvulas e Discos.
aos Indigentes de Florianópolis. Rua C0me!he�ro Mafra -'9

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Líre T.C.--Dia 29, sábado, grandioso baile da Primavéra, çom eleição da Rainha,

VJ
.

.

� I
Um nOlo aeroporto Instituto de 4PO.

seDIadorla

IDA '---"'OCIAL DO Perú dos �omerciários
... �: .

..

- DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
. Lima, Peru - (8: L li.) A V I S O

'

FOl recentemente I_naugurado A DELEGACIA DO INSTITUTO DE APOSENTADORI�
um. grande po.rto aereo c::ons- E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS NO IDSTADO DE SANTAo Mal, recomendado programa t ri I t Prumo eD?- qui os, no eru,.a CATARINA avisa aos portadores de mapas de sêlos de "Obrí-duplo. 2.000 milhas da foz. do no

gações de Guerra", .adquiridos no IAPC, que até ulterior deli

Amtazodnasp e �f' 9000mllhas dta beração, serão trocados os aludidos mapas pelos títulos defini-
cos a o aCI ICO. aeropor o. T " d Soo d Delezací lta

'

F l'
f

.

truíd I "R bb tívos, na esouraria a e . a e egacia, SI a a rua . e rpe

;1 c�ns rui toC pe a

ti �, �r Schmidt n. 37 - Edifício São Luiz -, no expediente das 12 àa

Weveh?Pgtmen arpara lOn., e
16 horas, exceto aos sábados que será de 9 às 12 horas.

as ln on, para servir a ..

l' 12 d S t b d 1945.'- íd t 1 d A Flortanópo IS, e e em ro e .

reg�ao OCI en a o ,maz�na.? Albérico Glasuer _ DelegadoEstiveram presentes a cenmo-

nia de inauguração os srs.

Banco deFrancis Adams Truslaw e Fred
Wutz, respectivamente presi-
dente e vice-presidente da
"Rubber Development Corpo
ration"; bem como o general
Fernando Melgar, ministro da
Aviação peruana, além de ou

tras autoridades de destaque.
Possue o aeroporto de Iqui-t:ontrn.tou casamento com "a

srita. Ald:1 Cunha, o sp. Alondo tos 2.500 metros (8.200 pés)
Rodrigues de Lima. de comprimento e 150 metros
..........�.._. u ..........._ - __ ue ....... ... (490 pés) de largura. Tem uma

B R. I T O I pista de vôo de concreto de ..

2.000 metros (6.560 pés) de

Vê passar h�je mais uma U alfaiate indicado compri�ento por 50 metros

Primavera a menina Sueli, fi- Tiradentes 17 (165 pes) .qe largura..0 aer.O"-,

porto destina-se a servir quais-lha do sr. tte. João Fermino dos

1-------------
quer dos aviões quadrimotoresSantos. atualmente em vôo. O trabalho

x Osmar Regueira e Wanda
A d t d hot

.

1 Bonsfl'eld Reguel'ra
foi ali iniciado na parte final

a a e oje assma a a do ano de 1943, tendo sido
passagem do natalício da srita. participam aos parente. e

uma dificil tarefa o nívelmen-
Marina, filha dileta do dr. Ma- pe.soa. de sua. relações o

I
"na.cimento de sua filhinha te do trecho que fica na regiãorio Lacombe. .

VERA-LÚCIA, ocorrido dia 14 do rio, onde o nível dagua e de
do corrente. 100 polegadas anualmente.

.Âlliversairi.a:
}t'az anos hoje o sr. Jorge

Barbato, proprietário da "Ca
lena das bedas" e elemento
destacado no alto

.

comércio
local.
Ao benquisto aniversariante,

nossas reucítações.
x

Decorre hoje a data natalí
cia do menino Valdir, filho do
nosso colega de imprensa Val
dir Grisard, alto func. da
I. O. E.

x

Faz anos hoje o Asp. Felipe
Gama D'Eça, atualmente ser

vindo no 14° B. C.

Nohados:

Clubes:
O clube recreativo Seis de

Janeiro, do Estreito, levará a

efeito um sarau, no próximo
sábado, 29, iniciando-se as
21 horas.

..

Com a wentil .e:nhorita Léu Luz,
dileta filha do u. Arthur Luz,
funcionário federal. e d••ua exma.

..pô.a, ua. Ro.. linda Teiv. Luz.
aj"i,utou nupcios o sr. Altamir Maia
de Almeida, .ócio da cORceituac1a
firma Almeida; Ba.to. & Cia., d.. -

ta praça.
Noua. congratulações.

*

x

Transcorre hoje o aniversá
rio do sr. José Espíndola, re

presentante comercial, e figura
de destaque no comércio de
.Itajaí.

x

Transcorre hoje o aniversá
rio da sra. Arací Silveira Merí
zio, esposa do sr. Pedro José
Merizio, do comércio de Brus-
.que.

x

Faz anos hoje o jovem Val
ter Climaco, filho do sr. Aní
bal Clírnaco, residente em Blu
menau.

6 v. ·2

José Patrocinio
Guederl e sentiora
porti"ípam a seu. par.nte.
• p••••a. de suas relaçõ.. o

l'uucirnento sua primGgênita
ESTELA-DORIS.
Palhoça, 16-9-945.

I

li
----------------------�---I

3 ...·2'

x

Decorre hoje o aniversário
do S1'. Arnoldo Luz, tabelião
público em Joinvile.

x

O sr. Clodomir Neves Biza
ni, Inspetor de linhas dos Cor
reios e Telegrafas, raa anos

hoje.

o p·R.CaITO DO
CAUSA DE SURDEZ

O. germ•• que se des.mrolvem no

canal do ouvi.o podem atrave..ar
o tímpallo •. atingindo a. partes
moi. profunda. do aparêlho audi
tivo, cau.ar infl(: ;õe. crue, muitas
vêz•• , l.vam à surdea.
Quando ••ntir qualquer secreção

••tranha no ouvido. procure ime
diat.amente o especialista SNES.

x

G••t.iI.za� :

Recebemos gentil convite do
Colégio Catarinense para as

sistirmos as manifestações que
serão prestadas ao Rev. Pe. Di
retor daquele modelar estabe
lecimento de ensino, por moti
vo de seu aniversário natalí
cio, no próximo dia 21.
Do atraente programa cons

ta o seguinte:
Às 7,3à, missa pelo aniver

sariante; às 8,15, manifestacão
no galpão pelos alunos; às

J

9,
jogos premiados para o exter
nato; às 13, jogos premiados
para o internato; às 19,30, re
presentação teatral da tragé
dia "Hemenegildo", no salão
do Colégio, em favor das Mis-

. sões,
Gratos.

DI'Al

o SEU OQ6A,NlSMO
p Q E CISA aE7UMA

LIMPEZA GERAL

Vva. Jacques

(jELTA e OSWALOOJIconfirmam
Florianópolis, 15-9�

------------------------------------------------------..____

Maria-Luiza Schmidt
Simas

participa a .eu. parente. e

pessoall de suas relações o
contrato de casamento de sua
filha GELTA com o sr.

Oswaldo Jacques.

Argemiro
Dorothéa

(jandra e

B. (jandra
x pat'ticipam a seus parentes e

amigos o contrato de casa

mento de sua filha WANDA
com o sr. Aldo Di Bernardi.

DIVERSÕES
Odeon -- As 7,30 horas, él.aa

ente programa de palco e tela.
Ritz - Às 7,30 horas, Cam

peão da Liberdade e Gloriosa
Vingança, ótimo programa

dU-1pIo. _

Roxy -- Às 7,30 horas, lilo
riom Vimmnça e Nascida para

Oswaldo

participa a seul! parente. e

amigos que contratou cceu

mento com a srita.

GeIta Simas.

Bernardi e

Di Bernardi
Pedro Di
Alice· P.

participam a seus parentes e

Q�igos o contrato de casa

mento de seu filho ALDO
eom a srita.Wanda B. Gandra

I n!':�?t:mw.����o. I
1 F_P_"_li_S_.,_1_5_-9_-,9••45 .. 1

e Pensões

�rédito Popular
de Santa Catarina

e Agricola
Para efeito da transformacão dêste banco (já autorizada pelo

Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, convidamos os

srs. subscritores de capital a entregarem ao Banco, até o dia 30 do
mês. corrente, o documento comprobatório da nacionalidade brasilei
ra, exigido pelo § Unico do art. 60, do decreto-Iei n? 2.627, de 26·9·940.

Esse documento poderá ser representado por uma certidão de
nascimento, de casamento ou certidão de carteira de identidade.

Flarianópo!is, 18 de Setembro de 1.945.
Banco de Crédito P. Agricola de S. Catar-ina

Lorival Almeida

A derrota de Churchill e o vigor
da democracia inglesa

classe capitalista e industrial.
O vigor da democracia bri

tânica mais uma vez se eviden
ciou atravéz do pronuncia
menta incontestável do povo
mais culto e de mais cívica
educação do mundo.
É o exemplo que a nação

mais civilísada proporciona às
menos civilisadas. É o padrão
de atitude que dóravante deve
remos conquistar para melhor
resultado de nossos problemas
econômicos, sociais e políticos.
Churchill venceu a guerra.

Venceu a opressão. Venceu o

despotismo. Conquistou para
os povos a solidez da civilisa
ção. Ele ficará gravado eterna
mente nas páginas de todas as
histórias de todos os povos.
A sua derrota foi obra da

sua própria vitória!

Paulo de Campos Moura
(Presidente do Centro de

Expansão Cultural).
O pleito eleitoral que se pro

cessou na Inglaterra talvez foi
a mais sensacional disputa que
até hoje se realisou na Histó
ria. A grande contenda não te
ve um caráter interno. A Hu
manidade inteira assistiu com

o máximo interesse o desenro
lar da luta e aguardou ancío
sa o resultado. Finalmente ve

rificou-se a derrota de Winston
Churchill, o maior homem da
guerra e o principal autor da

grande vitória de que hoje. go
zamos no mundo sob a cgíde
da Liberdade e da Justiça.
Muitos observadores amado

res desejam interpretar a .Ier
rota de Churchill com o ad
vento do comunismo. É preci
so desfazer esse equívoco gra
ve. O Partido Trabalhista

daiGrã-Bretanha não é comunis
ta, e sim uma agremiação que
'pugna pelos princípios econô-
micos e sociais evoluidos den
tro da realidade humana. O
seu programa é a democracia
dPC::P11Vülvida segundo a justi
ça e o direito da coletividade.
A .,i�0ria trabalhista é o sinal
da vigência de uma transfor
macão social que já se amolda
perfeitamente às aspirações e

ideais do povo trabalhador, em
completa harmonia com a

•

Atenção
Avi.amo. nos.o. leitore•

que. a partir do dia 24, se

gunda-feira, iniciar.mo. a

publicaçã.o de fácil COllcurao,
.m combinação cem a gerên
cia do Gine Ritz.
Aos vencedore. serão distri

buidos ingressos para o. Ien
çamente. de Sa.-feira e do
mingo, nos eiRes Ritz e Rox,..

DESPERTE I BIlIS
DO SEU FIGIDIJ
( sall..... c.. lIIspIslI .......

:se. iígado dnoe produzir�
um !taro de bílis. Se a bilis Dão corre i

nemente, os alimentos não são digerld.
c apodrecom. Os �ases incham oesr.6m.

go. Sobrevém a prisão de "nntre. Voei
sente-se abatido e como queenvenena_
Tudo é amargo e a ..,ida é um snartíri..
Uma simples encuação não tocad.

caU6a. Neste caso, as Pílulas Carter ..
elttraordinariamente eficazes. FazemCOI'

rer esse bUo de bilis e ..,oc� sente-se cfD.

posto para tudo. São suaves e, contu��
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livlemente. Peça as Pílu.las Cartew..
Não aceite ouu'o produto. Preço: Cr. $ 3,OG.

LIVROS

•
O'.'t. ILÓ,S '4 '

DUADEODORO,33
flilRIONÔPOÚS

'.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Idiema. por
tugu�., e.pa
nhol, francês,
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Fí.ica, Ouímica, Geo
logia; Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Sàneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina. Mo·
tore., HidrcíulicG, Alvenaria, Agri
Qultura, Veterinária. Contabilidade:

Dicionário.. etc. etc.I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Motas rurais AssistêDcia Social

VENDE-SE um marca "Oli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com SIdnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

QUER VESTIR-SE COM (ONFORTO
PROCURE A

E HEGAHClA?

ALFAiaTaRIA MELLO
Rua Tiradentes, 24 - Florianópolis

Instituto
de

Históríco e Geográfico
Santa Catarina

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMISSõES PERMANENTES
Na forma do art. 25 e § 20 do Regimento Interno e de or

dem do Consócio sr. Presidente, convoco para o dia 27 do cor

xente, quinta-feira, a assembléia geral deste Instituto a fim de
ser realizada a eleição da diretoria e das comissões permanen
tes, para o biênio administrativo que vai de 12 de Outubro des
te a:qo a igual dia do ano de 1947.

A reunião efetuar-se-á na séde social, às 20 horas, exigin
do-se para o seu funcionamento a presença da maioria dos
socios efetivos. !

Caso não compareça número suficiente para a reunIão fi
:a desde já convocada nova para o dia 29 do corrente, sábado,
ás mesmas horas e no mesmo local, podendo ela realizar-se
desde que haja a presença de dez socios sendo quatro da di
retoria.

Além desta convocação por edital, será feito convite pes
soal aos srs. socios efetivos.

Secretaria do Instituto Histórico Geográfico de Santa Ca
arina, 15 de Setembro de 1945.

•

O 10 Secretário, Álvaro Tolentino de Souza
�\d ...... WIdt.!.OiC":IIí""':a1"W'lo._'It i?"�'��....)$t._,,<":':k�P

.�
�
i

�
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!
J

�
�
�
..
"

\
98.687.816,30 �

« 76.736,401306,20 �
�
�

de Carvalho. Dr. Francisco �
•

Joaquim Barreto de Araujo

COMPANHIA 66ALIANÇA
F'ud:uls em 187� � �éd!'!!: � A. � A
INCEN,DIOS E TIU.NSPOKTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Ao1.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

Respon sabilidades
& Receta

;: Ativo
«

«

Sinistros pagos nos últilnoS 10 anos

Responsabilidades

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

•

.

"'j_atiCias fesn.idas
Sela o LlDER nA Com a term�",ão da guee-

ra no Extremo Or-iente, a Chi-

MOOI na está ansiosa para rest:-b8Ie
cer o comércio com a Gra-Bre-

r

tanha, mtorma o "Eweninge-

N�ciu

IOuca os boletins i ntormativos

que s'ho í runsruifidcs t�das as l11eia�
horas, e os da Had�(,) Cometa, de 2
a 6a feira, às 21,341 l�oras,
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandlosa Em poucos minutos a nova receita .-

.' .,. ·I.,.T B C to Mendaco - começa a CIrcular no sangue,Orquestra Sinfônica (a ". . .

-I
aliviando os acessos e os ataques da asrua

dos os domingos, às 20,00 horas ',1.1 bronquite. Em pouco tempo é p,0ssi\,el
P ogramas fem inines ,1,)1'01'" bem t , respirando Iivre e Iacilmente.
r,..

• t " 19 Mendaco uliviu-o, mesmo que o mal sejaSmtonize O seu recep ar, ��, antigo. porque dissolve e remove o mucus

horas, de 2u a ü� Ie ica e ouvira Sa- que obstrúe as vias respiratorias, �inando
<f" 1101' de Scuvere CO)U as suas co- li sua energia. arruinando sua saúde, ta-
'" I

â I
. zendo-o se n t I r' - R e prematuramente velho.

nhecidas palestras. Mendaco tem tido lauto êxito quÇ. se ore-
Assuntos comerciais rece com ti garantia de dar ao "paciente
"O Mundo de Amanhã" é o pro- respiração. livre e Iacil rapidamente e com-I

,

"d � pleto alivlo do sorrírnento da asma em pou-
grama que I he I nteressa. 10 os o"

cos dias, Peca Mandaco, hoje mesmo, em

sábados às 22,35 horas. qnalquer farmácia. A nossa garantia é a

Conhecer 05 Estados Unidos SI '" maio!' proteção.

Faça uma viagem maravilhosa i:i� enda 11fto Acaba com

atr-avés desse grande país euvindo JI. "" a Bom...

"Conheç� .os ESiado,s Unidos" que Agora tambem [I (r $ 10,00
é u-ansmitido aos sábados as 19,34
horas.
Teatro
Onça um dos meUlores "broad

cast ings
"

no gênero, sintonizando o

"Radio Teatro das Américas", tô
das as 4"s. feiras, às 19,35 horas.

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria Líder

'ormado pelA Un1Ter81� de o.n.w.a

.otn pr&t.lC.;I. nQa h{)l;pj·U.1:II1 .l.'l'rC''P�Utf

;l1Dima m6d1ee cn c$l"&l" pedú:ltrla, Qoe:tl

_ d" IIIWteInlI. n4l'l"T0I!0. averelho l(811.t\O
"tr-Imlirio do homem li ds mulhm X

�1.e. TkJü_: BR. PAULO TAVA;lI!i rifrac, de guerra rpcente-'
C-USIro de P.ad�{)lo� Cllr.ica oom o (Ir

mente reveladas indicam per-'
IiSlnooJ dG .A.t.rell C&mJNlllarlo (!Mo Pau

feitan1Pnte Cl1.l8 a indústria de
IM J!).I,Ipec1al1l1llÓ.ó em H�l�n. •. $6.l1d.

Pdbllca,' pala Un1TerwidJ1ld<J do RW dJl' JV: extração do carvão no Reino
M!.U'O. - G&btneto d2 RIl10 % - Eloctl'o Unido 'pode encarar o futurO'
JllNlop-afla cl:fn1ca - lliet.abol1m1o bl!

com a maior confiança tendo

:: ,;o=::-� :_:�&'k!-deGa=:: I en: vista os resultados obtidoS"

oopfi • rw;Allae cllD4ca. - Rua Fema;o_<ct(\ ate agora .

de

Ag nia
a l(sma

Aliviada em Pouces Minutos

News".
x

Com a revelação da existên
cia dos 90 e 10° exércitos brr

tânicos no Levante e no Orien

te Médio, torna-se possível
id8ntifiutr com muita aprc))n
macáo as fôrças inglesas ali

nhadas na luta contra as po
tencias do eixo, escreve um

conespollldente m i I it a r do

"Sunday Times".
x

Uma calorosa recepção foi

proporcionada aos membros
da missão aérea brasileira che

gada à Grã-Bretanha ultima

mente, segundo acentuam os.

oomcnto rlstas londrinos.
x

Vão sendo reveladas pouco a

pouco, várias novidades em. in
vencões na esfera da indústria
aeronáutica. Uma delas é o

avião de três lugares para os

serviços de "taxis" para pe

quenos percursos que a firma

"T'ay lorcraft." da Grã-Bret::mha
já teve permissão de produzir.

x

.A certeza de vastos supri
mentos de matérias primas,
nova maquinárta textil e 11m

gr.iude progresso realizado

quanto à solução do problema
de mão de obra, crIar'am uma

.atmosfera de otimismo em tôr-

no da indústria de algodão na

Grã-Bretanha.
x

Uma companhia dínamar

qucsa de "Taxis" aéreos �:a
ba de encomendar 14 avioes

no Reino Unido do típo "Per

ciyal-Pro"tors' de 4 Iugares.
x

O reconhecimento da Grã
Bretanha em face do auxilio

prestado pelos aliados à causa

da liberdade é salientado pelo
"Manchester Guardiam". Na.

Grã-Bretanha foi criada uma

nova medalha par:1 premiar a

coragem e o vulto dos servi

ços prestados principalmente

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, MunicípiO

de S José
(Viagens diretas ou via

S. pearo)
IDEAL PARA REPOISO

por civís.
x

O l1rimeiro homem agracia
do com a nova medalha criada
últi man1E'�lte pt.> la Grã-Breta
nha será Wintharot Aldrich,
cujos serviços o indicaram pa
ra a c\lncessã;c da honr:tría.

x

Uma l'ápid�" estatística re

centemente publicada consti
túe mais uma indicação da efi

ciência com que funcionaram
as rotas aéreas britânicas não
obstante as circunstâncias e

restri<:,ões criadas pela guerra_

I

Não se aceitam hóspedes
portadores tie molesti>ls

cont'lgiosas

PARA ULTRAMAR
Londres, 13 (B. N. S.)

ALGUMAS MOLÉSTITS DOS ANI- Birmingham, cidade de mais
MAIS E SEU TRATAMENTO ,

COMBÃTE AOS PIOLHOS de mil fabricas, com uma ex-

Parn combater os piolhos, mistura- portaçâo de produtos índus
se qucrozcnc e óleo de linhaça em triais que é a segunda da Grã
partes iguais; agita-se bem a mis- Bretanha, está trabalhando vi-
tnra, ensopa-se nela um pano e .

t t
com êle fricciona-se a pele. Após vamen e para execu ar as en-

Java-se a pele com sabão dissolvido comendas para ultramar, se

em água quente, enxaguando-se a gundo escreve o "News Chro
segui; com água morna. (Da rcvis- nicle".
ta "Vilória", São Paulo). Os homens de negócio de
REUMATJSM�) �>\�TIClJLAR - .Birmíngham estão confiantes.

Para traia I' a actinomicose é neces- no futuro das exportações in
sár io cortar ou cauterizar os tu- glesas. "As encomendas estão
mores COI11 ferro em brasa se a chegando em grande quantiIingna estiver atacada fazer ernbro-

dade", diz um dos industriaiscações com tintura de iodo. Admi-
nistrar 10 gramas de iodoreto de da cidade. "Estamos inunda
potássio por dia em 1 litro de água dos de pedidos", declarou ou-

111�n?a. Este
_ trata�lent.o de�e .

ser troo Muitas firmas importantesseguido de 1;) ou ._0 d:�s .. �S?I�,1 0;<; se pronunciam da mesma ma- CLftUDIONOR OUTRA I"
ammais. (Da revista Vitória", S.. , .

_Paulo). neira. Os tecmcos declaram
x x x que há um enorme acumulo de

A SOJA COMO FORRAGEM pedidos que devem ser aten- RUla Saldanha Marinho 2·A

I
Sendo a soja uma das plantas de '

J I'"facil cultura, ,deve ser encarada dídos tão cedo quanto possrve ..

também como planta f'orr-ageira, Os fabricantes de Birmingham FLORIANÓPOLiS
especialmente por ser uma legumi- se preparam também para I

!II
I II:IIIIII_II!IllII__�nosa que, como as elemais (la f'ami- atender aos mercados do ori- li

lia, é rica em matérias azo,tadj:1s. ente, enquanto já atendem ásAs folhas dessa planta analizarlas ., .

d t· t H'no Instituto Agronômico dcrnm n \ eXlgenClaS
O con inen e. a

seguinte resultado. Agua em lUO excelentes mercados de carros

]Jal:tes de substânc�a :'erd,e 77CI(_ de abaixo preço para a Austrá-
Em 100 ele substância seca ohtc- lia e a Nova Zelândia, E o tra

ve-se:

Proteína, 18,32 da qual 11,48 di- .balho de maior importância,
gcstivel ; Graxa, 4,99 da qual 1,10 na Grã-Bretanha, atualmente,
digestiva. Grã-Bretanha, atualmente, é
Livre ele azôto, 59,ü9, ela qual é a reconversão das indústrias

:W,73 digestiva; Celulosa, 13,34 da
para a éra de paz que agora sequal -: Zinzas, 9,7U.

Helação das substâncias alímen- abre.
ticias,1-28. ---------------

Os dados acima animam a divul- Mot I O
r

gar a soja como planta forrageira, or ii O e cru
sendo ele certo modo interessan te
incentivar a sua cultura, para que
possamos incluí-la conquanto mais
não seja nas rações do nosso gado,
Na Europa para não ir mais

além, em um só cór te tem-se con

seguido uns 20.000 quilos de forra
gem verde por hectare, (Da revis
ta "Vitória", São Paulo).

"E,"IlSSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Pur' U�UL'S)

SE \'O�E GOSTA
1)E

,NSnTIJTO DF. DIAGNOSTICO
CUNICO

DRG DJALMA
MOELLMANN

ESCRITóRIO JURíDIro eOMEROIAL
(Com um Departamento Imobiliári�)

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

ADVGGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 -- �aixa Postal 54

.

Endereço telegráfico: "Elibranco" - LaJes - Sta. Catarm3

Oswaldo Apolonio. da Rosa
RiPRESENTA(ÕES

Aceita representações para () Es todo de
Santa 'Catarina.

Laguna - ex Postal, 66. ,_ Tel: Rosa
Santa Cataúna.

..

CONTRA
TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

o mElHOR DOS mELHORE,s
IIWBIlIIM••__ I.IC o f'j S W! 1114

Acbados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, os

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento' expe

(lida a Anlônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, COIl1 fotografia de ul11a

senhora, tendo ao colo uma crian
ça.

- Certificado de reservista de
la calegoria, n. 2.)9057, expedido a
:\Ianoel Camilio de Lima, com car-

tas, fotos, etc.
.

- Certificado <}e reservista ele 3a
calegoria, n. 0ü082, expedidu a Jor-
ge Fornerolli. I- Um recibo passado pelo sr,
Ti tn Peixoto aos srs. Vilor H.ab e I
Hercules AlIet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

pedida a An tônio Hoepers, úe Gua
i'alinguetú. neste E:,lado.

LE ICA
Em�erfGito estado, com telemetO
filtro amarelo. obj",tiva 1:3 5.

, fóco 5 cms.. com bolse. de couror

� VENDE-SE,
Infcrmações nOGta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tinta freguesia que dispôe de ope- ----L'1U.. I_!.! Embora muitos escritores te�
rários habilitados para executar

\_('
-

uno E"ON -1lJ[ c � instalações de Luz e Fôrça em ge-
nham procurado nos familiari-

j O, '-' 01' I O ,.,UE· ral, fornecendo orçamento grátis e zar com a vida chinesa, o que
(JO·POI,OXÊS sem compromisso para seus servi- é certo é que quasí nada sabe-

Varsovia, setembro (Intera- ços, mos do Oriente .

liado): O auspicioso encami- ..Possui também oficina especiali- A China; o Japão, a Man-
nhamento da .estauração zada, com técnicos profissionais, €�yn!lht .iI

h" tpo- para consertos de aparêlhos elétri- Tf1ellAVf rooHiA/N}?I--
C una e odos os grandes ter-

lonesa, a par dos recursos na-] cos, enrolamento de motores e di- ritórios asiáticos so nos são ta-
cionais que tornarão possível riamos, estabilizadores, ferros de miliares nos mapas, Além disso
o desenvolvimento de ativo engomar, fogareiros, aparelhos rné- 1. .. que foi Barcelona, na só nos atrai o sentimento exó-

, . • dicos e outros com exceção de aoa Espanha, em 1826, a primeira
com�rclO com os palses do relhos de rádio. .,..-

cidade do mundo que adotou a tico e do pitoresco, através de
comttnente, vem despertando a iluminação a gás, acontecimen- narrativas mais ou menos 1'0-

atenção de governos europeus to extraordinário para a época. manceadas em que se fala em

que estabelecem contacto di- �.I"-- "I' 2 ... que a cidade de Auck- "samurais", "gheishas", "man-
1 't'

.

1 lan.l, na Nova Zelândia, está pe-p oma ICO e comercia com a darins" e "cerejeiras".rigosamente construida .nas pro-Polônia. Agora mesmo anun- .tí1� ÁÍ� ximidades de vulcões, pois, em Porque razão o chinês, em
da-se que chegou a esta capí- .llfdt;j �m: seu redor, há nada menos de (j3 vez de cobrir-se de roupagens
tal o ministro do Comércio do ._�._- crateras. negras, como nós, usa roupas
govêrno sueco, professor Ou- 3 ... que, depois de pacientes brancas quando esta' de luto?o "ElHOO V[.""FUGO experiências, os técnicos cinc-
nbar Mvrdal acompanhado do OnFEITO S'5"00 matoaráf'icos de Hollywoorl crie- Porque se orienta para o sul e

R
f INOFr; NSIVO AS -

sr. \-01 Schoolman, diretor do cD'AMÇAS f garum à conclusão de que, en- não para o norte? O próprio
departamento comercial do tre todos os animais, o mais sen- Ortega y Gasset fazia essas ln-
Ministério das Relacões Exte- sívcl à música é o sapo, dagações e não sabia como res-- 4. .. que o sucesso dos peque- -

riores da Suecia, para concluir nos teatros de amadores é tão I pendê-las.um acôrdo econômico entre o

I
grande na Inglaterra que a Liga De positivo só temos as idéias

país nordíco e a Polônia. A do Drama da Grã-Bretanha, 01" sôbre O formidável "atrazo
Suecia se encontra em posição I

ganização alí fundada em 1919, material" do Oriente, que repepossuo hoje em dia aproximada-de satisfazer certas necessida- mente oito mil sociedades filia- timos, mas ignoramos até que
des industriais ela Polônia e es-I das. ponto são verdadeiras. Verifi-
te país poderá dar corpo ao in- 5 ... que o barulho pode af'e- ca-se, assim, que os ocidentais
tercarnbío fornecendo muitos tar a digestão, pois observações em sua imensa maioria, são de

'�A'O E X GE PU �GANlE. NEM OIÉTA- realizadas em sêres humanos
produtos de que precisam os __.-_ --.,., ...o.WW< ;"ii" mostram que um ruído, se tiver dolorosa ignorância sôbre tu-
suecos, inclusive carvão, aumentado de urna vez o seu ni- do O que se refere ao contínen-

* * * vcl de intensidade, prejudica te asátícos. Agora, porém, que
"O Il'{GLÊS É O MELHOR" I Comprar na CASA Ml8CE sensivelmente a atividade 1101'- a China passou a ser uma das

Londres, _3 (B. N. S.) _ "O LANEA é sab .. , economizar.. mal de contração do estômago. grandes nações da terra, seriafi. .. que, dentre 100 homens, -

inglês é o melhor", eis o "1310-

VENDEM SE apenas 29 sonham com frequên- conveniente que fossemos ad-
gan" com que todas as fábri-'

.

_ cia, enquanto que de 100 mulhe quirindo conhecimentos mais
cas se movimentam na propa-

res, 45 sonham co nstantemeut«: exatos sôbre esse país. A prí-
ganda para vender seus produ- Dois motores movidos a óleo e que, da mesma forma, de cada meira cousa a fazerem será

crú, de 10 e 15 H.P. Tratar a'
lon homens, apenas 13 têm so- . - 'A

O
.

tos, revela o "News Chronicle". nhos "côr de rosa", enquanto uma revisao da ciência CI-

OS principais industrialistas rua Maior Costa, 33.

I
que de cada 100 mulheres, 33 dental sôbre o assunto, que nos

pritânicos, falando sôbre o tu- Fterianôpolis. 1i"]I sonhos agradáveis. induz quasi sempre a aumen-
turo das exportações inglesas, 5 v. - 4 tar os equívocos em vez de dís-
dísseram que "a Grã-Bretanha sipá-Ios, Basta atentarmos à
produziu os melhores mate- nossa maneira de escrever as

riais de guerra durante Cll1CO

I
palavras chinesas. Uma con-

anos, e assim o que podemos Esta e� a ve dad 1 venção de eruditos, internacio-
dizer é que saberemos cumprir .....-tI I� e. nal e consícuos, como convém
as nossas tarefas na paz", Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais à um conclave dessa natureza,
Cooperando com o programa medernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance resolveu, há muitos anos, - e

I d .1 O f· I britânico da expansão comer- I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdodeiros esse critério é o que subsiste -

e a lVl. ro IDO -cial, o Instituto de Exportação PREÇOS SEM RIVA1S' usar as consoantes inglesas e

CIrurgiã dentista I publicou um plano destinado
".

• as vogais alemães e italianas,
ao treinamento do pessoal cm- Não comprem seus calçados sem visitar o para trasladar foneticamente

Dip!omada pela Escola de

I pregado no encaminhamento' <'T C'" B
-

I para nossas línguas, os nomes
Odontolcgra da Faculdad� de negócios. Após um traba- aman arla arrel'os)) chineses. Resultou daí que nin-
de Medicina da Univer-

,"
.<lho de 12 meses, o Instituto RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41 guém no ocidente consegue

sidade de Porto Alegre. elaborou um "svllabus" em 'illl1IIIII I nem me s m o remotamente
Consultas com hora mar- duas partes, cobrindo as ex-r aproximar-se da pronúncia
cada , no período das 14 .portações de acordo com os

I
verdadeira.

às 19 horas.

I'
princípios da geografia eco- _,. Inventamos um sistema,

Consultório e Residencia: �ômica e de elementos estatís-

FllH Á'" I M·A.E 1'1: AV'O. I
criamos um amontoado de

Rua Esteves Junior 12�, ticos, � sons, um aglutinado de sílabas,
Telefone - 1218. O plano é o resultado do tra- em vez de tentarmos honesta-

balho de cerca de 2.000 jovens mente penetrar na fonte orien-
técnicos e encerra grande in- 1

....

0 '_'! �� deve T'.�.""',�: U���,',' ii tal, imitando o modo de falar
terêsse nacional. fUii,� 'I ,�, 1'1; .;:!lI "Y!HIí e a pronúncia chinesa. Não

avançamos muito desde que
Kubilai Khan foi transforma
do no Preste João das Índias,
que, de muçulmano passou a

ser cristão.
Já é tempo de procurarmos

conhecer melhor os nossos

amigos ...
.......�-_".._���"'�

S a nu Deool
CONTEM

OITO EJ.RMENTOS TONICOS:

....RSENIATO. VANADA
TO. FOSFO�05,CAlClO

ETC

fONICO DO CER}:BRO
TONICO DOS MUSCúWS
O. Pálido.. Dee;"upe'.lIIdol,
Eaqotldol, Anêmicos, Mie.
que cri,m Mlgrol, Cri.nç••
rltquiticllC, :lIc.b�tfio I tenl-
ficaçio g�ull do oq:lenhmo

CO"" o

Sa ngue n 01
Ue D.N.S.P. n' 199, de 1921

S, tem irr itação retal ou aemorra

gias. cuidado! São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
.ções, exigindo até uma intervenção
cirur g iea. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma subatancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida,

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

,-,."......"""'..........-"""'-----

Com o trntemento pelo reputado pro
duto OK.':'�'·\. - Á base de Horm(miol

(extretos glandul"-res) e Vitaminas sel,e·
eiunuiias, OKASA P. uma ffiE'dlcayao
l'aciu:,al e de alta eficacia tel'a;K�I11:ca,
em i:Od0S ü::; C3,.'OS lig'ados rlirelamente
a l""I:!I'ba\'üf& das glâudulas sexuaes,

OKASA c(jplt,ate vigorosamente: tra·

queza 6exual e�� todas as ídfioes, so.b li
Iôrm'1 tl'.� ir-,8lüjcJl�neia glandular ou vlta·
mini-li, :oi�llilidane precoce. f�H!iga e perda
de n".�11l()I':a no bomem: frIgidez e t,odas
as pel'turh'1.yue3 �e ol'l�em OVUflS;na.
idar:t(� ccitica, obeSIdade e magrez�, Ila.

citie'l. da pele e rUf..;osidade da cuns, na

mulher. OE:'._SA (il!1:JOl'tado di:'claiJ18nte
de L0Ild['('�) prol.·{�L·(':iona Juve.�tude,
S:n�n '-'1 "nr ��a e '\.r�gÔr. peç;; íor�ul�
upl"",·," ?,"":l homenr-,e f{)lmLl,� "�.u:��
p8:l';i. l1'U!'jef·�·;1", (_lj] tl!(l.a� as b01W V. ,:,�a.
ria� e !'ürm:ichfi l:J10nllaçÕeii e ped.tl�8
,,"O motr, 1" ue:" ,:; ARl\lA. - Av. ftio

Brauco, llJH Rio.

I--;"���AS ;A-;;:mrÁGu�--I,.manuais, eletricas e a

vento.
r.'

Motores �Iétricos
de

l/A! 6j S H. P.

Economío
e Finanças

CR

x x x

TRABALHAM ATIVAMENTE
Londres, �J (B. N. S.) - A

indústria de máquinas e ferra
mentas da Grã-Bretanha está Itrabalhando ativamente para
equipar as fábricas britânicas I

para a pradução de paz, escre- Alivio... as (o' lica" Uterinu
ve o "News Chronicle". "A ., �

maior parte das encomendas
I

Emprega-se com vaDtagempa-
_ diz o jornal - está sendo re. comoater as irregularidadeb
feita para atender a três in- das funçõeí.<l perlÓdicàs das l'e,

-dústrias: automobilística, elé- uhürag, É calmanle e reguladl,r
trica, e textil, as quais estão de8881'1 funções.

.

Ir.,·enfrentando um largo pro- FLUXO·"';EDATJNA. pe!R ,�ua

grama de expansão e moderni- � cNnprov8da eficácia, é muito re-

zacão. A Grã-Bretanha terá ' ,_,'" ceitada, DAve l'ief usad8 com .

que atender às encomendas de -e.. COlJrüwt;'a. i
ultramar, ao mesmo tempo' u� fLUXO-SEDP.TINt\ eoc·\ntnHh" i
que não descurará das tarefas

a

,)M

.....A_E..""_,ID__t_o_d_a_p_S_r_!"'_- ...........

1
que lhe estão afetas ha obra

_, !
de reconstrução".

.'

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA�
EVITARA DORES

Representaçõee
Consignações _. Conta Pr6pria

Rua Pedro :"erreira, 5
2' Pavimento

CAIXA pos·rAL, 117

Endereco

-õ�:Art;-per;;-1e Oliveira ICHnl<::Q Ge!'al doS Adultoll
Doençao da.:: criançaa

Laboratório da AnáU.ell

IcHnicClII.

COllllul"t6r}o.: rua Felipe Sch·
n-:.;dt • .;1 UH'tm:, da Casa Pa

rail:>oj, das 10.30 á!) 12 "dali

IiS õ.= 18 h•.
Remidência: .. 1.:..(1 ViDe. de Ouro

lilreto, 64.

IFong: 789 rmanual]

Maria R. Moreira
Missa cI. Ma a

I ITA,U�i "",,5- CATARiNA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

-t
Jocelina Moreira Pacheco

e irmãs cunhados e sobri-

� nhoB. convidam aos parentes
�: e pessôas a=iga", de sua mãe,

�
Maria Romana 1\1:';-reirr... para as

sistirem à missa de 30' dia. que se-j'rá l'ezada em sufráqio à sua alma.

I
Rua João Pinto. 6

I'�i':'
no dia 21. às 7.30 'horas, na Co-

Caixa Postal, 42 tedral Metropolitana, ficando an-

tecipomente, g:atos a todos que
Florinnópolia· comparecerem a €pse eto de pie-

__,_,""""',,_...._. ",.""," """,_m_.._... dade cristã.

REPRESENTANTES

Irmãos 6lavam

\,

Transportes Mc.ritimoa; FerrO.
vid;rioil, Rodoviários, Aéreos.
Cascos, Fôgo, Acidentas do
Trabalho, Acidentes Pelllloaill,

I Rellponic,bilid ,de Civil e \lida. �
Teleqráfico «( BOSCO» D

L �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ADVOGADO REPRESEN"
TOU CONTRA O JUIZ
A Segunda Câmara do Tri- O.bunal de Apelação do Estado

do Rio, tornando conhecimen-
to do grave aspecto de que se S. Januário, Bispo e Mártir
revestia um caso de desquite Januário na.ceu provàvelmente
iniciado em Petrópolis, acaba em Nápole•. Gomo bispo de Bene· CLASSIFICAÇÃO DOS ARQUEI· Futeból remeteu a C. B. D. um I 10° - Júniors, ioles a 2.
de deliberar sôbre assunto íné- vento foi pr�so em Nola e exeeu- ROS NO PRESENTE CA1VIPEONA· ofíc.io no qual o Club Penarol,

I
11.0 - Classe aberta, out-rig-todo em Puêo l í

, no ano 305. Do- TO DA 28 DIVISA-O DEdíto, aprovando, por unanim.i- eumentc. muito valho. contam a AMADORES: de Montevidéu, declara que lhe ges a 4.
dade, pontos de vista jurfdí- hillt6ria de seu Inartírio. Aa reli· 1° lugar: Ciloca (Olímpico), va- pertence o "passe" do jogador Exceção do 2° e 5° páreos,
cos do seu presidente desem- quiaa do .anto fo!'om levado. pa- sado 6 vêzes ; Carreiro, cedido ao São Cristo- em dois mil metros, os demais
bargador Oldemar Pacheco, ro Nápoles em. 1497, depois de te- 2° lugar: Pussini (E. Industrial), vão, por empréstimo. são na distância de 1.000.' . rUa sido traneieridos anteriormen· vasado 8 vêzes ; Afirmando a propósito juríspru- te para várioa outro. lugares. A 30 lugar: Brognoli (A. D. Cole- x Espera-se grande afluência
dência. moior parte de seu corpo acna·.e gial) e Chandinho (Bocaiuva) va- A Federação Riograndense de clubes à próxima regata,Trata-se da apelação n. .... numa eopelo , co pa8SO que Cl ea- sados 9 vêzes ;

,

de Tenis enviou à Confedera- uma vez que o carnet apresen-1.516 e de uma represeutação beço e doia ba.quinhos contendo 4° lugar: Lenine (Paula Ramos),' ção Brasileira de Desportos, ta páreos para todos os tipos deI �-> &a:t\gue do mártir ficam ......arda· e 'Iartl'llelll' (COI' d) d Ido advogado daque a cidade. dos numa carnol'a forte. E-aí te- 13 ·�'êzes;
. oa os , vasa os

um pedido de licença, para barcos e todas as classes de
João Vieira F'ilho, endereçada pete-.. muitoe e muitas vêze. um 50 lugar: Avila (Lopes Vieira); prover em outubro, próximo, remadores, o que, fora de dú-
à Segunda Câmara, contra o fenameno que nenhuma eleuia vasado 25 vêzes.

'

J um torneio interestadual, com vida, facilitará aos prováveis
juiz de DIreito da Comarca, humana é oapaz de explioar: co- e

a participação de tenistas ca- concorrentes a organização das
sr. J. Maurití FHho. Solicitava locando-se uma dos ampola. per· .

l' t f t
. .

to do. cabeça. do aonto m<Írtir, CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES, rrocas e pau IS as nos es ejos suas equipes.
a defesa juntada, aos autos, de tOfllo-se líquido o .anque cOSltido PELO NúMERO DE TENTOS por ocasião da inauguração da
documentos comprobatórios de no ira.quinho. Milha!'es de rn i- MAR<;ADOS: ponte internacional.
fatos de influência decisiva no lhares de testemunhas oculores 1° lugar: Bocuiuva, 18 tentos em '.

X
apreciaram e apraciám a.te mila 5 jogos ;

julgamento, por ter sido essa
gre até o. nos••a iias. Em 110a- 2° lugar: Colegial, 16 tentos em O jogador Hilton, pertencen,

prova virtualmente impedida 108 dia. ainda, Deus é o San.or 5 jogos; te ao Canto do Rio, solicitou à
-de ser promovida por testemu- do natureza e está acima dos ad- 3° lugar: E. Industrial, 13 tentos F. M. F. a sua transferência,. . . , .

l' d em 5 J'oaos',nhas, em vista de o JUIZ a quo mlraVel. eIs que, segun o Q von- �

para a categoria de amador, e
-

d d t tode do GreadoJ:'. rege,n lU eouaes 4° lugar: Coroados, 12 tentos em
nao ter espera o que, en ro

deste mundo visível 4 jogos 4° lugar: Figueirense, idem; para o Botafogo F. R.
do prazo da lei, falassem tes- 5° lugar: Paula Ramos, 11 ten- X
temunhas arroladas no proces- B R I T O tos em 5 jogus; O Madureira oficiou a Fede-
so, lavrando precípítadamente

.

6° lugar: Olimpico, 10 tentos em
ração Metropolitana de Fut.e-4 jogos;a sentença. À vista disso, só a O alfaiate indicado 70 lugar: Lopes Vieira, 9 tentos, boI comunicando ter aplícaco

prova documental seria o re- Tiradentes. 11' em 5 jogos. a multa de Cr$ 200,00 aos jo-
curso, mas essa também "fora -�-_-.•-,,*-,,_-_-._-_--_-.----.-..-_-_-_-,. e gadores Spina e Veliz, por te-
impossível produzír nas

ra-I
VÁRIAS rem os mesmos brigado, em

zões da apelação pela carencia DR. HENRIQUE, O vespertino "Notícias Grá- pleno clube, por ocasião de um
de tempo. D E K ficas", de Buenos Aires, publí- treino de conjunto. I

O juiz Mam ití ,Filho dera, STO I C
cou uma informação, segundo x

.ainda, com a sua sentença, (Membro dGS Institutos d. a qual, Carlos Volante, que A-fim-de tomar vanas deli-
forma retroativa

à.
deliberação

I
Bireito Social Bra.ileiro e atuou durante muito tempo no berações relativas ao proximo

anterior da mais alta instân- Pauliato, lente da Faculdade

I
Brasil e que é atualmente o Campeonato Brasileiro de Te-

cia, o Tribunal de Apelação. de llireito de Sta. Cataril1a). treinador da equipe do Lanus, nis, se reunirá na próxima-- ADVOGADO --
.

Majorara obrigações de alí-, Praça 15 oie Novembro, a' 1, recebeu uma nota de um dírí- quinta-feira, ás 17 horas, o
mentos e mandara tudo execu- enIo 3-Coixa Postal .- 86. gente carioca, abordando. as Conselho Técnico de Tenis, da
tal' em data em que estava de possibilidade dessa e qUI P e: Confederacão Brasileira de
pé um acórdão, que, precisa- ......���==�======::: fazer uma excursão ao Bra- Desportos.'
mente, reformara a sentença EVITE AB01�RE()IMENTOS sil, em fins do corrente ano. x
d eom pedidos que p.odem ser evita·

A F d
-

h' daquele juiz quanto ao assun- das. COJltFiblla para a Cailfia ele ]is- x e eraçao Ba iana e
to - o "quantum". molas aos InlÜjfeRto de Fl....d. A Associação Uruguaia de Desportos oficiou à C. B. D.
Era grave a representação. , solicitando a transferência, do
O dr. Oldemar Pacheco, re- .-FORNITURAS E UTENSILlOS PARA jogador Jorginho, antigo de-

lator da apelação, sustentou a fensor do Madureira, para o

.procedêncía do pedido. E a Câ- OURIVEIS E RELOJOEIROS Galicia, da Bahia.
mara deliberou, .por unanimí-

Balanças para oficinas _ Para brilhantes - Laminadores x

dade, tomar conhecimento da Tornos para relojoeiros _ Banhos para dourar e pra. Foi registrado na federação
representação e mandar que, tear _ Cordas, vidros para relógios, etc. Metropolitana de Futeból, o
autuada a me ima em ape11SO contrato firmado pelo jogadorPreços e prospectos com a
aos autos da apelação, fosse a Rubinho, ex-defensor do Flu-
sua matéria submetida à apre- C A SAM A S E T T I minense, com o Canto do Rio.

, cíação sdo relator. Rua Semin âr io, 131 - 135 - São Paulo. X

Os autos foram a despacho Está assim organizado o 01'0-
do dI'. Oldemar Pacheco, que grama para a regata ofkiái de
o.pinando "não pt>dia assim

b
,.

CI'·
15 de novembro, elaborado pe-

procpcter o juiz Maurití Filho, l \\tSOllq� La oratorl'o InlCO lo Departamento de Remo e

I €, e!n face da deliberação da �� �,($'�
Natação da F. C. D.:

Câmara, tamou conhecimento fJ , �; 1 ° - Estreantes, ioles a 4.
da represent:1ção,' a.preciou da t=: � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448 2° - Campeonato estadual,
sua matéria e mandou sustar � � (em frente ao Tesouro do Estado out-rigges a 4.
a ):r:(.lem ce majoY'ação. até de- AnAl'n'MOPR'-T'OLO'GlCnS FI

- ,

1-
3° - Novíssimos - canóe.

cisão final da Segunda. Câma- UlI orlanopo IS 4° - Novíssimos, ioles, a 4.
ra, quando serão também xa- 5° - Juniors, ioles a 2.
minados os documentos da Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narba! Alves de Souza 6° - Senois, ioles a 2.
prova juntados aos antos". Farm. L. da Cosia Avila 70 _ Principiantes, canóe.

8° - Novíssimos, out-rigges
a 4.

9° - Júniors, ioles a 4.

Jurisprudên€ia Reliqião o ESTADO--

Catolicismo

do diasanto

Exame de sangue I Exame para verificação de cancer I
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,
}lutovaccÚws e transfusão de sangue.

VENDE-SE

•

NóS, OS DA VELA ...
Na regata de domingo, o sr. Jo

sé Büche le, antigo defensor do
"Veleiros da Ilha", há algum tem
po afastado das pugnas veleiras,
retornou à ativa, fazendo (justiça
no caso), uma boa figura. Seu pe
so-pena, resultado dum físico que
faria água ao próprio "Tarzan", foi
compensado, ante a violência do
vento, peja massa de carne de que
é portador o jovem 'Stavros Kot
zias, seu proeiro nas provas da
quele <lia ..

A "surpresa" que o "Veleiros"
apresentou, redundou, sem dúvida.
cm desilusão para quem estivesse'
equipe. isto é, para o "barr-ado"
mais credenciado a figurar na sua

por José Büohele. Daí andar mui
la gente a susurrar:
Eu dejxaria o "Veleiros"
No caso do Filomeno,
Pois é duro ser barrado
Por um homem tão pequeno .•.

SEM ADRIÇA ...
- Engraçado. Julguei Que e

Schaefer- fosse somente agrônomo.
Quem discorre tão bem sôbre "sa.ll
gue novo" e "seiva humana", ao
mesmo tempo, deve ter outro diplo
ma.

Exatamente. :Não o sabias ?
Sim?
:Ble é agrônomo·sanguinário!

����! p����� I.008 amigas de .eus pai.,
Demen.l Rosa • Zilá :Brito

IRosa, o ':fIoscimento de sua

irméizinho, Yara Stela, Ocor-

rido na. Mot�rnidade.
F'polis., 13-9-45

�{IXI" Df NObU[I�
,..._-.._._.. _�·..._w_-_-_

- .

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

lIma mesa circular e uma cris
taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçãl!l. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUClA

I.. C....... M.fra, 4 • 5 - FONE i .'4%
.

t:aIr.... . "lddl.
Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
-

Sedas, Caserniras

CASA $A.T�
Lãse

ORLANDO SO.t-\ l{_PBJLLl
lia Censelbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «(�carpelli» --- Florianópolis

I

.i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__________---.:0::·_:H:::T.::aao���u_a_�t.!-_fel��,_��. ce setem._b_,_o_O_._'_9_4_5 1
__

IBdl·"ador lIIe-P.dl·"OINot:�s :!e:!!�:::Au 111 U Um dos maiores agressores da
w -..""'" •__..- -..- _ -J'..-..-..-..-..- ..-..-..-J'&._..-.._-._.._.._� gU(��Ulgação do Bureau In-

DR. GE'B'HARD HROMADA
terestadual de Imprensa.
O gás de mostarda tam-

bém denominado iperite, rece
beu na nomenclatura quimica
a denominacão de sulfureto de
dicloroetila.

>

Constitui um dos
mais poderosos agressores que
se conheceu. Na guerra passa
da foi o responsável por 72,5%
dos casos de gaseamentos veri
ficados. Sendo um líquido inco

lor, inodoro e insípido, goza da

qualidade de ser insidioso, po-
Idendo um individuo ficar por

certo tempo em contato com

esse produto quimico sem dele
se aperceber. Depois de espa
lhado em goticulas, sua evapo
ração e destruição se proces
sa muito lentamente, decor
rendo deste fáto sua peisisten
cia. Aos poucos se deposita, im
pregnando o solo e os objétos
com os quais esteja em contá
to. Tais materiais impregnados
se tornam corpos potencial
mente ativos em agressivida
des. Contam-se casos de solda
dos agredidos pela íperite em

consequencia da utilização de
vestes ou de alimentos nos

quais ela se depositara. A ípe
rite pode ser agregada inten
cionalmente a objétos de uso

ou alimentos, fazendo parte do
reticulo quimico nas manobras
de recuo. Sua ação é tão imen
sa que ataca a borracha das
máscaras contra gáses, atra
vessando do mesmo o couro dos
sapatos em tempo relativa
mente curto. Atua sôbre a pe-'
le e mucosas. Atravessa as

\

roupas e sapatos comuns. As
próprias vestes que lhe são
ímpermeaveís não conferem
proteção indefinida. Além de
incomodas, não podem ser usa
das por tempo muito dilatado"
pois sendo impermeaveis do
vapor dagua tornam-se into
leraveis depois de várias horas.
O simples fato de evitar as le
sões mucosas confere ás más
caras extraordinário valor, pois
a iperite geralmente ma t a
quando atua nas superficieis
mucosas de revestimento.

8sp.e�a em alta cirúrgia e ginecoloeie
Hospita.l ..Miguel Coato"

IHlkAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polyd�orõ ·'·S. ThiagoCtmioo Médfea f'1Il Geral
Do�Qa� dlt cor�ç�o, pulmões, fígado, estômago, intestinos.,

MUS e demais orgaos internos, de adultos e ersamçasCONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado 16
.

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18' horas
R-BfHDIDNCIA: 'Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

,MACHADO &: ClAs

DR. SETTE GUSMAO
�'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE III DOHOSPITAL "NER:tlU RAMOS"

= � ar.;B�i�Ç���?e��eH����!�a�Od�u���;;foa, �e ���m��� �te��Sanatórto de Santos, em Campos do JordãoVLtlftOA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE 'Jj) TRATAMENTO IIlSP�1ZADODAS DOENÇAS DO>. APAReLHO RESPmATóRIO
OPERACÃO DE JACOBOEUS

.

fX>NSULTAS: DIAriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Melrelft. 18RESrD:t:NCIA: Rua Esteves J11Inior. 13.'i _:;; Tel. 742.

DR. MADEIRA NJ::VES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUnIo - 4oerfe1coamento • Loop PrAtica 110 RIo de Jan.In
IlOJnI1JLTAa - relll 1IlABha: eartam_*- .... IO.:30àa12 h., à. tarde excepto a••
....-. ... 14 ás 16- - OO1l8ULTO&10: a... "oIlo ........ f......... -

..... l.cel - .....ma: ... rr-t..... o-a..o. .a

. !

I
,

DE PESSOAS TÊM

ti•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Londres, CE. N. S.) - A pe
nícilina regista mais uma cura

num caso crítico, escreve o

"Da.ily 'I'elearaph " desta capi
tal. No jantar realizado em co

mem .iraçâo ao centenário dp.
fundação do Si Mary's Hospi
tal, Lord Norr.ian, ant ígo dí
retor do Banco da Inglaterra
teve ocasião de pronunciar as

guintes palavras: "Se alguem
deve a sua vida ao St. MB.:'Y'S
Hospital este alguem sou eu".
Estas r�IaVréL8 foram melhor
explicadas pejo sr. Díckron
Wright. o cirurgiãc que ope
rou Lord Norman. De acôrdo
com as declaruç'ões prt:)�tad?s
pelo referido médico, Lord
Norman sofria de uma moda
lidade de meningite cem :Jor
cento fatal antes do advento .... _
"da penicilina. Tatava-se r,'al-,

---------------------_.1

mente rle um caso fulminante,
mas que tratado eom penicili
na q'ler dirdamente quer por
intermédio de uma punção
lombar, foi debelado, como

Ialiás vem suceden do pratica
mente em todos os casos. Lord
Norn!an exihe ain�la a cicatriz
da operação na testa.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL • ALTA CffiURGlA • MOLl'I:STlAS DIIl SIIlNHORA8 - PART08

Formado pela Faculdade de Medlc1llla da Universidade de São Paulo, 01)(W foi
.&aIIsten<te por vários anos do Serviço C!.nlrgico do Prof. A.l1pio Carreia Neto.
Clrw-gla do estômago e Ylas bílíares, !Jntestinos c:lelgad� grOllSO, tlll'ólde, rins.
�, bexl«a, ütero, oTários e trompas. VIl4'Woce1e. b.1dtrocele, ..-vt.N • h6mi1a.

CONSULTAS:
f!U 2.. II nn r-oo A R"" li'e1;'llf' R1'hmldt, ?1 (alto.. rta C_ Pant!eo). Tel. 1J188.

RESiD:t:NCI.4: 1Wa EBt.eYu Jdn40r. 178; Te!. X7M

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 - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Bchmídt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaw de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

DR. A R A U 'J O
Asm-tente do Prof. SaDMOD, do Rio de "aaeb'o

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

ClJrurgta moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (M\blo • �u

da bOca fendioo. de naacença)

I JIlIIMagOllCOpla. traquêoscopía, broncoscopia vara, retllrada de corpos estranhoe, etc.

CONSULTAS: das 10 àa 12 e 4u 115 àa 18 hor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

* * *

Dr. Newton d'Avila OR. ANTONIO MONIZ
Op.raçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
;0. do. inte.tino., réto e onu.

- Hemorraida., Tratamento da
colite amebiana,

Fi.ioterapia -- Infra-vermelha I

Conault: Vitor Meirel.. , 28,
Atende d'iarlamente à. 11.30 h•.• ,

à tarde, da.- 16 h•• em dianto
R..ld I VidaI Ram�1 66.

FODe 1067.

DE ARAGAO

� o ono....... VIbd_ o�
te torllL PU100 o ._............

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
�k da 1 17 1IaonII. B8ID0.
1'l.4: .u__ Al lIDo

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dt'Plomado pela J'aculdade Nac. do XeQ1c1na da UniTenldad. do Brutl)

"-lDterIw do 8erYitIO d. ClInlca .MM!ca do ProfesJOr Onald.o OllTOln. m6cHeo 110

Departamento d. 8&4d.

CLIl'fICA IUIIDICA - .01Ntlo bote..... fie .fI..toe e ertaaeu. OOll8ULTORIO

• .s8Dn1NCIA: S.. Jl'eHIIfl 8chJnldt .. 18 - TeL 8U. OONSULTAS - D.. li .. lL

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
lIIenico. 41e Clinlu Infantil da AlI8istênd. Municipal e 8011.1&.1

,

, de Caridade

OON8UL���J��u!,��AM2�ad���A!!�1!oEs.��12�. «__ 1....

Conllulta8 das 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F'ARACO
Méd1co _ chefe do Serviço de SHme do Centro de Satlde

DOENÇAS DA PELE -- SlFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DE

.umOS os SEX:OS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLEl'AS

CONSULTAS: du 3 àS'6 h. - R. Felipe Schmidt, ..
R&'i.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ou�dos. Nllil'iz - Gar8�ta.
Diploma de habilitação do Conselbo NaCIOnal de OftalmolOgIa.
CONSULTÜRIO - f<'elipe Schmidt. 8. Da!! 14 iii 18 heras.

RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

THUCH'"S 1418 e 1204

AI1É1ncia. a Repre.entaçõe. em Go ..aI
Matriz: Florian6poli.
Rua João PiRto, n. S Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Caixa Po.tal, 37

.

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL
Filial: Cra.ciúma

Rua Floriano Peixoto, «/n (Edil.

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Pr6prio},-Telegramas: uPRIMUS· Ed f' C lAgente. DO. principai. municipiol
i lcio ruzeiro - Florianópolis.

.

do E.todo __

DO SANGUE

A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado. O Baço o coração O Estômago, 08

PUlmões ti Péle. Produz Dôrvs de Cabeça, Dôres
DOS Osso», Reumaüsmo, Cegueíra, Queda rio Ca
belo, Anemia, e Abortos
lnofeustvo 80 nrgantsrno. Agradável como ltcõr.
O ELIXIR 9; 4 f'i'tá II prr« ado neio D. N. S. P,
como �uxili8r 00 tr atemer.to da SUilis e Reu-
matismo dA mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR -914»,dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

la) Dr. Benedito Talos8.

Alesto que apUquel multas
vezes o ELlXlR «914» obtendo
9t!1l10re os melbarllfl resultados
DO trl:tamsDte da Sifilis.

la) Dr. Rafael Bartoletli

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

SO<b a díreção cImdca do

DR. DJA�M.A MOELLlIANN

OooIlBt.ruçAe m04lerna e cOOIlfor.tável, situada em aprazi"\'el chaca.ra com

e&plêndida vista para o mae,

Excelente local para CUTQ de repouso. Água fria e quente

APARJilLHAMIilNTO {:OMPLEII'O E MODERNíSSIMO PARA TRATAM1llNTO
MÉDICO, CmúRGICO E GíNECOLóGI�O.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica _. Exames endoscópicos.
Laboratórios para oe exame. de elucidação de dlagnó.tlcoe.

Apartamentcs de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos ;;'{te '�2a classe

.

Quartvs com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, Inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PODE TER M:éDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião -o-- Telefo-ne: 1.153

8···········.··· ·...........................•r

CrédiloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M�IOR CR S 6.250,00

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

ADVOG j-\�DOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e Pensões,

carzueirns para o Ilrasil
ANUNCIA-SE DO CANADÁ QUE OS NA"IOS "ELM BAY" E "SPRUCE BAY" FORAM VENDIDOS À COMPANHIA SIDERUR

GICA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO POR, APROXIMADAMENTE, 106.000 DóI. ARES.

Navios
fala uma enfermeira que regressou da Itália

"

Rio, 19 (A. N.) - Pelo gene- Saúde da FEB, seguindo com travam nos. hOSpl�aI�, mo�tra�
ral "Meighs�', que trouxe parte o 2° escalão para a Itália. vam-.se mult? "docels e ver

do 3° escalão da FEB, chegou Acrescentou que serviu sempre dadeíros anJos, ' escondendo
também a enfermeira Carmita nos hospitais de campanha si- totalmente sua índole perversa
Correa Costa, única mulher tuados em pleno fronte, onde e bárbara� T�rminou. f�zendo
que viajou com os componen- o trabalho era uma verdadeira uma referência especI3;l � mag
tes dessa força. Falando à re- luta contra a morte, para sal- nifica aparelhagem médica dos

portagem, disse que antes da var a vida de muitos soldados norte-americanos e a ótima
guerra era funcionária do Ban, quer brasileiros quer alemães

I
cooperação com os nossos sol

co do Brasil, tendo ingressado ou italianos. Prosseguindo, dís- dados com o nosso Corpo de'
como voluntária do Serviço de 'se que os alemães, quando en- Saúde.

Os arquivos da Embaixada
Rio, 19 (E) - Quando o Brasil rompeu suas relações diplomáticas

com a Itália, a Legação da Suiça nesta capital ficou encarregada elos
interêsses italianos no nosso país. Agora, com o reatamento daque- P 12 d t b I l"t t d J& t d

-

1,:s. relações, a referi(�a Iegação )� preparou todos os arquivos e uten- ara e ou u ro

I
os I U o e aposen a orla

stlios da representaçao diplomática ítalíana paa entrega-los ao em-
R' 109 (E) F

.

t fbaixador Mário Augusto Martini. 10, .
- OI rans e- do's Comerc,·ôrJ·osrida para 12 de outubro próxí- O

CrS 5�000.000,00 para a polícia �� aa���i�f:�� do Congresso [ Faço PÚ�l����!;;�o��e�i���to ��;��t::�ssados que a

Rio, 19 (E) _ O Tribunal de Contas ordenou o registro do crédito Brasileiro de Administração. i prova prática de MÁQUINA dos candidatos inscritos para
suplementar de Cr$ 5.000.000,00, aberto ao Ministério da Justiça, para Em consequência, ficou trans- preenchimento das vagas de OPERADOR da Tabela a � Extra
atender a despesas a cargo do Departamento Federal de Segurança Pú- ferida para ,I° do mês referido I numerário será realizada no dia 20 ás 8 horas, á rua Felipe
blica e de sua distribuição á Tesouraria dêsse Departamento. a entrega das teses. I Schmidt, n? 37.

ft t
'

··1
Os Snrs. candidatos deverão comparecer ao local acima

U omovels a 12 ou 13 m'l cruze·l·ros indicado com antecedência de 30 minutos, no mínimo, munidos

V I ft G E N S
do cartão de identidade, caneta-tinteiro com tinta azulou pre-

Rio, 19 (E) - Segundo declarou o embaixador dos Estados Uni- ta, ou lapis tinta.
dos no nosso país, fábricas norte-americanas vão construir automó- Florianópolis, 15 de Setembro de 1945.
veis a preços baixos e que custarão lá, 10 mil cruzeiros, podendo ser Albérico Glasner da Rocha, Presidente da Comissão Localaqui vendidos a 12 ou 13 mil cruzeiros. de Concursos.

Fpolls. -- Joinvile

o PORTO DE ITAJAí Pernambuco, em quinto lugar"
Segundo informações do Serviço contribuiu com Cr$ 10.593.239,50,

de Economia Hural do Ministério mais Cr:!:; 2.859.666,10.
da Agricultura, o porto de Itajaí é Ocupou o sexto lugar a Bahia,
um importante escoadouro da pro- Com Cr8 8 132.293,00, mais
dução de Santa Catarina. Cr� 1.564.4(i6,80.
Em 1943 apresentou o seguinte O Paraná concorreu com

movimento de exportação por ca- Cr8 5.00().117,10, mais .

I t d hotagern : produtos alimentaras ..

' Cr,'S 1.852.934,80.
sen OS e 34.253.424 cruzeiros e matérias pri-I Os demais Estados apresentaram

mas - 28.2Hi.281 cruzeiros. Já em arrecadação inferior a 5 milhões

ímpostos
1944 o movimento do porto de Ita- de cruzeiros. .

......... jaí subiu para 55 milhões de cru- '"

. .

zeiros de produtos alimentares e VIAGEM DE INSPEÇÃORlO, 19 (A. N.) - O presi- 62 milhões de cruzeiros de matérias O Sr. Claudionol de Sousa Le-
dente da República assinou de-. primas. Dent:e os produtos alimen- lllOS, Contador Geral da República,
creio concedendo aos espetá- bClOS que. sarrarn por aquele porto reiniciará êste mês a sua visita aos

culos de teatro bem como a to-
em 1944 figuram os s.e�mntes em �;;stados do Sul, devendo inspccio-

. destaque: ar-roz beneficiado, nar as Delegações da Contadoriados os atos relativos a sua rea- 103.544 sacos, no valor de 12.367.000 em Porto Alegre e posteriormente
lização, isenção de impostos e cmz�ros; fécula de mandioca as do Rio Grande, Pelotas, Santa
taxas federais exceto as que se 120.8/0 volumes, no valor de ..... Maria da Boca do Monte Uruzuaia-, 1? 500 ?4? .

b'
' '"

referem aos preços dós serviços
-.,.- - cruz�I.�os; anha refina- na. e Livramento, t; el?l S�nta (�a-

d tTd d rblí E b
da _- 1?.443 caixas, no. valor de

"1
tar i na, as de Florianópolis e Saoe :U. 1 1, a e pu; ica. sse �- 5.8/2.78;) cruzerros ; tapioca - Francisco.

nefícío e extensivo aos espeta- 17.476 volumes,. no valor de Pará responder pelo expediente
culos promovidos em circos e 2.76;.�80 cr�1Zelros, etc. Dentre as \ da Hepartição que dirige, foi 110-

'pavilhões. mate.nas prnnas, destacaram-se as jmeado o Contador Hamilton Bel-
scgumtes quantidades: 17.598 far-I trão Pontes que já tomou posse ]!Je
�os de fumo em folha, no valor de I rante o Sr. Ministro da Fazenda doàs 6.101A�}o. cruzeiros; 3.2.141.00 me-I referido cargo de Contador Geral
tros CUblCOS de madeira de lei, no I' da Hepública.valor de 33.022.438 cruzeiros; .... oi<

1�()70.00 m3 d� pinho, no valor de O CASO DAS MULHERES DA COSo9./30.324 cruzcrros, etc. TA RICA CASADAS COM ALEMÃESk * *

Dizendo-se mui to velho e doente,
FÁBRICA DE "RAYON" EM o Dr. Vital' Guardia, presidente da

S. PAULO Côrte Suprema de Justiça, anun-
Vai ser construida em São Paulo ClOU qUe se afastaria daquele poso

uma grande fábrica de "rayon" to. Acredita-se que êste gesto do
COm a produção anual calcn lada Dr. Vital' Guardia é uma conse

oeste em, 80.900,000 de doláres, ou sejam quência da ausência de unanimída-
Cr$ 1.600.000.000,00, em moeda bra- de dos juizes da Côrte Suprema, nosileira. caso do "habeas corpus" lmpetraA empreza grandiosa está a car- do pelas mulheres dos alemães ca-
go de ."qscar Kohorn and Campa- sados com senhoras costarlque-

às ny Limitod of Industrial Enai- nhas, que estão sendo deportadas
neers", e a construção será finan- para a Alemanha pelo govêrno 1101'
ciada integralmente pelo capital te-americano,
privado brasileiro, devendo tôda a

produção ser consumida no Bra
sil.

.

Ao que se espera, a fábrica pode
ra �star pronta para entrar em ope
raçao dentro de 18 meses, assumin
do Seu controle. a "Companhia Ni
tro Química".

París, 19 (U. P.) - Espera- lute por todos os meios contra
se qll;e 15 repúblicas. latino- i o regime Farrel na Argentina.
amenc:anas e Porto RiCO con- O segundo objetivo do meu
correrao ao C?ngresso do Bu- díscurso será um estudo que
reau

. Inter�aclOnal do Traba- apresentarei sobre os moncpó
lho, Inclusive o Brasil, Uru- lias internacionais e uma so

guai, Arge?ti�a, México, Equa, lução especial para o desenvol
dor e Peru. VIcente Lombarda vimento dos países semi-colo
Tole�ano, chef� da delegação niais como alguns países lati
mexicana e presidente da Con- no-americanos.
federação dos Trabalhadores

,

da América Latina, entrou ho
je em contacto com funcioná
rios da CGT

.

(Confederacão
Geral do Trabalho) e ontem,
na ausência de Jouhaux, que
se acha na Grã-Bretanha, visi
tou o general Benoit Frachon,
quando recebeu um convite
para comparecer em outubro á
segunda reunião da Associa
ção Franco-Espanhola, para
protestar 'contra o regime de
Franco. Toledana -planeja tam
bém visitar o ministro do Tra
balho, Alexandre Paro_di, o mi
nistro das Informações, Jac- Rio, 19 (A. N.) - Por motivo

ques Soustelle, e outras perso-
do primeiro _aniversário do

nalidades francesas. O lider �e�cado S. Joao, no Mever, os
trabalhista do México decla- dírtgentes e locatários desse
rou: "Estamos aqui para dar posto de ab�stecimento da 11:0s-

'

o nosso apoio á criação da Fe- I sa p\>pulaçao suburba�a _ flze-Ideração Trabalhista Mundial,' ram .lll.augu�ar no pavilhão da

cuja existência creio ser neces- Ad�lllIstraçao um retrato do
sária. Posso confirmar que

nal
PresI<;lente Va.rgas e outro do

Franca, assim como na Grã- Prefeito Hennque Dodwoorth,
Bretanha, há uma forte cor- tendo usado da palavra diver- ROXY Hoje. 4a-feira,
rente em favor da unidade dos sos oradores, entre os quais um 19,31 horas
trabalhadores em bases mun- .representante do Distrito Fe- lo Notícia. da sernemo 45x31 • DFB

d I 2" William Holden e Glen Ford em:diais. Apraz-me encontrar aqui era.
GLORIOSA VINGANÇA

a mesma atmosfera. O meu 30 Bette :Bavi•. George Brent. Oli-
discurso no Congresso terá dois Escola Nacional via de Havilland e Derrís Morgan
objetivos: primeiro, a liquida- de viterinária em: NASCIDA PARA O MAL
- . Irmã contra irmã ao mais pe-çao dos regimens fascistas, que Rio, 19 (E.) - Será iniciada rigosa. mais dramática e mais
ainda existem no mundo, e ainda no corrente ano, a cons- intenlla rivalidade pelo amor de
particularmente os que onr[·· trução do edifício da Escola dois homens que brincavam�

d
A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTOmem a Espanha e amordaçam Nacional de Veterinária. A com o coração e ambas. DE RENDAA-Impróprio até 14 ano.a rgentina. Pedirei ao Con- construçao será feita em duas Preço. Cr$ 2.40 e 2.00 I
A arrecadação rio Imposto de

gresso apôio para o go\'e�'no etapas, estando a primeira or- ,Renda alcançou de Janeiro a Ju-

espanhol sob a presidência dl:' çada em Cr$ 2.000.000,00 e a Amanhã. no RITZ e ROXY: I gl�s (�"Oc�;�c�W 8�no .: , ..

GiraI formado no México ('om I segunda em Cr$ 5 642 411 00 Bud Ahbot e Lou Costeie em: C �� 1 (�(' '8("3 '-OI '�() maIS
.

, .. .

I
.

. . ,. BANCANDO GRANFINOS
_I· l. l.I ./ que em ldêntico

a simpatia do nosso povo. Pe- Esta última será realizada em Mal' l' t 'd' d 'período de 1!H4.
•• , II uma a UClnan e come la os

dIreI tambem ao Congresso que 1946. I dois impagáveis cômicos. .Fig.urou, cm primeiro lugar o
DIstnto l;edcl'ul. quc contribuiu
com Cr>i 209.211.9"17.20. acusando o
aumento de Cr8 60.755,227.30. O Bras·.-I part·ICI·paraFSegue-sr o Estado de São Paulo
com Cr� Li9.i)32.8<l9,40 mais

'

Cr$ 34.(137.(i90,OO qlle e;11 1944.····· Rio, 19 (E.) _ O nosso paísO terceiro lugar coube ao Rio
Grande elo Sul, que concorreu com participará da Conferência In-
Cr!'; 18.234,078.10, mais ternacional do Trabalho a rea-
Cr'" 4A:�5.10(i, 1 o.

.

lizar-se na capital da Franca,
�m quarto lugar está :\Iinus Ge- no próximo mês de outubl,o.raIS. qUe apresentoll ,..... Noticia s

. d I
-

bCr>i 1(i.4('3.920,20. com o a�l;l;�I�t� "

- e que a e egaçao ra-
de Cr'" 'l.OOU);;l.OO sôbre os sete I

sllnra será chefiada pelo mi-
primeiros meses ele 19 f 1. ! nistro Marcondes Filho.

Florían6pollt 19 (je SetemDro de 1945

Criação da Federação I

Trabalhisla Mundial
SQídall - 2 Rora. damadrugada

�
I

I
Joinvile -. FpoliSo
Saída. -- 9 helra. da lTlanhã

I�forlDações nesta redação

FRACOS •

ANb.4ICOS
TOMEM

fiabl CIUSI1iI
'"SJLVEDlA..

Gnnd. Tó..

No mercado
São João

RITZ Hoje, 4a.·feira,
19,30 hrs.

ColollaJ Programa
lo Filme Jornal 29xlO • DFB
20 Van Heflin. Lionel Barrymore,
Ruth Husey e Robert Warwick

em: O CAMPEÃO DA LIBERDADE
Uma vida têida de idealismo,
perseverança eteno cido.p.e
William Holden e Glen Ford em:

GLORIOSA VINGANÇA
Uma página heroica do
americano.

Impróprio até 14 anoll

Preçoll Cr$ 3.00 e 2.00

PA R A F E R IDA S,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS, .

"

�SP I N �_��TC.:.)j)

VARIAS NOTICIAS

CONTRA OS PROPRIETÁRIOS
INESCRUPULOSOS

Falando aos jornais, o delegado
Eun apio Castelo Branco da Dele.
gur-ia de Defraudações e' Falsifica
ç?es, sa_lientou que, graças à ener

g�ea açao desenvolvida pelas auto.'
�'Idarles contra os proprietarios
ll1escrllpulosos de imóveis nesta
Cunital, já foram alugados nos dois
últimos meses cêrcu de 800 prédios
e flpartamentos que se achavam (le.

��itadOs. Foi fornecida pelo de
I gado Castelo Branco nova lista
, e. C�S[�s e aDartanwntos cujos pro
pnelanos foram intimados a <lI
los no prazo de fiO dias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


