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avoite· nazista· não 'foi eliminado"
BUENOS AIRES, 1_9 ru P.) --- NO ALMOÇO OFERECIDO PELA "SOCIEDADE DOS PEREGRINOS''.; ORGANIZAÇÃO ANGLO-
AMERICANA DE INCENTIVO ÀS RELAf:õES ENTRE AMBOS OS PAíSES. E PELO COMITÉ DE C. ANGLOAMERICANO DAS
CÂMARAS DE COMÉRCIO BRITÂNICA Ê AMERICANA NA ARGENTINA,' BRADEN DECLAROU: "COMO DISSE HÁ DIAS, o
AÇOITE NAZI NÃO FOI ELIMINADO. TEMOS DE CONTINUAR COMBATENDO-O COMO COMBATERIAMOS UMA VíBORA
PERIGOSA. TODOS NÓS, INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, DEVEMOS COMBATER E ESMAGAR ESSA SERPENTE".

ESTAVMI NO BANQUETE 600 PERSONALIDADES ARGENTINAS, AMERICANAS E BRITÂNICAS.

Gongresso Interna
cional Feminino
París, 20 - (S. F. L) - o

Comité de Iniciativa Interna
cional Feminino realizou uma

sessão preparatória ao Con

gresso Internacional Feminino,
com a participação das delega
das norte-americanas, ingle
sas, belgas, chinesas, espanho
las, italianas, soviéticas, íugos
Iavas e francesas.
Sob a presidência da senho

ra Cotton, da delegação france
sa, intervieram nos debates as

seguintes delegadas: La Pas
sionaria, pela Espanha, Papo
va, pela União Soviética, Stre
ets, pela Austrália, assim como

as representantes dos Estados
Unidos, Grã-Bretanha, Itália,
Tchecoslováquia e Iugoslávia.

II
o

Prezado leitor

Amizade
franco-turca
Ankara, 20 - (S. F. L) -- o

Sr. Rustu Aras, que foi MInis
tro das Relações Exteriores, da
Turquia, durante quinze anos,
desde o início do regime repu
blicano até fins de 1938, estu
da no jornal "TAN", as conse

quências da viagem do Gene
ral De Gaulle, à América.

O Sr. Rustu Aras, sublinha a

importância do papel da na

ção francesa na política mun

dial e declara: "É natural que
a opinião turca se sinta feliz
ao ver a Franca amiga, re

cuperar o seu"antigo prestí
gio" .

R�púdio
Buenos Aires, 19 (U. P.)

A União Democrática foi con
sideravelmente reforçada pela
ordem do Comité Nacional da

Londres, 19 (R.) - A explo- 9 mil filbos naturais de moças holandesas ���ã����l�sR��;��lrf!ra c��
.são da maior belonave brítaní-

_..
outros partidos e organizações

ea "Vanguard" de 40.000 tone- Oslo, 20 (R.) - Os alemaes sempre encorajaram delíbe- a fim de constituir uma unida-
Iadas, ocorrida ontem no esta- radamente os seus soldados a se unirem às moças noruegue- .de que "repudie a ditadura".
leiro de Clvd Bank, na Escó- sas, afim de que estas tivessem "filhos arianos". A atitude dos radicais é si
da, onde estava em obras, cau- O processo alemão para "arianizar" as gerações futuras multaneamente uma resposta
sou a morte de dois operários na Escandinávia criou sério problema para a Noruega. Há, á proclamação do Exército, na
e seis feridos, afora considera- presentemente, cêrca de 9.000 filhos naturais de moças norue- qual Perón acusa "políticos
veis danos. guesas, cujos pais, antigos soldados nazistas, são, na sua qua- corrompidos" de procurar di-

Os operários do estaleiro ti- se totalidade, desconhecidos. Numerosas jovens norueguesas, vidir o Exército.
nham notado um forte clarão casaram-se porém, legalmente com soldados alemães. Entre- Os radicais afirmam que as
a bordo. De repente, as luzes tanto, essas foram mandadas para a Alemanha com seus ma- ambições de Perón são a cau
da coberta se apagaram e den- ridos, quando estes deixaram a Noruega. As mães solteiras fi- sa principal da "anarquia e
sa fumarada encheu os corre- caram, porém, e cabe agora à administração nacional cuidar impopularidade do Exército" e
dores. delas e de seus filhos. solicitam ao govêrno que se
Não foram ainda divulgadas Essas declaracões foram feitas pelo Ministro do Bem Es- dê conhecimento ao público do

informações oficiais sobre a tal' Social, Sr. Eve�l Oftedal. resultado da investigação so-

explosã:o e suas causas. -

bre as acusações aos políticos,
m� �'�a�;�e%�;� l;�s����, e�� 'Os soldados estranharam o

I «8 S» �����r��r���g;� a�'injJ���
sigilo, !oi batiz�do pela prin� Zurique, 20 (U. P:) _ Verificou-se uma cena de grande de '1943. Afirma-se que o go-
ceza Elizabeth e uma belonave . - .

d d da cid d d t vêrno pôs fim a' ínvestígação
d t·

.'
d d t d excitação diante a porta o teatro a CI a e, quan o um a OI' ,

o IpO. ma�s .�o .

erno e o os
que desempenhava o papel de um guarda "S. S.", num drama dentro do maior sigilo.

AOS nnaOvIVosa r�aanmIcoas'ra ��é �r���n:;in�n��t���l��r '��11oP��I�ot��lPa�' ��oa i�l�������'.; el:�� Y-I·-o-I-e-n-t-o---a-t":"a-q-u-e---a'--p-o-I=-=-I't-=-i-c-a---a"":l=-=i:""a-d-=-aU cenas. Dois soldados norte-americanos que se encontravam

I I em gozo ele férias e passavam pelo local naquele momento fi- Berna, 20 (U. P.) - O dr. ria é que sofre as consequên-
ugos ava caram profundamente impressionados com o que viam e ten- Walter Stamphil, ministro da cias das listas negras.
Belgrado, 20 - (S. F. L) -- taram lançar mão do ator, levando-o à força para o posto poli- Economia suiça, desferiu vío- É uma coisa monstruosa e

A Comissão eleitoral iugoslava cial mais próximo. Finalmente, alguns transeuntes que co- lento ataque na sessão inaugu- que não se pode conciliar com

anunciou oficialmente que a nheciam a 1ingua inglesa explicaram aos soldados o que signi- ral do Parlamento contra a a nossa soberania que estran

Câmara F e d er a 1 Iugoslava ficava aquele inesperado "S. S." e o incidente foi resolvido a prática aliada de colocar fir- g�iros tentem �xer�er influen-
compreenderá 348 deputados; contento. mas neutras na lista negra. CIa na economia mterna da

a proporção aprovada foi a de
M ".. •

"As listas negras são um Suiça".
um deputado por 40.000 habí- E\rn eXperlenClC O, maIor grande obstáculo para a econo- ;:;;;;;;;;;;;;;;:::::::;;::::::::-;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;::;;;;;;;::;;;;;;;;=.
tantes. mia suiça - afirmou o minis-

aVI-a-o do Inundo tro - acrescentando: "A obs- Alença-OtinaçãÕ com que os aliados
continuam as listas negras não
se coadunam com suas alega-
ções de que protegem os direi
tos das pequenas nações. Em

primeiro lugar a classe operá-

9476

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto Idesejaria lêr algo, diària-
zneri re, neste iornal? I

- Qual das nossas

Ieecções mais aprecia ?
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Memórias de RudoU Hess

Besolverem
entregar
Estocolmo, 19 (SIP) - As auto

r-idades suécas resolveram entregar
ao governo provisór-io de Varsóvia,
tr(�s submarinos poloneses: "H��",
"Zhik " e "SEP" e o navio-escola
"Dal' Pomorzc", internados na Sué
cia em 1939, depois da fuga do

por l o de Gdvuia, a tripulação,
conforme a sua vontade, pode vo l
tal' ao seu país, ou ficar na Suécia.

Explosão a bordo
do {(Vangnard» BARBARIDADES NAZISTAS

Suicídio em massa
Singapura, 19 (U. P.) - Fontes
bem informadas dizem que uns. 300
oficiais japoneses depois de cele
brar a Festa de Despedida, fizeram
explodir em seus corpos granadas
de mão, indo pelos ares em peda
ços.
-

-Cobaias humanas-
Londres, 19 (R.) - Rádio

Luxemburgo anuncia que EI

lenbogem, médico do campo de
Buchenwald, foi preso em Mar

burgo apôs longa busca. É
acusado de ter feito experiên
cias mortais em muitos milha
res de prisioneiros, transfor
mados em "cobaias humanas".

Avisamos nossos leitores
que. a partir do dia 24, se

gunda-feira. iniciaremos a

publicação de fácil concurso,
em combinação com a gerên
cia do Cine Ritz.
Aos vencedores serão distri

buidos ingressos para os len
çornerrtes de Sa.-feira e do
mingo, nos cines Ritz e Roxy.

France»

Long Beach, 19 (U. P.) - O maior avião do mundo - o

DC-74 - conhecido como "Globe Master", passou bem por to

das as provas a que foi submetido.
O aparelho pesa 77 toneladas e poderá conduzir 108 pas

sageiros. Tem 57 metros de aza, quatro motores "Wasp
" de

28 cilindros cada, que impulsionam o aparelho a 480 quilôme
tros por hora. Seu raio de ação é de 12.500 quilômetros.

As hélices do aparelho podem girar em sentido contrário,
permitindo ao aparelho dar marcha a ré quando em terra.

O aparelho tem capacidade para 80 toneladas de carga.

Londres, 19 (U. P.) O jos e meios de fuga de que se

"Evening Standard" informou poderia valer o Fuehrer. Quan
que Rudolf Hess escreveu dois do surgiram dúvidas acerca da

livros durante a sua perma- morte de Hitler, o livro de Hess

nência em Baergaveny Wales, foi outra vez cuidadosamente

sendo que um deles sobre Hi- examinado pela polícia secre

tler. No trabalho sôbre Hitler, ta britânica.

que foi cuidadosamente anali- _ _"" ...,__- -:..
- -_ __"'_""'''

sado pelos funcionários do

"In-I t 4 milhoes
teligence Service", R u d o I f

, '

Hess esbocou o que ele apre- loslocolmo, 12 (SIP) - O J1llll_le-
tou como os planos de Hi- ro de poloneses que se acham am

sen ,ou como. da na Alemanha, calcula-se em ..

tler para a conquista do mun- 1.20().IlOO homens. Em todos os pai
do, bem como os últimos re- ses do mundo acham-se mais .de -+

cursos do lider nazista, em ca- mil hões de, poloneses r�fuflll(los
d fracasso. Quanto a êsse �l�. gucrra. C�'rca (�e 1.0 1l1l.1i1oes de

�o .e, " 111l1gran!('s nao eslao inr-luidos nes
último aspecto d,e .seu lIv10, 1::\ cifr-a. e. assim, mais de H mi
Hess apresentou vanas suges- lhôcs (le poloneses vivem fora do

tões relativamente a esconderi- seu pa.s.

Conselho Nacional
de Preços

«Ile de Não concordam com
o regime imposto
Londres,' 2() (STP) - Os consulu

dos dos países sul-americanos es

tão sendo procurados em mnssa

pOI' rr-fug iadns poloneses que ne

gam-se a voltar para sua púlr ia,
não concordando com () rcgmre
atual. imposto à Polônia, nas con

ferencias de Yalta e Potsrlam. To
dos estes refugiados. procurando a

vr-rdadci ru liberdade, ncdcm infor
macôcs para porlcrr-m Iixar seu !lo
m icí lio numa das repúblicas su l
am -rican as.

Rio, 19 (A. N.) - No Edifício
da Associação de Imprensa, foi
instalado ontem o Conselho
Nacional de Preços. O CeI Ana

pio Gomes Coordenador de Mo

bilização Econômica, presiden
cia a sesão, explicando as prin
cipais finalidades desse Conse
lho.Le Havre, 20 - (S. F. I.) -

Pela primeira vez desde a guer
ra, ,o paquete "Ile de Franc�",
fara escala em porto frances.
O "Ile de France" é esperado
em Cherburgo, de onde seguirá
para Sonthampton, sendo afe
tado ao t-ransporte de tropas
entre Glasgow e Halifax. O
"Ile de France" navegará sob

pavilhão tricolor e com ec;ui
'pagem compost, c:" .: 3.1l2· :,.,�

Reiniciada
a produção
Londres. 20 (S. H. 1.) - Segundo

dl'Sjl:IC:lIl .!e Baia. foi reiniciada a

produçün da Iumosn fúbric:I de por
cvl.mu "pl)�'('e íl'YI1(' Flcsch " de
Drlf't , :1' filial hu\'ià sido fl'chada em

1('[1 [lnl f'ulí a de carváo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENTRE MÉDICOS

- Creio que vai ser preciso
fazer-se uma pequena inter

venção cirúrgica.
- Uma pequena interven

ção? Não diga isso coléga! Va
mos fazer-lhe uma grande in

tervenção, uma operação das
mais importantes. Lembre-se
de que êle é riquíssimo!

x

OS MANDAMENTOS DE UM
SÁBIO

Thomaz Jefferson, que nas

ceu em 1742, e morreu em

1826, e foi, como se sabe, o ter
ceiro presidente dos Estados
Unidos, escreveu dez manda
mentos que constituiam a re

gra de conduta da sua vida;
L - Não deixes para ama

nhã o que puderes fazer hoje.
n.. - Não peças o auxílio de

outrem no que puderes fazer
só.
III. - Não compres objetos

inuteis sob o pretexto de que
.

são baratos.
IV. - Não sejas vaidoso nem

orgulhoso, pois o orgulho e a

vaidade custam mais do que
a fome e a sêde.
V. - Não te arrependas

'. nunca de ter comido pouco.
VI. - Não dispendas o teu

dinheiro antes de o teres ga
nho.
VII. - Pratica de bôa vonta

de todos os atos, e nunca te
cansarás.
VIII. - Não tenhas apreen

sões, Dois não sabemos o que
o futuro nos reserva. As des

graças que mais tememos, são,
em geral, as que se não realí
sam.

IX. - Considera todas as

cousas sob um ponto de vista,
favorável.
X. - Quando estiveres con

trariado, conta até dez antes
de proferir qualquer palavra;
contarás até cem, se estiveres
encolerisado.

ALIMENTAÇÃO DEFEITUOSA E
DENTES ESTRAGADOS

A principcl causa dos dente.
estragados ou cariados é a ali
mentação pobre em cálcio, fósforo
e vitaminas D. Corrigir as alimen
tações defeituosas é o primeiro
passo para evitar a cárie dos den
tes.

Proteja seus 6entes incluindo na

olimentação, leite, ovos', verduras
e frutas. SNES

.-.-,.

UM JOVEM L"NIVERSITAIUO ALEMÃO AFIRMA QUE HITLER ESTA
MORTO

BERLL\i, 18 (De Doulgald Werner, da U. P.) - Há uma possibilida
de de que o corpo de Hitler esteja enterrado em algum lugar bem afas
tado da capital germânica. Trata-se apenas de uma suposição, mas com

'base no que alguns soldados gerrnânicos ouviram e viram na última ba
talha travada em defesa da capital do Reich.

Hans Reliahn, estudante universitário de vinte e um anos de idade,
que combateu como membro do Volksturmer, nos dias finais de Berlim,
declarou que naquela época corriam versões de que o "fuehrer" havia

perecido vitimado pela explosão de um obuz, quando deixava a chance
laria do Reich, num carro blindado. Com efeito, Behahn declara ainda
ter ouvido que o corpo de Hitler havia sido removido de Berlim, dentro
de um tank, aproveitando a única rota de fuga qus restava aos nazis

tas, nos últimos dias da batalha de Berlim.
O universitário Rehahn disse ainda que na .noite do dia dois de Maio,

quando um soldado, seu companheiro, foi ter com o representante de
Goebbels soube que Hitler havia sido morto às quatro horas da tarde

daquele dia, no pátio da chancelaria. A propósito, Rehahn acrescentou

que ele mesmo falara a dois guardas pessoais de Hitler, os quais lhe as

seguraram que o "fuehrer" estava definitivamente morto, embora se re

cusassem a dizer de que forma o líder do nazismo perecera .

Rehahn é um jovem de bom aspecto, que usa óculos, tendo comba
tido na primeira fase da guerra, na frente russa, onde f-oi ferido e leva
do para a retaguarda. Mais tarde, porém, quando aumentou o perigo
para a capital nazista, Rehahn foi novamente chamado às armas, incor

porando-se dessa vez ao Volksturrn, que deveria ajudar a defesa do cen

tro de Berlim. Rehahn então estacionou diante do Ministério da Aero
náutica. Certa noite, porém, os russos cercaram aquela área, e, no dia

imediato, cerca de dez horas da noite, um coronel das tropas "S. S.", de
nome Syff'urt, anunciou um decreto especial de Hitler, ordenando que
as tropas do Volksturm deveriam se reunir às outras tropas da Wehr

macht, entre Beelitz e Potsdam no sudoeste da capital germânica. Nes
sa altura, o jovem Hehahn disse textualmente: "Estamos procedendo à

retirada daquela área quando um estafeta especial, dirigindo uma mo

tocicleta, apareceu com a notícia de que Hitler estava morto. Em segui
da, um contingente blindado descdbriu uma rota de fuga, pelo norte e

provàvelmente retirou o corpo de Hitler pela mesma. Nós recebemos
ordem de manter um fogo de barragem ao longo de toda a Freidrichs

trasse, enquanto as nossas munições durassem.
Revelou Hehahn, finalmente, que ele, pessoalmente, estava armado

apenas com uma pistola, que pouco depois abandonou, fugindo para os

subúrbios do norte de Berlim, onde vestiu trajes civis, logrando enga
nar a vigilância. Ao voltar para sua casa, porém, encontrou sua mãe
enforcada e seu pai estrangulado.

O jovem Hans Rehahn está agora ser-vindo como professor, numa

escola da zona de ocupação norte-americana, e declarou esperar reence

tar algum dia os seus estudos de economia política.

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista
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ASSINATURAS
Na Capital:

Allo Cri 70,01)

Semestr e Cri 40 .oo
Trimestre Cri 20,00
Mês Cr$ 7,00

Número avulso Cr$ 0.40
No l.f.eri-er:

Notícias
Ouça os boletins informativos:

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Rádio Cometa, de 2&'
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa li, grandiosa;

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to
dos os domingos, às 20,0() horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19'

. Diplomada pela Escola de horas, de 23 á 6a feira e ouvirá Sa-
Londres, (BNS) - Um dos assuntos mais apaixonal�tes dos �11- Odontclcgia da Faculdade. grarnor de Scuvero com as suas co-

times tempos vem sendo o interesse em torno da pessoa de Hi tl reer Há a

X natural curiosidade cm saber que fim teve realmente o chefe do nazis- de Medicina da Univer- nhecidas palestras.

I
Assuntos comerciai ..

TELEVISÃO - Acredita-se mo. Qual teria sido a natureza do seu misterioso sumiço? Teria sido H.i- sidade de Porto Alegre. "O Mundo de Amanhã" é o pro-

que no próximo ano a in-
tler morto em combate, como propalaram os seus suc�slsore.s,. os lerder r

Consultas com hora mar- grama que lhe interessa. Todos 03
, ros de uma situação totalmente perdida? Teria :110rnc o vítima o pe o

d
.

d d sábados às 22,35 horas.dustria britfmica distribuirá ataque de um mal súbito ou de doença de evolução demorada? Ou,

am_j
ca a, no perto o as 14

d d f
.

d
. ,

ito ? E t '11' 1 .,
às 19 horas. Conhecer os Estados Unidos

nos merca os e todo o mundo da, teria simplesmente desaparecido, ugi o mcogru o'. ....s. a u nua 1.1-

I
Faça uma viagem maravilhosa

os seus primeiros receptores pótese tem sido admitida, se bem que improvável. E por lSS� se ��ah- Consul tório e Residencia: através dêsse grande país ouvindo
d t 1

. -

A BBC" tá zam buscas febris por toda parte. Na verdade, a questão de identificar R E J' ,., "Conhcc
..
a os Estados Unidos" quee .e evisao.

. _ .

ja es a
a natureza da morte de Hitler, não tem a importância que se lhe quer ua steves urnor 12.,. v

1 d
�

t T I f 1218 é transmitido aos sábados às 19,34
re� .Izan O experrencias, r.a�s- atribuir. O mais grave não estará �lisso, e s�m em tirar tu�o a limpo e e one - u e. horas.
mítindo em onda de televisão. quanto à verdade do seu desapareCllllento. VIVO ou morto, eIS o que se Teatro
Além disso, espera-se utilizar torna necessário esclarecer. Não � :pelo mal que ele aind� possa f�ze.r, ,--------------� Ouça um dos melhores "hroad-

de.nú d d se estiver vivo; o que se 'procura e fazer desaparecer a rlúv i da, () 11lIS�e- castinzs" 0"
•

t
.

dgran e num.e.ro e convoca

OS'I
rio que cerca o fim de Hitler e principalmente para anular qualquer lI1-

"'- no género, sin ornzan o o

d b I d t NOVOS
"Raçlio Teatro das Américas", tô-

ora esmo 1 Iza. os, que ra- fluência que isso possa ,ler, .

sóbrc o
. eSP.Írito dos. a.l.e 111 ,1 c s:

_ e das as 43s. feiras, às 19,35 horas.
balharam e,specíalrnente com o O povo alemão, como se sabe, e fortement_e lIlch,n.ado ao ,1ll.1ShclO e sera

RADAR e que poderão con- de muito mal efeito sôbre a sua reeducação politica a (lllVld�� el�l torno USADOScor .

'

'A . de Hitler, dúvida que poderia transformar-se em certeza mórbida de
.

rei com a sua experlen�H1, sua sob rcvivónci a. E mais uma lenda seria criada na Alemanha. Bem

p�ra o progreso �a nova tec- oportuno, aliás, é que se leve a efeito um :ec;rudescimento clcss�_bu�ca
nica de transmíssôss. que não se aproxima os julgamentos dos crmunosos de g.uerra. Nac.) e a

pessoa de Hitler que Interessa. e sim a lenda que é preciso destruir ou I

O PRECEITO DO DIA evitar que tome corpo. f: p rovavcl que Hitler es�eja morLo e bem mort�,
por suicídio, vitima de doença ou dos hornbardeios. Mas, dado que .��etl
vamc n le ele lenha morrido ainda assim cumpre saber como se vcr if icou

a sua morte, LIma vez que persistiria a tendência de considerá-lo her0i,
no caso de que o seu Iim se tivesse consumada de acordo com a versao

apresentada plo almirante Doenitz, o herdeiro da derro ta. Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo-

� ...-_"_"'_"--"""-- _"u·.__-__• ...._w.."_· .... ·.,_-.,_-_-·�

I ��fia����:;a�og��'val�n�:r���it:rr�:
APENAS Cr$ 3,00 ,Camisas, Gravatas, Pijames, Deser;I:0' Saneam.ento, M?talul'gla,

Com essa Ínfima quantia VOd'j M' d Ih 1 me Eletl'1c1dQd�e Rád1o, Máqumas Mo-
, . . , . elas as me ores. pe os -

t H'd' l' AI
.

A'
esta aUXIlIando o seu pro:umo. '

I
oreI, 1 r u 1ca, venar1a, gr1-

Centribu,a para a Caixa de Esmolasj D.ores pr�ços116,na CASA MIS. r.ultura, ':'e.terin?ria. Contabilidade
aos Indigentes de Florianópolis. CILA.NEA -FuoC. Mafre, 9 D1c1onár10s. etc. etc.

Roma, - (S. L H.)
Onze congressistas america
nos, que recentemente vi�ita
ram a Rússia, foram recebidos
nesta capital pelo Papa, que
lhes disse o mesmo que São
Paulo em respeito ao corpo hu

mano, e que também se aplica
ao organismo internacional

politico: "Se um membro so

fre, todos os membros sofrem
com ele".
Sua Santidade chamou a

atenção dos representantes pa
ra as enormes necessidades da
sociedade na "triste e assola
da" Europa. Todo o panorama
social foi afetado, e a socieda
de humana devastada até os

seus alicerces, acrescentou o

Papa. Aludindo à "natureza
comum" da família humana
declarou:
"Bárbaras injustiças não po

dem ser perpetradas impune
mente contra uma nação,
sem fazer periclitar os direitos
de outra, nação. Se um povo é

esmagado mortalmente pela
fôrça, quem se atreve a pro
meter segurança e paz dura
doura pata o resto do mundo?
A Justiça deve constituir os

fundamentos de toda obra de

reconstrução e restauração; e

a caridade, levar a obra ao seu

término e estabilidade. Que o

vosso comitê congressional pos
sa contribuir eficazmente pa
ra garantir esta justiça e ca

ridade em benefício de todos,
mesmo dos fracos e prostados.
Se assim for, o mundo inteiro
será seu devedor".

À PROCURA DE HITLER

Pelo Major W. S. Webb.

tugU�s. espa
nhol, francÉi••
inglês, etc.

Ano Crf 80,UO
Semestee C� 4.5,00
Trime!lt,l'fI �r' 25.00

Número avulso C$ 0,50

COMPRA e

VENDE
�

Idimmas por-

Anónci08 mediante contrito.

o. orrgmars. mesmo não pl1bil
ca"o�. niio lerão devolvidoa.

A dtreçao não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos 008

artigos asstnados

Programas
de rádio
QUINTA·FEIRA, 20 DE SETEMBR(}'
12,30-Noticiário.
12,45-Rádio-Panorama.

19,00-Big Ben
Resumo do programa de
hoje. Prólogo musical em

gravações.
19,15-Big Ben_ Noticiário.
19,30-Música de bailado em grava-·

ções "Wise Virgins" de
Bach-Walton e "Comuns';'
de Purcell-Lambert.

20,00-Palestra - A Grã-Bretanha
e a Irrdústr-ia. de Após-guer
ra, "Tungsten".

20,15-Canções por Nancy Evans,
contralto.

20,30-Palestra ª ser anunciada.
20,45-Jack Wilson e seu conjunto

- música Iígeira,
21,00-Big Ben. Noticiário.
21,15-"0 que vad pela Grã-Breta

nha" - por Joaquim Ferrei- I

Ira.

21,30-RádIÍo-teatro "Opjum "
ria de Eric Oliver.

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

Resumo do programa para
amanhã. Hino nacional bri
tânico.

22,30-Fim da transmissão.

auto-

"E;\HSSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCÊ GOSTA
DE

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

,Clínica Garal de Adultoll
Doençall doe criançalJ

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
m.idt, 21 [altol! da Casa Pa
raillo), das 1030 ás 12 e da.li

IS à.s 18 hll.
Re.idência: rua Villc. de Ouro

Pf'a'i:o, 64.
Fene: 769 [manual]

I
t
I
I
I
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o H:TA"O Quinta-feira. 2. CIe setéi8íN.. ele 845 3

rs;;;:.MF� Religião
!. Y $ Catolicismo

1............................................. .. _.- �� O santo de dia
la "Sociedade de Cultura Musical". Crônica feminina

O público era numeroso c seleto. A CONFRATERNIZACÃO
Às 20 horas, já o Teatro estava FEMININA NO JAPAO

literalmente lotado, vendo-se entre Viviam Roberts
os espectadores o que há de mais
representativo nos meios sociais (Exclusividade do CEC
da Capital. para "O Estado")

aniversário Foi, na verdade, um belíssimo Sidney - Notícias divul-
espetáculo. d' r tdas Dores Calorosos aplausos recebeu a

ga as por uma jorna IS a

festejada Orquestra, que,

condUZi-j
britânica que já se encontra

da pela hábil regência do Maestro dentro da cidade de Tóquio,
Kaszás, executa com perfeição to- revela os primeiros porme
do programa. nores sôbre O estado social
As filigranas são postas em evi-

dência; buriladas nos seus mini- e mental da mulher japone-
mos detalhes. za.
A regência de Kaszás é atraente, Segundo as suas declara-

o auditório não sabe o que mais ções, as japonesas alimen
admirar, si a orquestra ou o re-

gente.
tam profundos desejos de

Observa os processos de agógica confraternizar com as mu
e dinâmica em todas as suas parti- lheres inglesas e america-
cularidades. nas, não obstante a proibi-Éle rege de cór sem descurar -

qualquer dos pormenores da exc- çao velada das autoridades

cução. amarelas. A intensa propa
O grande WEINGARTER, conde- ganda de guerra divulgada

x na sixlemàticamente o costume de em todo o mundo, despertou
O sr. Heitor Varela, func. reger de memória. Diz êle : - "Não a mulher japonesa para aé lícito desviar a atenção da obra

público estadual, faz anos hoje. de arte, para a pessoa do interpre- vida ocidental, atravez to-
x te". :\Ias... o que isso pode preju- dos os direitos e respeito que

Transcorre hoje o aniversá- I d�c.a�·, desde que não se _faça .?a merecem as mulheres oci
rio natalício do sr. dr. Clari- par titura que se rege, c�)ISa . dif'e- dentais.
b ltí G I

-

tá
.

rente .la que o compositor imasn- S b I da I a vao, ex-secre ano da nau '?
� a em e as as prerroga-

S. S. P. I O regente da orquestra deve tivas que já antes da guer-
x compr-eender o espírito do compo- ra gozavam as mulheres da

No dia de hoje passa o ani-
sito r, comunicando-se em silêncio Inglaterra e de outros paí-

, com os instrumentos; e Kaszás rea-versaria do jovem Haroldo Bra- liza esse fator que a arte pura re-
ses altamente civilisados.

sil da Luz, aluno do Inst. de clama. Não querem as japonesas
Educação. O público percebo esse convívio regressar ao lar selvagem Neces.ita-se uma pessaa. de pre-

x espiritual entre o regente e a OI" criado pelo misticismo tota-
ferência homem. que seja datiló-

F questra. É o regente que, com sua Iltárlo tanonê
grafo e tenha alguma prd'tica de

az anos hoje o sr. ceI. João fôrça trunsmissor.a, movimenta
I ano japones. Estão cança- Seguro•.

Ribeiro Branco. aquele organismo chamado "OR- das de serem escravas dos Trc:atar à Rua João Pinto n : 6.
X X X QCESTRA", no requinte das nuan- seus maridos que assumem com_._I_rm_ã_os Glavam. IOv-1

DIVERÇÔES: ces que o autor imaginou. um papel despótico dentro Novo desastre naRitz, ás 17 e 19,30 horas, l'm olhar, um simples gesto é d 1 I"Bancando Granfinos",
bastante para êle comunicar-se com o, ar.

COlIl
os músicos e êstes, por sua vez, E de se esperar que revo- melOa de Morro Velbo I

.Abbott e Costello. com o auditório. gadas as medidas de não
Belo Horizonte, 19 (E.) _ I

• Em resumo, deixando de lado confraternizacão idealiza-
Roxy, às 19,30 horas, "Ban- certos requintes que a arte exige, das pelas autoridades alia- Novo desastre ocorreu no ínte- S hrníd 84

a orquestra agradou. Rua Felipe c mi t •

cando Granfinos", com Ab- o prcgrama inteligentemente 01'- das e postas também em prá- rior na Mina do Morro Velho, Sala 3. Telef. 16-31
bott e Costello. ganiz'ldo mer-eceu prolongadas pal- tica pelas autoridades do resultando a morte trágica dos

x mas da assistência. Japão, a mulher japonesa operários Antônio Ferreira Di- ���������������
Às 21 horas, quebrou-se o silêncio tda sala com os acordes da MarC'ha possa no seu con acto com niz e Jovelino Ezequiel, os

Nupcial de :NIENDELSSOHN, onde as feministas britânicas e quais, quando faziam perfura
os metais, numa inversão de acor- americanas, ganhar de fáto ções numa das mais profundas
des agitando-se cada vez mais, se e de direito todas as liberda- galerias da mina, foram atingi-
unem aos Violinos e Madeiras na d d f

.

des e que usu ruem os po- nos por um enorme bloco de pe-culn�inâllcia de um "tuUi-forte" ; e, .

t
a nao ser um pequeno desequilí- vos ocíden ais. dra, que em consequência da
brio il0 início, a interpretação foi X X X operação por êles realizada,
bôa.

..

RECEITAS
..'

deslocou-se da parte superiorEm continuação ouvimos "SíL- Feijoada - Uma bõa feijoa- da galeria.VIA" (para cordas) de LEOPOL· da preta leva os seguintes in:"
DO :\llC;l.:EZ. As cordas estiveram
na altura da delicada página musi- gredientes: um pé e uma ore-

ca l do autor cio Hino da "Procla- lha de porco, 250 gramas de
mação ria República", onde os se- costelas defumadas, 200 gra
gunrlos violinos segredando com os mas de linguiça, um pedaço de
primeiros, davam a impressão de língua defumada, 100 gramaslima prece... Xo mot ivo elegiaco
de "SfL"IA", ressoa a nota íntima de toucinho, 200 gramas de
do coração... carne-sêca, Esta proporção é
Finalizou, assim, a primeira par- para cada quilo de feijão preto.

te com a Valsa da ópera "FACST" O que ,for salgado, põe-se de
de GOCNOD.
Iuic i ou-se a 28 Parte, COI'11 as 12 môlho desde a véspera 'e cozi-

badaladas da "Dansa Macabra" nha-se só para tirar a primeira
de SATNT-SAENS que o Sr. Amau� água que pode estar salgada.
ri Cunha, depois de um prolongado E t d t d

.

si lêncio semelhante a uma pausa
S an O u O mais ou menos

\
Xime- musical, executou ao piano. cozido e o feijão ligeiramente·
cidade A "Dansa da .:\Iorte" é um dos mole, reune-se tudo e vai cozi-

mais populares poemas sinfôrucos nhar a fogo brando. Meia hora
de SAI:\TT-SAENS. antes de ir para a mesa refo-
"A música se in icia pelas doze

hadn ladas misteriosas da mcia-noí gam-se bem: cebola verde, ce-
te. A passagem em "STACCATO" bola de cabeça, uns pedaço de
parece o instante em que, oberle- paio, um dente de olho, duas ou
rendo a êsse sinal f'unér-eo, os es- três pimentas, juntando-se a
pcctr os �e vão levantando, vaga· _. _

rosumen te, para tomar lugar na té- A seguir ouvimos o concerto em
trica cerimônia. Dó-:\Ieaor para 2 Pianos e Orqnes-
A lllorh', empunha uma ossada e tra, de BACH. J� ou Ira página que

dirige esta ronda infernal. de\-el1los salientar" principalmente
O motivo da :\Iorte é dissonai1te lJ "ALEGRO". on<le o conjun.to s'e

c característico. conduziu admirà\'clmente, deixando
Enc:mtralll-se harmonias 111('no- transparecer o irrequieto estilo da

res. sugerindo o terror da noite es- "FCGA" que tanto caracteriza o

cura.

I
seu autor.

Os fantasmas fazem ouvir seu� Terminou assim. o Mimo progra-
lamento» dolorosos e desesperan- ma da Orquestra de Concertos com

çados. "AS ALEGHES CO:VIADRES DE

, HeJl:mtinamcnte o galo C>lnt" ... 'VIXDSOR", partitura clleia de jo
E () sll1al do dia que surge ... Em yialida<lc, que nada deixou a desc
alucin:l<la vertigem os espectros se .iar quanto ii sua interpretação.
refugJ.lIll em seus túml1los e, com Os componentes da Orquestra
lIm último acôrde lúgllbre, termina bcm merecem o apóio de tOllos
a ])ansa, deixando ii impressão de nós.
!'er a :Uorte a últillia a abandonar l'\enhuJ1l intert>ssc os anima. Sa-
o eml1/)o"... l'rificam tudo par:: dar tudo a essa
Esta brilhante partitura foi exe- Arte que P a "exp]'('ssão mais diré

culada [' 2 Pianos, pelos notú\'eis ta de nossa sl'nsibiridade e Yi<la
!I1usicista'; Exma. Sra. Olga S. Rich- Illoral".
ler e Sr. Amauri Cunha <[PP, com Pena é, porém, ql1e os conéêrtos
m:lpstri:l. �()llberalll dar ao CO!1cl'l'· c;("a:l1 ti') eS]laçal;os ...
to ii;) di;, 11, um cunho de fina arte.

VIDA SOCIAL
. .A..iversáries:

A data ue hoje assinala a

passagem do aniversário nata
ucío da gentil srita. Hilda\
D'Alascio.

x

Decorre hoje o

da menina Maria
Zomer.

X

Faz anos hoje o sr. Miguel
La Porta, proprietário do Ho
tel La Porta, de Porto Alegre.',

x

Transcorre hoje o aniversá
rio do sr. Eurico Fontes, pes
.soa largamente conceituada e
industnal em Gaspar.

x

O sr. Jaques Schweídson, sa
cio-proprietário de "A Mode
lar", desta capital, faz anos

hoje.

VLUANTES
Para Porto Alegre, afim-de

'tratar dos interêsses da "Fá
brica de Papel Itajaí", seguiu
ontem, pelo avião de Panair,
o seu diretor, sr. Abdon Sch
midt.

x

Para recepcionar sua exma.

esposa, que chegou ontem pe
la Panair, encontra-se nesta

capital o sr. Vitor Deeck, Di
retor Presidente da Fabrica de
Papel Itajaí.

x

Hospedado. no La-Porta Hotel.
proeedentes. de Tubur'ão onde resi
dem. ad�om-se o arir , Miguel Xi
menes de Melo e sua exma. espô-
1Ia. da Jurema de Melo.

S•. Se que. pela gentileza e co

yalheirismo que os caraterizam,
.con.tom em rrosao cidade com gran
de nú,.rtero de amigos. têm sido
muito viaitados
,Em companhia do casal

·neses de Melo visita nossa

Q srita. Anita Tr .... on
•

Restabelecímentos s

"I. D. R.

Dr. Nerê u Ramos
Da ligeira enfermidade de que

foi acometido. já ." acha convo les
cente o sr. dr. Nerêu Ramos. Orno.
Interventor Federal neste Estado
Fazemos votos pelo pronto re9

tabelecirnento de saúde dQ honesto
6 laborioso homem público.

•

Celso Ramos
Submetido que Íoi. há dias. a

intervenção cirúrgica, no HOllpital
de Caridade do Menino Deus, o sr.

Ce lao Ramos. agente da Cio. Na
cio nal de N·.lvegação Oosteira e

diretor da Cio, Floresta 1 j á agora
restabelecido. voltou a sua casa.

Fo 19amo8 "ro registar. a.sim. o

êxito da operação. praticada com

eficiência pe I o dr. Augusto de
Paula.

:;: :;: *

o ;')" coxccwro DA OHQCESTHA
DA "SOCIEDADE DE CCLTlJHA

:\ICSICAL"
() público de Florianópolis teve

ocasii\o de assistir no "Al\'aro de
C:'n':lÍho'·. l1'1 noite de 1-1. do (',lr-

1'(';1 !e, [) ;) conC'l\l'to oferecido pe-

isso um pouco de feijão, que se

esmaga para engrossar o caldo
e, depois, despeja-se tudo no

caldeirão onde está o resto do
feijão e os ingredientes. Come
se com farinha de mandioca e

laranjas doces, cortadas aos

gomos.

S«. Eustáquio e

Companheiros, Mártire!J
A história de St. Eu.táquica. SIolGl

mulher e filhos está repleta de
....u:e..os tão marClvilho80s que acts

mostram "lar.mente que Deus se

c:omproz em descobrir aos homens
os imensos tesouroll de sua mise

ric:órlllia e prlllvidência. Apell_
convertidos entregaram-lIe :IICS&O.

santos à prática da religião com

tanto zêlo e o.. iduidade que par�
ciam lIer fiéis de.ie longo temp•.
A fé aumentaVel nele•• todo. eiS

dias até que o perllllguição "eilol

surprender os valentell defenlor.s
das verdades religiasas. Presos. re
ceberam de Deus as mais brilhante.

provo. de afeto. Sofreram o martí
rio sern um queixume .•em uma

palovrel de amargura e suas al

mas voaram ao céu com !lobres e

fulgentes virtudell.

ESPIRI'I'ISMO
Haverá hoje, às 19,30 horas,

palestras doutrinárias nos se

guintes centros espíritas: C. E.
Seára do Amôr, à rua Tere.5&

Cristina, 21, no sub-distrito de
Estreito, no C. E. Fé e Carida
de de Jesús, à avenida Mauro

Ramos, s/n e no C. E. José de

Nazaré, à rua José Boíteux,
s /n,���i:�l. _._..... -""V

X

Ovos em Forminha - Pre
para-se u'a massa com que se

forram forminhas e leva-se ao
forno para corar. Cozinham-se
tantos ovos quantas são as

forminhas, cortando-se a pon
ta de cada um, para ficarem ele
pé. Faz-se um ensopado de ca
marão ou peixe, picadinho. Co
loca-se dentro de cada Iormí
nha uni ovo e, á volta deste,
enche-se com o ensopado, en
feitando-se com agrião.

x

Licor de Anís - 1 litro dá
gua, 1 quilo de açucar, 1 garra
fa de paratí, essência de anís
e anilina verde. Faz-se uma
calda do açucar com a água,
deixa-se esfriar, põe-se o anís
e o paratí leva-se ao fogo mais
último, um pouquinho de ani
lina verde. Depois filtra-se.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é 8a b ... I economizar ..

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonn.slis

ADVOGADOS

EMPREGO

Calçados para senhoras, últi
mos modelos, preços ao alcance
de todos "Peluso

U
vende na

rua 1'iradentes 19.

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes. l'

::::;::�:�"'�'I""
. ,.

'}
�:

�:
r.

Se�hores come,rciantes, façam de suas má- �:r
qumas de cafe, uma fonte de l�cros certos. ��Instalem, em seus estabeleCimentos, as t
famósas máquinas de café de côador f

�:

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD

UBLllE,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nolas rurais NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S José
(ViBgens diretas ou via

's. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

"PLANTADOHE'5 DE ElCALlP
TOS. Um quilo de sementes de eu

caliptos póde fornecer trinta e cin
co mil mudinhas. Aos seis anos as Iárvores já podem ser cortadas pa
ra Ienha e regulam uma produção
média de três plantas, para Um
metro cúbico de lenha; II.OS dez
anos, as experiências o teem mos

trado, um eucalipto póde produzir
um metro cúbico de lenha; <los
quinze anos em diante podem êles
ser aproveitados para dormentes e

postes; para a produção .de táboas,
todavia, êles não devem ser utili
zados antes de trinta anos".

X X X

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

conregiosas

�Motor a oleo crú"Os pulverizadores empL�ga,i05
para a calda bordalesa depois de
usados, devem ser muito bem lava
dos internamente. Em seguida, ten
do o pulverizador cheio com água
limpa, bombar até formar bastante
pressão e deixar esta água sair pe
lo bico, afim de limpar bem o cano

e o bico. Depois deixar secar bem
antes de guardá-lo".

VENDE-SE um marca

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

.

cota de oleo.
Tratar eorn Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

-

I
I
I Qr. H. 8

����., Laboratório Clínico
� �"� RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
= � � (em frente ao Tesouro do Estado

nl1lÍ19tO PDrnLOGICOS Florianópolis
s. Medina Parm, Narbal Alves de SOUZiI

Farm. L. dcl Costa Avila

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

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

-� ------------ ..

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÕES

Aceita repreosentações para o Estado de
Santa Catarina.
ex. Postal, 66. - Tel: Rosa
Santa Catarina.

Laguna

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

-

Esta é
atos de todos os modelos e

ernos. inclusive Sandalias para

I das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados. sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)

a verdade!
dos tipos mais

praia ao atcance

por verdadeiros

CONSELHEIRORUA MAFRA. 41

Sedas, CaseIDir·as

CASA 8••.,.
ORLANDO SOA l�PRJLLl

Ria CtDselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 15lt (rede fnt�}rna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

de

POli

mínimo para os médicOsl����d,��o:�:�:����!���
Estabelecendo a remuneração Preto, Petrópolis, Vitória, Santa seguintes documentos :

rmrnma para os médicos o sr, Ge-' Maria e Duque de Caxias. � Oertidão de -nascimento expe-
túlio Vargas assinou o seguinte de- 5a - Cidades ali vilas que con- dida :.l Antônio Serpa.
er-eto-lei. têm mais que 20.000 habitantes: ---

- Carteira Social do Cluoe 15
"Art. 1° _ A remuneração devi- Teresina Neves, Campina Grande, de Outubro, com fotografia de UJiUa

da àqueles que, com o caráter de Uberaba: Baurú, Piracicaba, Ofiu- senbora, tendo ao cole uma crran-

emprego, trabalham em atividades da, Bagé, .Jundiai, Ponta Grossa, ça.
médicas de natureza privada ou Araraquara, Taubaté, Livrame?�o, - Cer lificadc de reser."ista. de
em tarefas auxiliares, classificadas Florianópolis, São Carlos, Mar ilia, 1a categorin, n, 259tt57, expedido a.

pelo presente decreto-lei, não será Caruarú, Sete Pontes (vila), HlO Manoel Camilio d€ Lima, coal car

inferior aos n ive is rninirnos, pre- Preto, Rio Claro, Campo Grande, tas, fotos, etc.
vistos nas tabelas que o acompa- São João dei Hey, Nilópolis, Para- _ Certificado d. reservista de 3a
nham. naiba, lilterlandia, Franca e Nova categoria, n. 6(jtlS2, expedido a .111>1'-
Art. 2° - A classif'icação de ati- Iguassú. ge For-aerolll.

vidades ou tarefas, desdobrando-se 6a - Cidades ou vilas que con- - Um recibo passado pelo &1',

por funções, dentro do grupo res- têm menos de 20.000 habitantes. Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e

pecti vo, será a seguinte: Parágrafo único - O ministro l'Ie.rcules Allet, referente à veada

a) funções e111 comissão: Clini- do Trabalho, Indústria e Comércio, de l1.11l1 caminhão.
ca - diretor, chefe de serviço e mediante provocação dos sindica- -Islnçii() de salvo-condute, ex

chefe de clínica - Laboratório - tos representativos das categonas pediria a A'IItimio Hoepers, de Gua
diretor e chefe de serviço; b) fun- interessadas e ouvido o Serviço de raÍlÍ.n&utt�, Jl�st. Estaàll.
ções permanentes: Clínica - as- Estatística da Previdência e Traba-
sistente - Laboratório - assisten- lho, poderá, atendendo aos índices
te, c) funções auxiliares -·Labora- de padrão de vida, determinar as

torista, microscopista, auxiliar de alteruçôes que julgar devidas na

radiologia e interno. classificação das localidades pre-
Art. 2° - O Grupo Clí nica com- vistas neste artigo.

preende o médico clinico, propria- Art. 10 - Na hipótese de ajuste
mente dito c médico cirurgião e o ou contrato de trabalho ser con-

grupo Laboratório abrange o mé- cluido á base-hora, o total da r-e- I -------

rlico laboratorista e o médico ana- murieração devida não poderá per-' Cr!ii 2.UnO,Oo (dois mil cruzeiros)
lista, a estes equiparando-se () mé- fazei' quantia inferior ú soma de e a sua contribuição será recolhida

dico sanitarista. vinte cinco (25) vezes j) valor da em dobro ao estabelecimento han-
Art. 4° - Nào se compreende na primeira hora que vigore na res- cário que o Instituto designar, nos

classificação de atividades ou tare- pectiva localidade. prazos c nas condições da legisla-
f'as, previstas .neste decreto-lei, nem Art. 11 - As tabelas que acorn- ção vigente.
se subordina á composição de gru- panham o presente decreto-lei vi- Art. 19 - Aos médicos que exer

po obrigando ao pagamento de re- gorarão pelo prazo de tl�ês (3) �nos'l çam a p.rofissão como empreg�d�s
rnuncraçâo. o estágio efetuado para suscetivel de prorrognçao por Igual, para rnais de um empregado, e )L-
a especialização ou melhoria dc ti- período. cito contribuir cumulativamente
rocinío, desde que não exceda ao Pu rúgraf'o umco Aplica-se-lhes pelos sulúr-ios efetivamente recebi-

prazo máximo de um (1) ano e na alteração, respeitado o que cou- dos nos diversos empregados, até o

permita a sucessão regular no qua- ber, e prescr-ito pela Consolidação máximo de Cr$ 2.000,00 (dois mil.
dro de beneficiados. I das Leis do Trabalho em relação ao cruzoiros) , cabendo aos respectivos
Art. 50 - Além das Funções espe-' salúrio mínimo. empregadores concorrer com suas

cificadas no ar-tigo 2° e que corres- Art. 12 - A partir da vigência quotas, na proporção dos salários

pondem ii própria denominação, I do presente. decreto-lei o valor das por e lcs pagos.
considera-se laboratarista aquele indenizações estaluirlas na Consoli- Art. 2.0 - Dentro de cento e vin
que, executando trabalhos de roti- dação elas Leis do Trabalho e que te (120) dias da vigência do pre
na, tem por incumbência e supri- venham a ser devidas, será desde sente decreto-lei, a inscrição dos
menta do material e conservação logo calculado e pago de confonni- médicos a que alude o art. 17, f'ar
do equipamento. dade com os níveis de remuneração se-à independentemente do exame

Art. (j0 - A dur-ação normal do nele fixados. médico e limite de idade.
tr-abalho, snscctivel de elevação Art. 13 - A execução e fiscali- Art. 21 - As instituicões de fins
nos têrmos da legislação em vigor, zação das disposições do pr-esente exclusivamente caritativos, cujos.
será: decreto-lei, o valor das multas, sua meios de manutenção não compor-
a) - de quatro (4) horas para aplicação, seus recursos e sua co- tem () pagamento dos niveis miui

aqueles que sejam compreendidos brança, regulam-se pelo disposto mos de salários, constantes das ta

peio grupo Clínica, inclusive o mé- na Consolidação das Leis do Tra- belas que acompanham o presente
di co radiologias e o auxiliar de ra- ba lho, em relação ao salário mini- decreto-lei, será facultado requerer

díologia: mo c nclo que ('statui o decreto-lei ao Conselho Nacional do Serviço
b) - de seis (6) horas para aque- n. 2.lG2. de 1° de maio de 1940.

I Social isenção total ou redução la.

lcs que sejam abrangidos pelo gru- Art. 14 - A cobrança judicial de aplicação das mesmas tabelas por
po Laboratório; honorár-ios médicos, até o montante prazo não excedeu te de dois (2)
c) - de oito (8) horas para os de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei- anos, suscetível de prorrogação,

restantes. ros) ser
á

processada por ação exe- lllprli"l1te novo requerimento.
Art. 70 - As vinte e quatro (24) cutiva, valendo a declaração do � 1° - A isenção para ser cou-

horas de tra'balho semanal do gru- médico, fundada em seus assenta- cedida deve subordinar-se:
po Clinica, quando se tratar de mentos, como título de divida há- a)""_ á audiência de órgão sin

plantão no turno poderão ser, por bil, para () ingresso na execução. ! dical representativo da classe mé
motivo de conveniência do serviço Pal'úgrafo único - Para gozar os dica, sempre que possivel da base
e mediante mutuo assentimento, favores deste artigo, deverá o mé- territorial respectiva, e, bem as

distribuidas em dois períodos; um dico manter assentamentos referen-I sim. do Serviço de Estatística da
de doze (12) e os restantes de seis tcs á sua atividade profissional, Pl'evirlêneia e Trabalho do Ministé-
(l)) horas. com as discriminações necessárias rio do Trabalho, Indústria e Co
Art. 80 - O profissional, designa- (' subme!t;-Ios. (fIlanrlo seja o caso, mércio.

do para servir fora da cidade ou á verificação judicial. b) - á circunstância de ;não mano

vila para a qual tenha sido contra- Art. 15 - A ação de cobrança de ter pessoal remunerado acima do.
tado, não poderá: honorários médicos préscreved no salário mínimo local.
a) - perceber importância infe- prazo de cinco (5) anos, contados � 2° - A ise.nção a que se refere-

rior a do ilível mínimo era relllune- da dala <la prestação do último ser- o presente artigo poderá ser decla-
ração que vigora naquela locali- viço. rada em cada caso, na fase <la exe-

dade: Arl. 15 - O <leveI' de prestar as- clldo de sentença profericla eJil E-
b) - sofrer reduçiío. caso se ob- sistência ju<lici;íria, por parte dos tígio trabalhista. pelo juizo ou tri-

serve .n.Ível inferior. Sindicatos :\lédicos aos res·pectiyos bunal competente, podendo, coniu·
Art. 90 - Para os efeitos do pre- associados, é ('xtensh'o á ação de co- <lo, a execução ser reaberta, índe

sente decreto-lei, as localidades do brança de honol'Úrios até o 1110n- pendente de qualquer prazo pres-
território nacional, são classifica- tante de Cr$ 5.000,00 (cinco Ii1i1 cricional, sempre o que intE'ressa··
das nas seguintes categorias: cruzeiros). do prove alteração superveniente-
la - Cidades que contêm mais Art. 17 - Para os fins de previ- fIas condições econômicas ela insti:·

que 1.000.000 habitantes: � Rio de dência social os médicos que não tllição.
Janeiro e São Paulo. sejam contribuintes obrigatórios de Àrt. 22 - As dúvidas suscitadas

2a - Cidades ([ue contt'I11 mais institutos ou caixas de aposentado- na ex,:,cução elo presente decreto
que 100.000 habitantes � Recife, ria e pensões ou de instituição ele iei serão resolvidas pelo ministro do
Salvador, Porto Alegre, Belo Hori- previdência para servidores publi- Trabalho, lndustria e Comércio, ou
zonte, Belém, Santos, Fortaleza, Ni- cos, serão considerados contribuin- virlo o Serviço de Estatística da Pre·
terói e Curitiba. tes facultativos do Instituto de Apo- vidi"ncia do Trabalho.

3a - Cidades que contêm mais sentadoria e Pensões dos COl11er- Art. 23 - O presente rlecreto-Iei

I que 50.000 habitantes: - Maceió, I ciários observadas as condições vi- cntl'Hrú em vigor na data de sua pu
Campinas, João Pessoa, Juiz de Fó- gentes para essa classe de contri- blicaçiio, no Diúrio Oficia I", exce-

Ira,
:\Ianáus, Santo André, Pelotas, 'I buin teso to <iu·unto ao pagamen to de salários.

São Luis Campos, Natal e Aracajú. Art. 18 - A inscrição dos médi- o quais serão devielos a partir dO'
4a - Cidades ou vilas que con-, cos nas condiçõcs do art. 17, far- dia 1 () <]e no"embro do ano corren

têm mais que 35.000 habitantes _! se-á de acôrdo com o salário por te, rcvogadas as disposições em con·

Hio Grande, SOl'ocaba, Hibeiriío eles dcclarado, até o limite de .. trúrio.

Salário

B R IT O
o alfaia te i ndica do
Tiradentes, li

e Lãs
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UM PLANO DE TR�INAMEN
TO PARA A ADMINISTRA,..

I çÃO DE ROTEIS
Lonares, :" (BNS) - Um

novo plano de treinamento
acaba de ser anunciado pela
Associação de Hoteis de Res-
taurantes da Graã-Bretanha.
Trata-se de um dos aspectos
de um plano geral para atrair
maior número possível de visi
tantes estrangeiros. Cogita-se
de dotar os hotéis existentes

:
em todo o país de um pessoal
altamente treinado, julgando
se que o mesmo venha atrair
muitos soldados, marinheiros

UOTR II ,-e aviadores desmobilizados e,

... 'sobretudo, numerosas mulhe-

I I res dispensadas dos serviços

I
Rua Saldanha Marinho 2·A

I
auxili�r�s das fôrças armadas.

DOENÇAS NERVOSA8Havera Igualmente cursos se
- Com os progressos da medicina

FLORIANÓPOLIS parados para funçoes especia- hoje, as doenças nervosas, quande
.

. .�- • ..... +\M? :lzadas. Trata.-se de um pr�- tratadas em tempo, �ão males pe�-------------- ...iiliiiÍIIII - - - jeto capaz de Interessar a mUI- feitamente remediáveis. O curandeí-

A
·

I
: ta gente de vez que os candida-I ris�o., .

fruto d.a. i�n_ol'âltcia, só pode
e grlco a .tos mais felizes poderão obter prejudicar os.mdlVlduos afet.ados de

- I tais enfermidades. O Serviço Na
lugares com a remuneraçao cional de Doenças mentais dispõe
anual de cerca de dual mil li- de um Ambulatório, que atende gra-
-bras esterlinas. tlutamente os doentes :a.ervosos in-

f 1 I· digentes, na Rua Deodoro 22, das 9Para e eito da transformação clêste banco (já autorizada pe e
* " * as 11 horas. cHàriamente.Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, convidamos ..

_

srs. subscritores de capital a entregarem ao Banco, até o dia 30 do JANELAS PARA EXPOR- CASA MISCELANEA distri-mês corrente, o documento comprobatório ela nacionalidade brasilei- TAÇÃO buidcra dos' Rádios R. C. A.Ta, exigido pelo § Unico do art. 60, cio decreto-lei n? 2.627, de 26·9-940. L d
- �

(BNS) OEsse documento poderá ser representado por uma certidão de on res, -
_

-- s ar- Victor, Válvulas e Discns.
nascimento, de casamento ou certldão ele carteira ele identidade. tezanos ingleses ocupam-se Rua Conselheiro Mafra 9,

Flarianópolis, 18 ele Setembro de 1.945. atualmente em fazer um.gran-
Banco de Crédito P. Agl'icola de S. Catarrna de nÚ!llero de vidr?s em cores Aparêl'bos elétrl·oosLortval Almeída

para Janelas destmadas aos J . . .

----------- 'Estados Unidos e outros paí- ,

A hlsla!adora de Florianópolis,
, '.

a rua Trajano n. 11, avisa a sua dis-
::- ----"!lI

E t b I· t G' f· B ·1
ses. Ao mesmo te!llPO, tr ata-�e tinta freguesia que dispô e de

ope-I IS a e eClmen O ra 1&0 rasl .de restaurar os vidros de mui- rários habilitados para executar BOMBAS PARA ÁGUAtas igrejas de Londres destrui- instalações de Luz e Fôrça e� .

ge-
das pelos bombardeios aéreos. ral, tornecend? orçamento grátis .e manuais, eletricas e aD E
O S J H d' t d

sem compromisso para seus StIrVI- vento.

N I C A N O R SOUZ A r. ames. ogan; ire .or e
ços,.

uma das mais antigas rírmas 'possui também efíeína espeeiali- "otoras Elétricos;britânicas especializadas na zada, com técnicos proHssio�ai�, "I ti
manufatura de vidros em co- para coasertos de aparêlhos eletr!" de

cos, enrolamento de motores e dI-
I H Pres, declarou recentemente que namos estabilizadores ferros de 1 2 aS.

<..

•

as atividades atuais da mesma e)lgorn�r, fogareiros, �parelhcis mé:'
concentrar-se-ão agora no co- dicos e ouk.os.' com exceção de apa- REPRESENTANTES
mércio exportador de acordo _I'e-_l_h_o_s_d_,e__ra_di__o_. _

com as próprias solicitações do
Govêrno, mesmo com algum
prejuizo para a obra de res

tauracão local acima aludida.
Os vidros para _janelas em

apreço constituem uma tarefa
de artezanato típica sendo os

mesmos feitos inteiramente a

mão. Vários modelos mais re

centes se destinam a igrejas de
New York, mas esses vidros ou

janelas também estão sendo

procurados para adorno de re

sidências. Apesar do caráter
de artezamento a que já se alu
diu, julga o Sr. Hogan que as

novas conquistas da técnica e

da ciência contribuiram para
uma variedade de cores muito
maior do que os artezãos da

conllHl fE'RIOAS REC€r.T€S ou AnTl6AS
idade média poderiam imagi-I' _ * _

nar.

IR. H. BOSCO LTOA.
I .TAIAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: Ag&�ci(l. e Repr••entaçõe. em G.raI
Representaçõell �ranllporte. Marítimoll; Ferra- Matriz: Florian6polim

Consignações -- Conta Pr6pria viários. RadovIários, Aéreo.. Rua João 'Piato, n. S
Rua Pedro Ferreira, 5 CascaI. Fôgo, AcidenteI do Caixa POô1tal, 37

2' Pavimento Trabalho. Acidente. Penoai., Filial: Cre.ciúma
CAIXA POSTAL, 117 . Reaponlabilidade Civil e Vida.

I
Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.

B QSCO Pr6prio) • .,-Telegrama.: ·PRlMUS·
Endereço Telegráfico ({ »Ag.nt•• nOI principais municipio.

___ii <ln E.tndo

Economío
e FinançasSeja o LlDER DI

MODA
Confeccionando o seu

ferlJo . na

Alfaiataria Líder
de

CLIUDIONOR.

Banco' da i Crédito PopUlar
de Santa Catarina

Trabalho. Comerciaia
Impre••éia Q côr••

Com.polliçéio de livrol •
Jornai. I

Tá.e. e Memorai.
Ooublé. e tricrornia.

Revi.ta. - Avulso. - Caixa.
Estojo•. etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes nu, 10 --- Florianópolis ._- Santa Catarina

Jnstituto de Aposentadoria
dos Comerciários

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, nv 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 azulou pre
ta, ou lapis tinta.

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

de Concursos.

e Pensões

lostitlto de Aposentadoria
dos Comerciários

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
A v I S o

A DELEGACIA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS NO ESTADO DE SAN'fIA
CATARINA avisa aos portadores de mapas de sêlos de. "Obri

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

beração, serão trocados os aludidos ma,pas pelos títulos de1'ini

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

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

e Pensões

Is a ou ueDol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO. FOSFO�O),CALCIO

ETC

TON.ICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.�aup.rado.,
EICJotado" Anêm.co., Mã••
que criam Magrol, Crianç••
uquític.. , receb.rio • tonI-
ficação geral do o,ganhmo

corv O

Sa BUUB n 01
Ue D.N.S.P. n' 199, de lD21

5

1 ... que, por um estranho ca

pr icho do destino, nenhum tios
assassinos de Caio Júlio César
sobreviveu a êste mais de três
anos.

2. .. que o leão é um animal
tão vigoroso que, com uma sim
ples patada, pode quebrar a co

luna vertebral de um boi ou cs

ruigulhar o crânio de um ho-
1Ilt:11l.
3. .. que Ulll perito norte

amei lcan o avaliou recentemente
as jo ias do NizDIl1 de Haidera
bad, o mais rico dos potentado;
inrlús, em 1 bilhão e 500 nurhões
de dólares.

4 ... que o ópio, um elos ruais
conhecidos narcóticos, é extrai
elo do liquido grosso e branco
que flue das cápsulas verdes (las
papoulas asiáticas. uma vez fe
ridas com Ulll. estilete especial.

5 ... que o espelho do mo ior
telescópio do mundo, o do ob
serva tório dr Mount Wilson, na

Califórnia, possue 17 metros de
comprimento e um diâmetro de
cinco metros, tendo sua constru

ção durado cêrca de oito anos.

(i. .. que, em Havana, é proi
bido o uso da buzina dos auto
móveis entr-e a mera noile e as

cinco horas ela manhã; que, em

Bombaim, � proibido que qual
quer- carro parado sir-va-se da
buz ina ; e que, f inalmente, em

Bucarest, é terminantemente
proihirlo buzinar, seja a que ho
ras fôr.

,.

ODIN

�
LH E RECOMlillO'

Irmãos 81avam

I
Rua Joéio PiIRto. 6
Caixa Po.to.. 42

Florianópoli.

INSTITUTO DE. DIAGNOSTICO
CUNIO)

DR. DJALMA
MOELLMANN

rorm.do pala� de�

Com pratica aoc oo.ptt&Y. 81Iol'OPWII
Cl!Il.1oa méihca mi .pr&I, pediatria, QOCl.

... do ..._ aerT_, apu-elho .-ilO
urtII&rio 40 bcmwm ii da mulber

....... �IIO: DL PAULO TAV'"
Ouno dIe a.d1oklCla CUn1ca com o d:r.

� do Abreu C&mpe.uado (Ao Pau

IOt. r..pecia11a4o em �•• 1&114.

P\\bl1ca, pela Un1vllrldd1!de do Rio a. J..

a.e1.ro. - Gab!neW d. RaJo X - lllectTO

� cHn1ca - IItrtabou.mo b&

al - SoDdIIpm Duod.maI - Oe�
de� - LdNInt6rlo de�

copia •� cUnIca. - Rua .FenlaDdIO
-

Comprar na CASA MISCE·
LANEA é sabt=/ economizar •.
,... '_w_w.- .-.....,......

MACHADO & ClA..

o Sabão

I'V�RCiEM ESPECIALIDADE"
! '1.", \V ETZEL INDu�rrI{] AL-JOINV ILLE (Mllrca

ai.(o (4(••0) falt.� e_ oa.. alcu.- ,
reglsl
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do famosoTênis Clubel- Hoje, «Soírée mignou», com a participação
trio Carlos Alberto, Silvio Ladeira e Sérgio Felix ..

29, sábado, grandioso baile da, Primavéra, com eleição da

Lira

Dia Rainha ..

Govêrno do Estado O Crediário �KNOT)} tem o prazer de avisar que
mudou seu escritório para a rua Felipe Schmidt nO 52.

* * * «EDIFICIO CRUZEIRO, onde espera, come sempre, mere-
O' SI'. Interventor federal no Es- cer a estima e a preferência dos seus inúmeros cIien tes

tado assinou, entre outros, os '1':-
e amigos.guintes atos:

iliAbrindo o crédito especial de Vista-se de uma vez, e paR"e em dez mêses, 1<1t1 1-

treze mil setecentos e oito cruzei- zerulo-ees do «Crediário KNOT».
ros e trinta centavos Rua Fe/ipe Schmidt nO. 52. uEDIFlCIO CRUZEIRO".
(Cr$ 13.708,30), por conta do saldo
do exercício anterior, para=men to das dívidas de exercícios Ifindos abaixo discriminadas:
Áurea Emiliana Bauer Cr$ 33330

Áurea Pereira Cr$ 700,00 Compa-
mhia Telefônica Catarínense .

Cr$ 250,40 Companhia Telefônica
Catarinense Cr$ 133,10 Companhia
Telefônica Catarinense Cr$ 98,40
Erica Fischer Cr$ 433,30 Guilherme
Domingos Lopes c-s 1.945,10 Hil-
debrando M. Sousa Menezes .

Cr$ 343(j,80 lzubel Alves Viviani
Cr$ 398,40 Julieta Azevedo .

Cr$ 6Q9,OO Lourenço Waltrick .

c-s 1.289,70 Maria do Carmo Hodri
gues Cr$ 300,00 Már-io Grant ....
Cr$ 179,20 Nicolau Schoenberg .. ,

Cr$ 1.320,(j() Walter Alexandre
1:' ranke c-s 2.2.10,00.

NOMEANDO
De acôrdo com o art. 15, item IV, Voto na srita , .

do decreto-lei n. 572, de 28 de ou-

tubro de 1941: Aluna 'Cio .

Alfredo Chercm para exercer, in
terinamente, o cargo de Médico
Psiquiatra, padrão � (Colônia
'Sant'Ana"), do Quadro Único do
Estado, vago em virtude da exone

ração, a pedido, de Alberto Mar
tins Guedes Pinto.
Pondo à disposição:
Da Comissão Estadual da Legião

Brasileira de Assistência dêste Es
tado, sem prej uízo das suas funções
DO Departamento de Saúde Pública,
Flérida Cardoso, ocupante do car

go da classe H da carreira de En
fermeiro, do Quadro único <lo Es-Itado.
Removendo, "ex-officio": :- _

De acôrrlo com o art. n, item T,
do decreto-lei n. 572, ele 28 de outu
bro de 1941:
Célia Vilela Perfeito, que exerce

o cargo de Professor ela Escola
Dista de Estação ele Ascurra, no

município de Tnda ia l, para a mista
de Braço Cerro - Barra do Rio
Cerro, distrito e mun icipio de Jara
guá do Sul.
Tornando sem efeito:
O decreto de 29 de junho do cor

rente ano, que nomeou Edite Sofia
Eimer para exercer o cargo da clas
se C da carreira de Atendente, do
Quadro Cn ico do Estado, por não
ter assumido o exercício dentro do
prazo legal.
Designando :

David Augusto Ramos Filho para
exercer a função de Delegado de
Higiene do município de Itaiópolis.

CORRETORES
Prectscmes. Informação à Rua

João Pinto n' 6 ou Caixa Pos
�.O. 1�1

A fábrica de calçados HPELUSO"
acaba de instalar uma casa de
calçados para senhoras. na rua

ITirCldentes 19,

José Patrocínio
Guedert e senhora
parti(lipam a seus parentell
e pessaas de suas relaçõe. o

nascimento sua primogênito
ESTEIrA-DORIS.
Palhaço, 16-9-945.

3v.-2

Condenado à morte
París, 19 (U. P.) - o jorna

lista Jean Paquis declarou on

tem aos juizes que o julgam
por traição "nada ter a re

nunciar no seu passado, como

maior propagandista em rádio
e jornal, pró-nazi, durante a

ocupação. O antigo primeiro
speaker da Rádio-París re

cusou advogado. "Não agi du
biamente. Coloquei-me de um

lado, o lado que perdeu. Não
sou um assassíno. Nunca ma

tei ninguem. Não tenho as

mãos tintas de sangue".
Jean Paquis foi condenado á

morte.

I
S. Cristóvão
Borisucesso
América
Canto do Rio
Bangú
Flamengo
Madureira
Fluminense
Botafogo
Vasco

Esportivo
A presidência da Federação Metropolitana de Futebol aprovou a.

tabela do returno, organizada de comum acordo entre os clubes.
A relação dos jogos é a seguinte:

Setembro
23

o E�TADO

I
I

.

.

I
!

I

30

Outubro
7 Ftumiricnse

Vasco
Madureir-a
Bcnsuccsso
Canto do Hio
América
Botafogo
S. Cristóvão
Flamengo
Madureira
S. Cristóvão
América
Bonsucesso
Ftumiriense
Botafogo
Flamengo
América
�Iadureira
Canto do Rio
Bonsucesso

Novembro
4

21

28

11

Vasco
S. Cristóvão
Bangú
Canto do Rio
BonSU('es50
Fhuuir.cnsr
Botaíogo
Bangú
Vasco
Canto do Hio
Amér-ica
Flamengo
S, Cristóvão
Ftuminense
Bangú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Flumincn se

Botafogo
Madureira
Vasco
Flamengo
América
�. Cristóvão
Bonsucesso
Canto do Rio
Bangú

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eotafogo
�. Cristóvão
Flamengo
Amóric«
Bangú
Flmui nense
Vasco
Eangú
Bonsuccsso
Ca'11o do Rio
Fkuuengo
Canto do Rio
Vasco
Bnngú
:-'Iarlnl'eira
Botaf'ogo
\' .ISCO

_

Flumlnense
S Cristóvão
Bangú

CODClrso para Coletor e EscriJão
de Coletoria Federal

x

x

x

x

x

x

I, lu.ni ncnse
Amér-ica
Botaf'ogo
Flamengo
Madureira
Flamenao
S. Cristóvão
fmérica
:\Iaclllreira
Bonsucesso
Botafogo
Vasco
Bonsucesso
Canto do Hio
Madureira

PECA ESTE LIVRO

x

x

x

x

x

x

x

'x

x

x

NOTA
O Bangú e o América jogarão nos campos do Madureira e Vasco,

respeetivall�ente. Quanto ao campo oficial do S. Cristovão, o assunto fi
cara resolvido na reunião do Conselho Arbitral.

,. • a

CRACKS DE AMANH,'\
. gantescas, d,esde que .lhe in
cutam o estimulo e Incentivo

O nome de Agapito Veloso é imprescindíveis. Para melhor
sobejamente conhecido nas ro- desenvolver

.

suas atividades,
das esportivas da Capital onde, fundou o Bocaiuva Esporte
dada a sua capacidade de tra- Clube. De início, a tarefa foi
balho em pról do desenvolvi- penosa, mas, sobranceiro ás di
mento do popular esporte bre- ficuldades financeiras e com

I
tão, conseguiu granjear as sim- muita confiança na realidade'
patias do público amante da do empreendimento o sr. Aga
popular diversão domingueira. pito Veloso conseguiu triunfar

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores Vindo da Capital da Repú- e o Bocaiuva hoje desfruta ine-
- Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- blica, há mais ou menos 10 gável prestígio no panorama.

tear - Cordas, vidros para relógios, etc.

I
anos, onde teve oportunidade esportivo do Estado. Os mení-

Preços e prospectos com a de observar o adiantamento do nos que ontem obedeceram à,
C A SAM A S E T T I ambiente futebolístico carioca, sua orientação, hoje militam

Rua Semir.ário, 131 - 135 - São Paulo. logo que aqui chegou o sr. nos mais categorizados clubes,

__________________________ Agapito Veloso deu-se à tarefa da Capital com grande desta-
de aproveitar jovens ainda em que.

I
idade escolar e instruí-los se-I Pedro Paulo Machado
��n�o os ,seus conhecimento� I' * * *

tec�Ico,S sobre a. arte de chutaI. Domingo próximoSabIa ele pe�'feItament� quan- Domingo próximo, o esquato pod� �m Jovem re�lI�ar n�- drão juvenil do Paula Ramos
ma partIda de proporçoes gI- E. C. pelejará com o do Cole-

gial, composto por internos do
Colégio Catarinense, no gra
mado dêste, com início ás
9,30 horas.

Curso de preparação: Rua Emí ia Blues , 13,
Informações: Dias uteis das 18 às 2e horas.

._---------------------------------------�--------------

60 paginas - Cr, S 3,00
contra reembolso postal
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F.A.CULD.JtDE DE DIREITO :DE SAN1.'A CA'.rARINA

Centro Acadêmico XI de FeTereiro·

CONCURSO RAINHA. DOS ESTUDANTES

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

----

Alfaiate
Carione,

ADVOG .i-\D(_)S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52" - Sala 5
EdHício Cruzeiro - Florianópolis.

"O melhor"

Iavisa seus distintos íresue
ses que acaba de rectber
variado .stock» de cllsi
m!ras, linhcs e tropicais,
nacionais e extra:ngeiros.

VISITE-O!

RU8 Tiradentes, 9-A.

Porque Não se Livra Dêsse Eczema?
Juantas vêzes V. sofre anos inteiros, Com uma aplicação de BEL7.E�IA. as

sem alívio, coceiras horríveis, ardôres coceíras cessaram imediatamente e em

constantes, dõres de eczema, e outras pouco tempo a pele tornou-se limpa
doenças rebeldes da pele, que resistem e nova. BELZE�IA é uma íorma de
a todos os tratamentos'? Entretnnto, numa pomada. nào gOl'Clurosa, que não mancha
cliníca de pele de um grand.: hospital, a roupa e mio requer ntarlurns, \;ln é

Ioi descoberto Ulll maravuhoso trutamen- visível nem sentida, quando aplicada.
lo para os eczemas pSOrtaSlS, el'\lp\'ÕeS, Use BELZE,L\ hoje e sentira alivio.
vermelhidões e coceiras: HELZE:lIA, Continue a 118aI' BELZDL\ até sua pele
)�ELZE\rA já � ornbateu as mais te,rrÍM tornar-v- r''''';'"I ,.. limWI

veis e rebeldes doenças da pele, muitas BELIEMAvezes em moléstias q,ue j{t existiam há I
vários finos e q -,e t inha ru rj'�stldo a

tôdas as outras formas de tratamento. I

---------------.---------------,
.,

.--
FORNITURAS

OURIVEIS
E
E

UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS

______IIIIIIIl'>ll!!__IlIõlIIl_.lI!ltli21""""IliI·_i!iI!SlIIfIIIlI·

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO
PRGCURE A

E ELEGANCIA?

ALfftlATIRIft MELLO
Rua Tiradentes, 24 - Florianópolis

�1J�fWW�
_,

�t;i"... r-
1J '"rUI"" :
� �A. ""J CONTRA

GRIPE
RESFRI ..OOS
OÔQEoS DfCABECA
NEVRAlGIAS 'E
DÕR.ES EIIIGE.RAL

SÓ SE. USA

(Membro dos Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade

I
de Direito de Sta. Catarina). i

-- ADVOGADO --

Praça 15 ..Ie Novembro. n' 1.
.ala 3 -Caixa Posta I -- 86.

DA HENRIQUE
STODIECK

= zs......

Sérgio Márcio
participa aos parentes e pes- I
soas amigas de seus pais.
Demerval Rosa e Zilá Brito �

Rosa, o nascimento de sua Iirmãzinha. Yora Stele.. oeor- "
rido na Maternidade. �

Fpolis., 13-9-45 �
__����__�_�'�i$"U�._���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. " UM ANO COM RESULTADOS
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SATISFATóRIOS - A princi-
pal vantagem do dextran, do ELEIÇÃO DA DffiETORIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

ponto de vista médico, é que Na forma do art. 25 e § 2° do Regimento Interno e de or

não constitue uma substancia dem do Consócio sr. Presidente, convoco para o dia 27 do cor

extranha ao organismo huma- rente, quinta-feira, a assembléia geral deste Instituto a fim de

no já que se compoe inteira- ser realizada a eleição da diretoria e das comissões permanen
m�nte de açucaro Pode-se em-I tes, para.o biêni? administrativo que vai de 12 de Outubro des-

pregar transfusões indepen- te ano a Ig��l dia do ano �e 194:. ., ..

dentemente do grupo de san- A reumao efetuar-se-a na sede social, as 20 horas, exigm

gue á que pertence o paciente do-�e par8: o seu funcionamento a presença da maioria dos

e ao contrário do que sucede SOCIOS efetivos.

c�m outros substitutos do plas- Caso não compareça número suficiente para a reunião fi

ma sanguineo, como por exem- }a desde já convocada nova para o dia 29 do corrente, s�bado,
plo a gelatina, a goma arábica as mesmas h?ras e' no mesmo local, J?Odendo ela realIzar-�e
ou a resina sintética não tem desde que haja a presença de dez SOCIOS sendo quatro da di

efeitos secundários n�civos pa- retoria.

ra o organismo. Tudo parece Além desta. convoc.ação por edital, será feito convite pes-

indicar, portanto, que o dex- soal aos srs. �OClOS efet.lvos. . ,. r •

tran é igualmente eficaz, e em
.

Secretana do Instituto Histórico Geográfico de Santa Ca-

certos casos mais ainda, do arma, 15 de Setembro de 1945.

que uma transfusão de sangue O 1° Secretário, Álvaro Tolentino de Souza

direta. F o i experimentado
com resultados satisfatórius �•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

em vários hospitais suécos du
rante um ano e, especialmente
nas transfusões em casos de

queimaduras, o efeito obtido
foi muito favoraveL
As experiencias com o dex

tran se realizaram sob a su

pervisão do Professor suéco
Arne Tiselius, conhecido por
suas investigações relativas ás
causas da paralizia infantil.
Faz ressaltar este que, todavia,
ainda não foram investigadas
todas as aplicações do novo

plasma, porem que o dextran
é atualmente de grande impor
tancia para suprir a escassez

de plasma sanguineo natural
e, em muitos casos, para su

bstitui-lo inteiramente. Uma

empreza suéca de produtos f'ar
maceuticos já começou a fa

bricação da nova substancia, a
qual, segundo se indica, pode
se produzir em quantidades
praticamente ilimitadas e a

um preço muito modico.

DR. GEBHARD BROMADA
EspedlÀÜlta em alta ci.-lÍ1'gia e giaec.loet_

Ho.pital "Miguel Cooto"
IBIHAMA (HAMONIA) - Saeta Ca{anna

Dr. POlydoró S. Thiago
Clínica Médica era Geral

Boe�Qas do coração, pwlmões, fígado, estômago, intestialOs.
:nns e demaís orgaos internos, de adultos e críaarças

CONSULTÓ'RIO: Rua Fernando Machado 16
OONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18' horas

RBfHDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone ManWbl. 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAnDE III DO

HOSPITAL "NEMU RAMOS"
Dur,jlO de aperferçoamento no HO"spital São Luiz Gonzag� de 8110 Paul

.

Ex sta
�jo do Instituto '''Çlemente IPerreira", de São Paulo' _ EX-m<!dlcg �te

-e
d�

SanatórlJ de Santos, em Campos do Jordão.
mo

CLfN'I<lA GJilRAL - DIAG5ÓSTICO PRECOCJil 11; TRATAMENTO JilSPJilCI.U,1Z4DO
DAS DOJilNCAS DO;" APAR�LHO RilSPIRATóRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
OONBl"LTAS: D!à:rlamente, das 3 às 6 horas. CONSUL'T'ÓRJO: Rua Vitor Meireles, 18

RESlD�NCl;A: Rua Este...ea JI1lt1J()(r. 186 ..:!fiN. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico e.pecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

eur.o .. Avertelcoamento e I..onca Pratica DO &lo de Jan.In
IIOnULTAII - Pela •..u: C1arlam_w ... lO,30àaI2 ha, à tarde excapte> o ••

�... "'14 ás 16_.. - OOl'r811LTó1UO. &... .1010 1'IIl.... T......... -

.... 1."1 - ......cIa: ... PreeI..... <leIIuaIlo, ...

DR. ROLDÃO CONSONI
VlRUBOlA GERAL - AI,TA CmURGlA - MOL.lbSTlA8 DID SlilNBORA8 - PART08

Focmado pela Faculdade de Medicl!na da Unlvereldade de São Paulo, onde foi
.a.lstenrte por vários anos do Serviço CLriirgico do Prof. �Uplo CarTela Neto.
CIntlrglB do estômago e -..!as biliares, Iintestmo8 �e!gadv� gT08IIO, t.lrólde, r!!tia.

IJI'Mt&ta, béxl4fa, ütero, oTérioe e trompas. Varlcocele. hid!I'ocelle. T8Il'lHe • hfnWL
CONSULTAS:

CIIU 2.. li b ..1"'>" � !'I,m Pel1'P" �hm!dt. 21 raltos da e_ P8lI'll.�). 'rel. 1.688.
RESID:&NCIi: lWa EIJ1;eYea Jdruor. 179: Tel 11784

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

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

CLiNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - I!'lorianópolis.

DR. ARAUJO
As8l.atente do Prot. SanBOn, do Rio de .J_euo

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

CIrurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO Oãbio e �u

da bõca fendldOB de nascença)
m.MagollCOpla. traquêoseopía, broncoscopia van retírada de cor-pos estrannoa, "te.

CONSULTAS: das 10 àa 12 e daa 15 la 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'''vlla ORo ANTONIO MONIZ
Operaçõa. -- Viaa Urinaria. -- Doeri

lleu doa inte.tinoa, réto a anue

- Hemorroida.. 'r.ratarnento da
colite amehiana.

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

Atende diariamente ã. 11.30 h•. e.

à tarde, deu 16 h•• em diante
R..ld I Vida! Ramo., 68,

Fone 1087.
,

DE ARAGAO

iJIrIIrJr1a e� (JIIal_ e�
.. toru. Para0. e ._.............

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
namate dU 1 17 lIoirU. aMIDaN·
'lIA: AAmItrIemls. &1 _ ..... no.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela raculdade Nac. l1e 1IedlcJllla da Un1TerIIldade do Bru!l)

_-tnterrul do Sen'l90 de CHn1ca Médica do Profes8OT Otrn.ldo OI1Te1N. m6cHeo tio

�toükdd.
CLlNICA IIlIIDI()A - .olMUae blte1'll" d. ad-.Jtoe • er1aB� CON8ULTORIO

• IUll8IIn1NCIA: R.. Felipe 8ehm1dt._ III - TflL 1111. CONSULTAS - D.. t. b 111.

DR. ARMANDO V!URJO DE ASSIS
8.r",lco. ti. Clinic�. Infamtil da Assistência Municipal e

d ... Caridade

CUNICA MtInCA DE CRIANCAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Franclsco).

Consulta. dali 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherhle, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do SeI'Viço de SlflllB do Centro de SaM.

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

)UfBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt. (8

RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDLA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJI'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 h&rM.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. I _

Hl�F�H � 14'8 e 1204

LEICA
Emperfeito estado, com telemetO Ifiltro amarelo, objetiva 1:3.5:
f6co 5 cms.. com bolse. de courop IVENDE-SE.

Info1mações nef.ta ::-redagSo. --------------_IIU:IIIIIIIi!: IRlI ..:'

PLASMA SANGUINEO SINTÉ
TICO, DO AÇUCAR

ESTOCOLMO (VIA AÉREA)
- Os homens de ciencia sue

cos têm prestado vários e im

portantes serviços á medicina
nos ultimas anos. Há pouco, o

Professor The Svedberg, deten
tor do Premio Nobel, e seus co

laboradores no Instituto Físi
co Químico de Upsala, pude
ram anunciar que haviam des
coberto uma substancia albu
minosa que talvez seja o come

ço da solução do mistério da

paralisia infantil.
Agora anuncia-se que dois

jovens pesquisadores, os dou
tores Anders Gronwall e Bjorn
Ingelman, conseguiram. produ
zir um plasma sanguineo sin
tético, que pode perfeitamente
substituir o plasma comum

nas transfusões, em casos de
choques nervosos, perdas de
sangue e queimaduras.
Este produto, chamado dex

tran, que a ciencia conhecia
desde há tempos, porém que
até agora se havia empregado
na medicina, é uma substan
cia produzida do açucar por
uma espécie de baterias. Antes
de que se possa obter o dex
tran, a substancia de acucar
tem que ser submetida, contu
do, a uma longa série de filtra
ções e a um minucioso exame.
Em forma concentrada, o dex
trem é um pó branco, que se

pode conservar durante um

tempo praticamente ilimitado.
Antes de se usar, mistura-se
com agua esterilizada.

Instituto
de

Hislóríco e Geográfico
Santa Catarina

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dtreção cllndca do

DR. DJALMA MQELLlIANN

eonstruçlío moderna e confortável, situada em apraZível ehãeara com

esplêndida vista para o mm'.

Excelent.e local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO. CIRúRGICO ]i) Gt·NECOLóGliJO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endo.cópicos.
Laborat6riOfl para oe exames de elv.cidaçAo de dtap6sti_

Apartamentos de luxo com banheiro
Ap�amentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart0s com duas CRIIl&S

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 PóDE TER MllIDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0--" Telefone: 1.153

I···········..·· � r

n • .w ..... .., ,.... '!W ••••• cu'" ... ,

COMPANlDA "ALIANÇA DA BAtA"
Fud.d. em 1871 - 5éde: B A I A
INCENDJOS J: TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401; 755;97

67.053.245,3a
142.176.603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

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

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

.,.. -:..lIL,-__ 1&- "3." - - -.,.. - "

-, - "

., _ _ -_- _.-_T_-_ _ _ _-.�

ESCBlTÓRIO JURíDII;O COMEIU...L
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - :Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Caiarina

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bleições democráticas na Alemanha.
BERLIM, 19 (u. P.) O GENERAL EISENHOWER Ál�UNCIOU QUE NOVOS CóDlCOS SERÃO ELABORADOS A FIM DE PRE�
PARAR AMBIENTE PARA AS PRIMEIRAS ELEIÇOES DEMOCRÁTICAS NA AtEMANHÃ, DESDE 1932. A ELEIÇÃO DOS FUN.. ,

CIONÁRIOS MUNICIPAIS É ESPERADA PARA JANEIRO. A VOTAÇÃO NAS GRA_N DES CIDADES E MUNICíPIOS DEVERÁ
SER ESPERADA PARA ALGUNS MESES MAIS TARDE.

A melhor política.

f� de salientar ôsse empreendi
menlo pois precisamos no Brasil
mais de 'tentames corno êsse do
que de discusões vãs, em que po
de haver astúcia e scf'isrna. sem

proveito para as urgências da vida
do povo, tão sacrificado com as

duras e inevitáveis circunstâncias
da guerra. A navegação é elemento
de importância vital na história do
progresso humano. Sem ela, ou sob
a sua escassez, acentuam-se as con

tingências da importação e da ex

portação, jôgo essencial no comér
cio e, conseqüentemente, no abaste-
cimento das populações.

IÉ, assim, de _louvar essa iniciati
va dos srs. Antônio Cher-em e

Schaffi Crerem, chefes da firma
Cherem & Cia. que despenderam os

seus atilados esforços para a con

secução e acabamento do prestante
barco. Em nosso Estado, no enten- mente pelo êxito da sua obra,

con-Ilhantc
da inauguração: Flérida Che

der de técnicos no assunto, a nave tou com a corupar ência do dr. Ader- rem, Benta C. Barbato, Maria C.
comercu l dos ses. Chcrem, é uma hal Hamos da Silva, Presidente da Radzll�insk�, Adeli� C. Amim, Maria
das melhores que temos em nOSS3S, Casa Hoepcke, e de altas patentes Espezirn, Gva Amim Ada, Avany;
águas, para a navegação de cabota-

-

da nossa marinha-de-guerra, repr e- Rosa, Said, Paula, NiJa, Estela, Sa-
,

gem, quer pela sua fortalcza e se- sentada ali pelos 51'S. Capitão de Iv e Gecy Cher-em, Paula Barbato,
gurança, resultado do esmêro e ca- Fragata Plínio �Iendonça da Fori- Charns Salum, meninas Janet, Ce
pr-icho dos empreendedores, quer seca Cabral, Capitão do Pôrto, e cilia, Nagib Cherem e Sônia Bar
pelo material empregado no prepa- Cap. de Corveta Paulo de Oliveira, bato.
ro da nau em questão. Comandante da Escola de Aprentn- Assim contribuiram todos os que
A inauguração, a que foram pre- zes Marinheiros. àquela sol enidado compareceram

sentes, além dos componentes da Cumpre salientar, ainda, o nome jú pela honra da sua assistênei�
firma Cher-em & Cia., srs, Antônio do 2.0 tenente Manuel Holanda pessoal, já pelo prestígio, incita
e Schaffi Cher-cru, e Pedro Cherem, �ItJntenegro, Patr ão-Mor da Capi- mento e aprovação com que se tra
fundador e ex-sócio, e do sr. Wen- tania dos Por los, que bastantemente duz a presença dos nobilíssimos
ceslan José Simas, construtor do se interessou pelo transporte do convidados .

barco, a quem felicitamos especial- ESTELA, de Tiiucas para os esta- -----------------
,-- - leiros da Araíaca.

RECORTE Muitus foram, aliás, as pessoas
presentes, entre as quais a nossa

reportagem conseguiu assinalar os

51'S.: Acclori Sousa, Diretor-Gerente
da frima Hoepecke, Hoberto Ol ivei-
ra , Gerente do Banco do Distrito

ANTIGO PREPARADO INGLl!:S Federal, Heitor Bittencourt, Diretor
Gerente da firma Heinisch, Dr. Li n-

PARA ATURDIMENTO E ZUM- dolf'o Sousa, do Banco do Brasil,
Esperidião e Dahil Amin, da firma I Saídas - 2 horas damadrugadaTrês Irmãos, Osni Melo, alto Iu n-

Se v. S. conhece alguma pessôa que soo cionário Civil da FAB, Protasio
fra de congestão catarral ou aturdímen- Leal, Oficial do Registro Civil, Mi
to, recorte este aviso e leve-Ih'o. gucl Leal, capi ta lista, Gustavo Gon-

O catarro, o aturdimento e a dífícul- za.ga;-e Pe,tlro, �.ias de Sousa da Co
«ade de ouvir são provocados por uma llllssa_? de Ma: Jn�la Mercante, Ja

enfermidade constitucionaL Por essa ra-I cob �alum, .

Jose Ch�re.llJ e Jorge
zâo, dedicou-se muito tempo ao estudo Barb,!to do alto comercio d� tec,l
de um tônico suave e eficaz para com. dos" Tt�: Montenegro, Patrao-Mor
bater os males causados pela afecção ca-

da Capitania, Jose Oady Cherem,
tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

Dr
.. Geraldo Gutberlet técnico que

Tplenamente vítortosa e tem propor-ciona- a�sls�1 u a .lllonta!7em do T�lO�or, J0- RI Z _

do alívio a muitos sofredores, é conheci- �e SIlva, l.ndustnal, Procópio Bor

do sob o nome de PARMINT e está 11 ja cOlller�wnle, Campolino Alves,
venda em todas as farmácias e drOgaria�. c�)lTetbr de Il:1,<r:'eis, Procópio Ou-
Logo nas primeiras doses, Parmint ali- J'lqll�'S �'()�llerClHl'l?, Osvaldo Shon

via a cabeça, a congestão e o aturdimen-
funclOna]'1O do JUIzado de ::\fenores,

to catarrais, enquanto o ouvido se resta- Manu.el M()l�ra, r:epresentantc Co
beleoe prontamente. A perda de olfato e m.el�cLHI. J;!elt?1' Santos alto funcio
a tlescida do catarro para a O'arganta são

nano do fclegrafo, José Espezim,
outros sintomas da afecção �atarral que .TOI:ge Cherem.

,

se combate com Parmint. Senhoras ([ue deram á nota bri-
Sendo muitos os males do ouvido pro· I O pvocad?s diretamente pelo catarro, pode- rl"maz daiIe eVlUi-lo com Parmint.

I

Polônia

Ante-ontem, ao trapiche da Riw
Mar ia, da firma Hoepck c, foi inau

guraci') o barco ESTELA, de :;-Jro
pr iedade dos 51'S. Alfredo e João
Cher-em, e construido em TIjucas
nos estaleiros da firma Cherem e

Cia. A mão de obra é do operário
Venceslau José le Simas, que hà
bilmente jú tem armauo outras em

Rio, 19 (A. N.) - Informam. de Recite que um. aviao- harcaçõcs.
transporte norte-americano com 14 oficiais a bordo e que es- O ESTELA é lllovilllentado_ a ma

tava percorrendo o itenerário estabelecido para o oceano I to� de 320 H .. P., de 3�)0 j'(�taçoes por
.A •

•

_. •
nnnuto, C011l reversao direta ; ·ssc

Atla_.ntIco para eva�uaçao, pelo ar, das trop�s .

estadunídenses moto]' é amer-icano, Atlas Imper+al,
aqui destacadas, caiu em chamas nas proximidades do local e foi Iornccido pela firma Hoepcke.
onde se deu a catástrofe do Bahia. O contra-torpedeiro brasí- Ao que se sabe, é o primeiro ruo

leiro ""Grenhalg", que se achava a certa distância ouvindo tor chegado ao Brasil. ap{�s o têr-
. .

d .

. , mo da guerra, lendo SIdo 1I15talar10
SInaIS e que _um aeroplano eI11 chan�as se despenhava para.o naquela embarcação, nos estaleiros
mar, ocorreu a sua .procura, conseguindo encontra-lo depois da Aratcca.
de uma hora e 10 minutos de busca. Todos os oficiais e trtpu.
Jantes do aparelho foram recolhidos e conduzidos para Natal.

Apenas um dos tripulantes do aero-transporte se achava
em estado grave. Os demais sairam ilesos ou se achavam ligei
ramente feridos. As autoridades navais brasileiras e norte
americanas consideram esse gesto da "Grenhalg" como um

record da eficiente cooperação entre as fôrças navais e aéreas
nacionais e as, da União Americana. 1

FtoriBnópon, 20 !:Ie SelemDro de 1945

DESASTRE AVIATORIO

BIDOS DOS OUVIDOS

I< * *

REMEDIU
ANTISEPTICO

os

PASTI LHAS

evitam e combatem as TOSSES ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
as laringites, os Bronquites.

...., II.lcença do D. N. S. P. N0 186
r", r « de Z6 de Fevereiro '96�"

�"'" .

de 1 935 OOS 9'

"010.002, EucclIyplO\ 0,0

ESTE AVISO
?Rearticulação do integralismo

Salvador, 19 (A. N.) - Ouvido por um vespertino sôbre a

rearticulação do integralismo, o professor Magalhães Neto,
catedrático da Faculdade de Medicina, declarou o seguinte:
"Não creio possam as idéias fascistas sobreviverem entre nós
sob qualquer disfarce. Toda a tentativa em tal sentido, há de
necessitar energica repulsa por parte do povo brasileiro, sem

pre fiel á democracia, e, consequentemente, contrário a qual-
.

quer forma de totalitarismo.

•

IDe TóquiO a Washiug
tou, sem escala

Reaberta pelo
rabino
Londres, 20 (S. H. L) - Infor

mam de Haia que a sinagoga local
foi reaberta por Rodriguez Pereira,
rabino chefe da Holanda, O edifí
cio da sinagoga fora usada pelos
nazis las como depósito de movei.,
roubados c, posteriormente, como

academia de box. Dos dezessete mil
judeus qUe viyiam em Haia, antes
da guerra, só restam agora apenas
mil e quinhentos.

Washington, 19 (U. P.) -

O Departamento da Guerra
anunciou que três super-forta
lezas voadoras decolaram dum
aerodromo no Japão para ten
tar vôo sem escalas até esta
capital, num percurso de 6.500
milhas.

Hoje - HOXY

VIAGENS
Fpolls. -- Joinvile

Joinvile _" Fpolis. I

Saídas -- 9 hora. da manhã IInformações nesta redação

Às 17 e 19,30 hrs , Às 19,30 horas
SIMULTANEAMENTE

Sessões Chics
Bud Abbot, Lou Costello, Artur
Tracher, Marion Hutton, Will

Osborne e sua orchestra em:

BANCANDO GRANFINOS
A maior e mais ousada bola de
Abbot e Costello, muita mUSIca,
muita comédia e muito romance_
Um espetaculo alegre e divertido ...

No pragrama:
Cine Jornal Brasileiro 2x29 • DFB
Noticiário Universal. Jo-rnal

Livre de censura

Creanços maiores de 5 anos pode
rão entrar acompanhadas na

sessão de 5 horas.
Preços: Ritz. Cr$ 3,60 e 2,40

Roxy • Cr$ 3,00 e 2.00

Roma, 19 (SIP) - Segundo as
últill1:_]s llotÍ('ias vindas dessa cida
de, (l Prilllaz da Polônia, o Cardeal·
Hlond, elllprCCn(tell a viagem rumo

ao seu país. de automóvel, a(,01llpa-
nhado de seu sc('rctúrio, pois nuo Domingo, no ROXY e RITZ
poude \ollseguir 1lI11. ael'.oPlano, pa-I Deana Duôtbin, mais formosa e

ra seguir !l0r \'1<1 Herea. encantadora do que nunca ao lado
Obteve' SÚlllente o "visto" no seu I

de Gene Kally em:

passilp<Jrt('. para: entrar na Che('o�- FÉRIAS DE NATAL
]()\'úquia, onde lralarú de tirar UIllU i Um poema de ternura e de abe

]i�'('.n['a para poder entrar na POJÔ-I negação. Lindas músicas e bela ..

nw,_.' canções.
.

.. , '1)' f
)'f
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