
·,

n f! U� ao [ � � o IOY�rnO � I U � � � �i or
FOI ENTREGUE, NA TARDE DE ANTE-ONTEM, AO SR. GETÚLIO VARGAS, NO CATETE, PELOS DESEMBARGADOR AFRÂ
NIO COSTA, JUIZ AFONSO DAS CHAGAS, DA TERCEIRA ZONA; E BARRETO PINTO, ASSISTENTE DO SUPREMO TRIBU
NAL ELEITORAL, O TíTULO DE ELEITOR COM O QUAL O'CHEFE DO GOVÊ�NO COMPARECERÁ ÀS URNAS NO DIA

.2 DE DEZEMBRO PARA A ELEIÇÃO DOSEU SUCESSOR

, H. �477
----- Não pode

'fr·ance"s abrir môo .

Estocolmo, 21 (SIP) - O sr.

Firlingar, ministro do Exterior
da Checoslováquia, declarou
que o seu govêrno não abrirá
mão da provincia de Zaolzíe.in
corporada à Polônia apesar de
ser aquela região habitada na

sua maioria por poloneses, pois
as ricas minas de carvão de pe
dra da melhor qualidade tor
nam Zsolzie um fato do desen
volvimento da indústria checa.

Libertado o

governador
Haia, 20 (8. H. 1'.) - Infor

mam de Kandy, no Ceilão, que
Adriaan Spits, governador da
Sumatra, recentemente liber
tado depois de três anos e meio
d tíveí

.,.

h Rio 91 (E.) - As autoridades de foi estabelecido rapidamente r oo ca rveiro mponico, c egou Nova' Iguassú, no Estado do Rio. estranho indivíduo, capturado, afi
a0 Quartel-General de lord, estavam nas matas circunvizinhas nal, a laço, foi levado para a dele
Mountbatten.

J
a procura de vários presos evadi- gacia regional. Ai, declarou cha-
dos do xadrez local, que não of'ere- mar-se Manuel dos Santos e ser na-

P ,

di ce segurança, quando tiveram in- tural de Minas Gerais. O referido
reso O me CO- formação de que nos terrenos pró- indivíduo, que aparenta cêrca de

xímos à fazenda Cabuçú aparecera I
trinta e cinco anos, declarou que

chefe um h0111('111 suspeito, que procura- há mais de vinte anos vivia nas ma

va ocultar-se ou fugir à aproxima- tas, para onde fugiu, criança aín
ção de qualquer pessoa. Depois de da, quando seu pai foi assassinado.
muito trabalho, os policiais encon- Manuel dos Santos vai ser manda
Iraram o homem em questão, q'JI� do para a Polícia Central, em Nite-
trajava, apenas uma tanga. De har- rói, a fim de ter destino couve
bas e cabelos grandes, parecia ma niente,
verdadeiro animal selvagem, dis-

parando a correr logo que viu a

caravana aproximar-se. LI11 cercu Esperado em Paris
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Declarações do líder comunista
París, 21 (D. P.) - O líder co- tas. "g um sistema que continua comunistas poderão ocupar seu lu

muni sta francês, Jacques Duelos, favorecendo os reacionários", dis- gar. Disse que os comunistas estão
pr evê urna esmagador:" vitória das se. Segundo Duelos, o apóio dado favorecendo a designação de algu
esquerdas nas eleições gerais em pelos comunistas ao Conselho de mas mulheres como candidatas, nas

outubro; porém afirma que seu resistência deve provocar a unidade próximas eleições. Os comunistas
Partido abandonou o programa re- política na França. aumentaram o número de correli-
volucionúr io "por agora", em Ia- Embora dizendo não ser profeta, gion ários femininos na França e

vor de um plano moderado de re- Duelos predisse que as eleições de nas suas reuniões comparecem
formas sociais. outubro darão como resultado a vi- atualmente mais mulheres que ho-

- Disse que o Partido Comunista tória ele uma República em que os mens.

francês não tentará por em vigor o

programa comunista caso ganhe as

eleições, pelo menos em futuro
imediato. Acrescentou que o Parti
do trabalha agora por conseguir
maior pi odução pelos trabalhado- Madrid, 21 (U. P.) - O Conselho de Ministros baixou um
res franceses.

"Esse é o nosso programa" _
decreto suprimindo a saudação fascista na Espanha.

disse, dando a entender que os co-

munistas franceses estão mais in
teressados na reconstrução que nu

revolução.
"Os comunistas apoiam o progra

ma do Conselho Nacional ria He
sistência, de conseguir unidade
contra os reacionários", disse Du
.clos, "Nós, os comunistas, somos

realistas. Não somos profetas, nem

prometemos paraiso".
Ducleos criticou o general De

Gaulle, qualificando -Ie "garigete
tcr ismo "

o processo que está em

pregando para as próximas elei
ções. Favorecendo as zonas rurais
em detrimento das zonas urbanas,
procura apagar a voz dos comunis-

.. _ .. ' ..T.......T..T..T............T'..T..T.r..T.fI.lM:...

Foram mortos
1.200 sacerdotes

Suprimida a saUdação fascista

Acõrdo monetário
Haia, 20 (S. H. I.) - Segun

do despacho de Londres, foi
firmado um convênio monetá
rio entre a Holanda' e Inglatér
ra, o qual entrou em vigor no

dia 7 de setembro, .estípulando
a forma por que deverão ser

efetuados os· pagamentos nas

regiões em que circula a libra
esterlina e as regiões de moeda
holandesa. O tipo de cambio
fixado foi o de 10,691 florins
por libra esterlina. O Banco de
Inglaterra e o Banco Neerlan
dês separarão para êste acôrdo
a quantia de cinco milhões de
libras esterlinas e cinquenta-e
três milhões e quatrocentos e

cinquenta mil florins.

Não imitará os

EE. Unidos
Londres, 21 (U. P.) - Se

gundo informações obtidas no

Ministério do Comércio, nem a

Argentina e nem a Espanha
serão inscritas na lista das na

ções inimigas durante a etapa
do comércio de após-guerra,
que ora está em organização.
Afirma-se que a Grã-Bretanha
não imitara a conduta adota
da pela Administração da Eco
nomia Exterior dos Estados
Unidos, que colocou a Argen
tina e a Espanha em tal cate-

Paris, 20 (R.) - Revelou-se goria e continua observando
recentemente que dos três mil para com as mesmas medidas

padres católicos poloneses que restri�ivas já suprimi_9.as em

foram internados no campo de relaçao a outras naçoes.
concentração de Dachau, fo- Em conformida�e com as

ram libertados apenas oítocen- referidas infor�açoes, � E�p�
tos Os restantes morreram em I nha e a Argentma serao obri

co�sequência dos deshumanos gadas a obter _as pe_rmissões
tratamentos por parte dos ale- para exportação e Importa
mães inflingidos aos prísíonei- ção, n o r m a.l m e. n t e como,
TOS. OS padres que foram Iiber- todos os dem�us. paises que ef�
tados de Dachau acham-se em tuarem comercio com a Grã

estado de saúde 'precarissimo. Bretanha. As f�rmas indiv�
duais e as empresas que esti
verem inscritas na "lista ne

gra" prosseguirão boicotadas,
enquanto essa lista estiver em

vigor. E, segundo informações
colhidas nOS centros comer

ciais, a Grã-Bretanha confia

poder manter comércio normal
com as emprêsas e comercian
tes individuais não inscritos na

referida lista.

Atualmente
na Austria

Londres, 20 (R.) O 8e-

gunuo Corpo do Exército Polo

nês, que tomou gloriosam��te
parte da campanha na Itália,
fazendo parte ao famoso 80
Exército Britanico, acha-se
atualmente na Austria, na re

gião Klagenfurt. Ao comando Calçados para senhoras, últ i

polonês, afluem em massa ope- mos modelos. preços ao alcançe
rários poloneses, deportados de todos "Peluso" vende na

para trabalhos forçados, pel?s rua Tiradentes 19.
alemães. O Exército Polones

Sera-o remOVI-dosestá incumbido de tomar con-

ta dos deportados, até o dia em
Londres, 21 (U. P.) - O sr.

que fôr resolvida a sorte dos
Viacheslav, Molotov, falando

operários. aos jornalistas, frisou que al-

P d-
- guns govêrnos estão em véspe-

e lU reparacoes ras de remoção, porém indicou

Londres 21 (U. P.) - Anun- que aqueles estabelecidos nos

cía-se que: a Rússia pediu, na !3alcãs não se encontram entre

sessão de ontem do Congresso eles.
. .

de Ministros do Exterior, 600 Molotov falava d�s adminis-
mílbões de d.ólares em m!1.t.eriall tr,a�(mes da Run:�ma, da Bul-

da Itália come. rC'C2,'.,,:tC02". gana e da Hungua .

• , ,,".J

Londres, 21 (U. P.) - O rá
dio de Berlim anunciou que o
chefe do corpo médico do
campo de concentração de Bu
chenwald, dr. Ellenbogen, foi
capturado em Heesen.

Queda mortal
Rio, 21 (E.) - João Artur

Sahlit, com 18 anos, residente
com seu irmão Eduardo, na r,

dos Araujos n. 90, era aluno
interno do colégío Botafogo no

10 andar do prédio de onde cur

sava o 10 ano centífico. João
era sonâmbulo e alta madru
gada de ontem dormindo,.
abandonou o leito e trepou em

uma janela do dormitório ins
talado no 10 andar do prédio,
de onde caiu ao pátio interno
do colégio. Com graves fratu
ras e em estado de coma, foi
o inditoso jovem internado no

Hospital de Pronto Socorro.
onde faleceu às 8 horas e 30
minutos, sendo o seu corpo re

movido para o necrotério do'
Instituto Médico Legal. Os di
retores do colégio, pesarosos
pelo sucedido, pois 8ahlit era

o primeiro aluno da sua turma.
e muito estimado pelos seus

colegas, suspenderam as aulas:
do colégio.

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto Idesejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ? I- Qual das nossas

secções mais aprecia? J

Ccmcelcrdo UIn

de Eslado
golpe

Londres, 21 (U. P.) - Fon
tes monarquistas espanholas
autorizadas revelaram hoje
que há pouco foi cancelado no

último momento um golpe de
estado militar, destinado a der
rubar Franco, porque seus au

tores não puderam chegar a

um acôrdo. Um informante
disse que 8 generais que repre
sentavam 8 zonas militares da

Espanha eram os principais
cabeças do movimento. Acres
centou que os generais mais
velhos eram partidários da re

tirada de Franco mediante ne

gociações, argumentando que
o afastamentô do "Caudilho"
pela fôrça poderia provocar a

intervenção dos republicanos
espanhóis, a menos que o gol
pe tivesse êxito imediato.

'I

Vivia selva desde criançana

_,

j Como descobri·los
Maravilhoso aparelho - Pesquisador Magnético
Localiza uma única moéda de ouro ou prata, en

terrada ou sôbre o sólo. - Com garantia por 15
anos e devolução total da importância de compra
s e não funcionar como anunciamos. - Para co to lo

gos em Português e mais informes mande cr. $3,00 o
• JALVES & crs,

Rua São Pedro, 864 - Caixa Postal. 852
Porto Alegre - Rio G. do Sul

Paris, setembro (Interalia
do): Está sendo esperado, nes
ta capital, pelos cientistas
franceses, o professor Stanis
law Pienkowski, um dos mais
ilustres cientaistas poloneses,
que se vem dedicando ao estu
do da energia atômica em

I cujas pesquisas se distinguiu
:.ia antes da guerra. O cíentís
ta polonês, Reitor da Universi

I dade de Varsóvia, continuará

lOS seus trabalhos junto a seus

______ colegas franceses e ingleses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SA ÚDE E CJNEMA - Walt
Disney acaba de pôr a sua ar te
a serviço dos povos amer ica
mos, focalizando um dos pro
blemas mais importantes
a saúde. De acôrdo com o Ser
viço de Saúde e Saneamento e

com o Instituto de Assuntos
Inter-Amer-icanos, Disney com

pôs uma série de desenhos ani
mados revelando os antece
dentes e o curso de certas mo

léstias, bem como as precau
ções indispensáveis para evi
tá-las. Essas películas, em ver

são portuguesa e espanhola,
serão exibidas em 18 Repúbli
cas do continente, de acôrdo
com os programas de saúde e

saneamento em execução na

época. Fez-se. ainda uma có
pia, falada em francês, para 'a
República de Haít.í. Sem per
der a feição divertida dos de
senhos animados, esses filmes
explicam assuntos ímportan- OS EFEITOS DA BOMBA
tes relativos a certos males, LANÇADA EM NAGASAKI
como, por exemplo, a tuber- Londres, 19 (U. P. - No
culose, os seus efeitos 'nos pu1- momento em que os aviadores
mões e no organismo geral, e .norte-aznerícanos lançaram a
os meios de evitá-la e curá-la. bomba atômica que liquidou
Outros ocupam-se dos insetos 'Nagasaki, o Comandante do x x x
transmissores de doenças, dos Grupo Geoffrey Leonard Ches- "O MUNDO PRECISA DE
cuidados pré-natais indispen- hire, condenado com a "Vi- CONHECER A FUNDO ATÉ
sáveis, da higiene do lar, da tória Cross" e com a "Distin- QUE PONTO AGE ESSA
escolha de alimentos, etc. Des- guished Flying Cross", passou TERRIVEL BOMBA"
tinam-se a toda classe de es- a acompanhar o tremendo Manchester, 19 (U. P.)
pectadorcs, podendo as 1l0- acontecimento, a 800,000 pés A sugestão de que médicos e
ções que explicam ser assimi- ,de altura, a bordo de um outro cientistas aliados deveriam ser
Iadas, tanto pelos habitantes bombardeiro, a 38 milhas da- enviados imediatamente a Hi
dos centros urbanos como pe- quela cidade japonesa - reve- roshíma, 'afim de investigarem,
las pessoas que vivem em 10- lou em despacho eabográfico o nos hospitais japoneses, os ca
cais isolados, cm regiões atas- correspondente do "Daily Ex- sos de vítimas das bombas atô
tadas o pouco desenvolvidas press" em Washington. micas, foi feita pelo "Manches-
que pectadores, podendo as no- Em declarações feitas na ca- ter Guardian".
cia sanitária. pital norte-americana, o Capi- "Os correspondentes aliados

tão Cheshire assim se expres- que visitaram Hiroshima man
sou: daram despachos relatando

"Logo após a explosão, uma histórias horripilantes, sôbre aUm n ovo método de reprodu- coluna de incrível intensidade morte lenta que sofrem os feção musical - o papel ralam- luminosa levantou-se, célere. ridos, que continuam aindate - está sendo utilizado na Parecia que a terra, em baixo, morrendo sob a influênciaURSS para gravação do som. estava sendo sugada pelo vér- misteriosa da rádio-atividade"Os aparelhamentos estão em tice da coluna ignea e o próprio _ escreve 'o referido jornal,construcão, mantendo-ss as ar, em torno explodia em con- 'que acrescenta: "O aspectofábrícas em grande atividade. sequência do calor cataclísrní- tétrico que tais pacientes revePor esse método, os foriogra- co. .Iam pode muito bem ser obra
mas =ão impressos em máquí- Uma bola de fogo, com, um dos médicos e cientistas japonas litográficas comuns. Já quilometro de diâmetro, saltou neses, que tem evidente ínte-

. foran: gravados por esse siste- para cima, a uma velocidade
ma discursos de Lenin, de Sta I de 30.000 pés por minuto. A
lin e Gorki, e obras musicais, 60.000 pés de altura, ela se di
inclusive a ópera "Iolanra", latou, mas gradualmente de-
de Tchaikowski. cresceu em intensidade até

x x x que se transformou uma nu-
AMIZADE vem em ebulição, de um ama-

De uma -carta de Paul Vale- relo luminoso, que ardeu no
rv, datada de 20 de dezembro céu durante horas e horas".
de 1944: O Capitão Cheshire, que te-

"Um amigo é um homem ve essa visão apocalíptica, usa
que sempre se encontra quan- va na ocasião óculos tão opado dp'p necessitamos, P e�t&. CDS que apenas a luz atômica
sempre ausente, sobretudo, podia penetra-los. Ele observou
q u a n do' não necessitamos o quadro durante quatro ho- í�dele". 1'[1<:. 1

&;;;$'1:; .

TROCA DE IMPRESSÕES

- Que é que tu achaste da
conferência de ôntem sôbre "A
'caridade"?

,
- Magnífica! Até eu tive'

vontade de pedir esmolas tam
bém.

* * *

F,' :;: *

O " PAPEL FALANTE"

"MORTE INSTANTÂNEA",

"MORT�i���"Á�!,,"MORTE Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentistaLondres, 19 (R.) - Médicos

aliados vão visitar Nagasaki e Diplomada pela Escola de

Hiroshima, afim de procede- Odoneo log ia da Faculdade
rem a investigações sôbre as de Medicina da Univer-
mortes causadas pelas bombas sidade de Porto Alegre. Iatômicas, longo tempo após as Consultas com hora mar-

explosões - informa o corres- cada, no período das 14

pondente do "Daily Mail" em às 19 horas.

ITóquio.

I'
Consultório e Residencia:

Segundo os médicos japone- Rua Esteves Junior 12!:1.

sesdque estfiv:etramd nbas dbuas tCJ- ,

Telefone - 1218.
da es, os e eI os a om a a 0-

__......__.. ....""'.. ,.._.,.,.,...."""""""'"mica são de três gráus: "morte
instantânea", "morte lenta" e

"morte demorada" de .vítímas
aparentemente não-afetadas.

Imediatamente após haver sido lançada a primeira bomba atômica por uma

Super-Fortaleza norte-americana, levantou-se uma, coluna de fumaça
a vários quilometras de altura a bomba atômica destruiu

por completo a base de Hiroshima. (S. I. H.)

Estudante de Direito em Ox
ford antes da guerra, Cheshire
resolveu, após a sua experien
cia do bombardeio atômico de
Nagasaki, dedicar-se aos estu
dos e pesquisas científicas.

resse em tornar a bomba atô
.míca ainda mais terrível do
que é realmente. Os homens
de ciência aliados, portanto,
poderiam ou pôr um termo ao

sofrimento das vítimas ainda
vivas ou desmascarar os cien
'tístas nipônicos" - diz mais o

"Manchester Guardian", que
conclui: "Entretanto, o mun

do precisa de conhecer a fun
do até que ponto age essa ter
rível bomba".
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Diárie Vespertino
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Tel. 1022 - Gx. postal 139
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Ano CI'S 711.1111

Semestre Cr' '10,00
Trimestre Gr� 20,00
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Número avulso c-s 0.40
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Ano Cr$ 80,00

I Semestre CrS �5.0()

,''1'1' i m es I r.. f:rfl 25.00
I
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i
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,
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! pelos conceitos emitidos nos

! artigos assinados

Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, os

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, C0111 fotografia de uma

senhora, tendo ao colo uma crian
Çf1.

- Certificado ele reservista de
ia categoria, n. 259057, expedido a

Manoel Carni lio de Lima, com car-

tas, fotos, etc.
'

- Certificado de reservista de 3a
categor-ia, n. 66082, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- Um recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Hab e

Hercules AlJet, referente à venda
de um cami nhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex-'

pedida a Antônio Hoepers, de Gua-
ralinguetá, neste Estado.

1lWd!

o MflHOQ VERMIFUGO'
OE eFEITO SEGl!RQ
f INOFE s srvo AS

CDIANÇAS E

"A·O EX GE PURGANTE. NEM DIÉTP
�.� •• co .. s .. ·.oc�F,l...:�·

NOVOS e
USADOS

COMPRA €I

VENDE

»

IdiGlma. por" r

tuguês. espa
nhol , francêll.

inglêe, ate,

Romance, Poesia, Religiüo, Aviação,
Matemática, Física. Química, Ge�'
logia, Minerologia, El1.genharia CI

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, .St],neamento, MetaluJ:'gia,
Eletriciclad'7 Rádio, Máquinas M�·
tore., HidJ:'auHoa, Alvenaria, Ag!'!"
,.ultura. Veterinária. Contabilidade:

Dicion<Íl'ioil!. etc. etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Lira T. Clube-Dia 29, grandioso baile da Primayéra, 10m .leiçãG da RaiD1la •

Washington, 21 (U. P.)
O presidente Truman aceitou
a renúncia do sr. Henry Stim
son como secretário da Guer

ra, nomeando Robert Patter
son para substituí-lo nêsse

posto. Anunciou também uma

ampla reorganízação nas tun-

T
'

U
ções governamentais relacío-

rUIDan M S P l� nadas com o trabalho. Ao
• • • ... mesmo tempo, informou que

Notfeias
Ouça os boletins j·nforrnativos

sntísfe'l-lo havia transferido as funções que são transmitidos tôdas as meias

J. Río., 21 (E)' - Terá lugar do Bureau de Esta:bilização horas, e os da Rádio Cometa, de 2'l

Washington, 21 (U. P.) _ O hoje sexta-feira, ás 18,30 horas, Econômica para o Departa- a ?8. feiI'a! à� �1,30 horas.

Presidente Truman disse que
na Escola Nacional de Música, mento de Mobilização e Recon- Musica Smfomca

.

bl
,.

I' t - .' lOuça em sua casa a grandiosa
não teve conhecimento prévio a assem ela gera de ms ala- versao, sob a chefia do �r: John Orquestra Sinfônica da N. B. C. to-

da declaração formulada pelo ção do Movimento Unificador W. Snyder. O secretário do dos os domingos, às 2tl,OQ horas.

general MacArthur, no sentido dos Servid?re� .públic?s. Du- Trabalho sr. Schwellenbach Programas femininos

de que as fôrças de ocupação Ta.nte a cen.moma, sera ob.ede- estava a� lado de Trumar{ Sintonize -o seu reeeptor, �s. 1!J

_ dA" horas, de 28 a 6a feira e OUVIra Sa-

norte-americanas no Japão Cl o o �egumte P!ograma. 8:) qua:ndo este anuncl(�u a?s jor- gramar de Seuvere CIilIll. as suas CQ-

poderiam, mui provávelmente, "abertura:
da �essao, co� o .l!l- nalistas a reorgamzaçao das nhecidas jialesteas.

ser reduzidas a 200 mil solda- no Nacional: b) constituição funções governamentais rela- AS,�ntos comerciai.
_,..

dos, dentro dos próximos seis da mesa quoe ,di.rig-irá os traba- cionadas com o trabalho a O Mundo de. Amanha � o pro-

Ih ) h t d M U SP'
,

grama que lhe intenessa, lotllils GS

meses. Falando aos jornalistas lOS.; c IS onc� o .... qual da ao Departamento de sásados as 22,35 honas.

o presidente Truman decla- e leitura do �amfesto-Progr�- Estado enormes faculdades e Conhecer os Estados Unidos

rou-se satisfeito em ouvir que ma, pelo p!,esldente, Alv�ro Sa; permite antecipar que todas Faç,a u}Da viag�Rl ,!laravir�lOsa
O general MacArthur talvez d). recepçao. das su,g.estoes es- essas funções ficarão eventual- através dêsse "trllllde paIS. ClUVIRdg

. . "Ca,nheca.os Estadcs Umdos" que

não necessitasse de tropas na cntas, por mtermedl? .do� .re- mente centralizadas no ci- é transmitido aos sábados às 19,34

proporção que havia calculado presentantes, dos Mmlste�lOs, tado Departamento. Truman horas.

originalmente. das Autarquias e da Prefeítu- nomeou também o sr. Stuart TtatJ::o

ra; e) leitura dos Estatutos do SYmington atual presidente O�9a wn dos 1l!eli�ores. "broad-

M U S P f)
,

. . eastings" no genero, .sintonízande ..
-------"!. , . . . .; encerramento com da Junta de MatenaIs Exc�- "Radio Teatro das Amérioas", tll-

·
o Hino Nacional. dentes, que consta de tres das as 4:'s. feiras, às 19,35 horas.

membros, como único admi.nis
• O PRECEITO DO DIA trador dêsies materiais, de

INFECÇÃO FOCAL acôrdo com a lei aprovada à
o. germe. exiiltent.. nas cavi- A... I t d

dades dentárias e ROS abcessos das
semana passau"",. n erroga o

I
raizell. podem determinar em 61'- sôbre se a reoI1ganização do

gãos distantes, males bem graves. Departamento do Trabalho in-

• Exemplos: afecções dos seios pa- dica que o govêrno tomará me�
·

ranasais, ouvido médio, olhos. amí- didas a respeito das greves de
dolos. farinqe. esôfago, estômago,
intestino. fígado. rins, coração, Detroit, o presidente Truman

-=;;::;;:;;;;;======;;:;;:=:: articulações. nervos. cérebro. Só respondeu que isso incumbia
o;. com o tratamento dos dentes tais completamente ao secretário

I
afecções podem ser curcrda. do Trabalho.

Mande fazer uma radi 19�a�ia dos

I O presidente também anun-
dentes, quando houver duvlda sô- . .

•

bre co ousa de alguma delsas c�o� que o aSSIstente do secre-

doenças. SNES tano .

J Vida Social I
Sra. Âuta Luz da Ceet«
Feltejo, "ej., ..u onível'l.rio RO'

Iúlície Q .xmo. sra. Auto Luz dca
.o.ta, diglll.í.. imca elp6.a do sr.

Andl'elino Natividade do Costa, I:
80l'geRto do Eaército NacieRal.

...

Vê passar hoje mais um aniversá
lrio natalício o interessante garo
tinho Waldir, filho do sr. Haroldo
de Andrade e de sua exma. espôsa
d. Gení de Andrade.

X

Transcorr-e hoje o aniversário
lIlatalicio da exma. sra. da. Zulma
Linhares d'Avila, digna consorte
do sr. Fernando Pacheco d'Avila Ichefe do tráfego telegráfico cto�
Correios e Telégrafos.

X

Tóquio açoitada
por um tulão

Tóquio, 21 (U. P.) -- Um
tufão que obrigou os aviões
militares norte-americanos a

permanecerem em terra e que

I destruiu as tendas de campa
nha da la Divisão de Cavala-

I
ria, açoitou ante-ontem a cida-
de de Tóquio derrubando mui
tas das choças improvisadas
com madeira e chapas de ferro

I galvanizado, as quais servem

de residência a milhares de ha
-------- bitantes da capital japonesa.

------------------------------------------------�-------

e amil3os.
Vista-se de um. J'.Z, e patu. •• d.z #lês.", 1Iltili

zando-sef4do «Crediárif,) KNOT».
RU-Il Felipe Schmidt nO. 52. "EIJIFICIO CRUZEIRa".

CODcarso para Coletor e Iserilão
d& Coletoria Federal

Curso de preparaçãe ; Rua Emílio Blu., 13...
I.formações: Dias uteis ••s 18 ã. ai Roras.

A renúncia
de Stimson

CONCURSO RA1iNJU. DOIS liST'UDAN'mili3

Faz aros hoje o Rev. Pe. Alvino Voto na srita .

Bertoldo Braun, Diretor do Colégio
Catarinense. Aluna de _ .

Decorre hoje a· data natalícia no
.sr. prof. Nilton O'Sullivan.

x

Define hoje a data natalícia da
sra. Sua.da Espinclola Mesquita, -,s'

pôsa cio sr. Natair Mesquita, sar

gento do Exército.
...

Faz anos hoje o jovem Rubens
Pinto, f'unc. público estadual.

X

GentHezas:
Do sr. Emanuel Pereira de Carn

pos, Mir.istro da Ordem Terceira
de S. Francisco na Penitência. re

cebemos gentil carta de agradeci
men t» pt' las notas que êste [orna'
publicou sôbre os festejos de seu

Bi-centenár-io.
x

�aleeiment()s :
Ontem pela manhã, na casa n. 10

da Praça Pereira Oliveira, faleceu,
repentinamente, o nosso coesta
duano sr. Alberto Vidal Ham..s,
progenitor do dr. Saulo Ramos.

Às 17 horas de ontem, seu cadá
ver foi inumado no cemitério pú-
blico.

.

Enviamos sentidos pêzames à fa
.mjlia enlutada.

VIAJANTES

•

IArthur de Ãzeveda
Ch.gará hoje Q .Ita capital o

.... Arth\lr Azevedo D. :D. Superin
tendente para o Paranei e Santa
·eátarina de importante e coneiei·
-tuada Cio. AllialftçQ da lIolaiQ Ca
pitalização S. A.

S.S, que Bonta nesta eidade
..om O'!'Clnde número tie o_i'gel.
..erá, )lor certo muito visitado, no

::La Porto Hotel ollde rnenou opar
-tameJlto.

FlACOS •

ANEMICOS

Grand. Tónico

AVISO: 0.'1 votos jJe�íveis, ou riscados, serão anulados.
·6

-DR. HENRIQUE
STODIECK

(Membro d.1 IlUItitut.. de
Jtireito Social BI'Clsileiro e

Paulista, lente da Fac:ulàade
de Direito de Sto. CatariRo).

-- ADVOGADO --

Praça IS 4.e Novembro, JOl' 1,
solo 3 -Cl:aixo. Postal -- ICL

Sérgio Márcio
participo aos par_tes e pel
•001 amigas de .eus pais;
Denaerval Rosa e Zilá Brito
Rosa, e nascimento de sua

irmãzinha, Yara Stela, ocor-

rido na Matornidade.
Fpolis.. 13-9-45 I CINCO HORAS DE PRAZER

"CINCO HORAS DE PRAZER", da alegria, bom humôr, bôa
vontade.

·CINCO HORAS DE PRAZER", com surpresos op6a surpresos.

"9I.NCO .HORAS D� PRAZER". um descanso merecido poro
seu esplrlto atrlbulado apos um dia de trabalho intenso

"CINCO HORAS DE PRAZER-, um divertimento inesquecível
para. a juventude.

·CINCO HORAS DE PRAZER", num ambiente. que deixará
recordações entra o. pares do salão.

·CINCO HORAS DE PRAZER". para todas as idados.
"CINCO HORAS DE PRAZER". SOD o patrocínio do Centro

Acadêmico XI de Fevereiro. lIerá a agradável novidade a ser lançada
am outubro. nos lIalõea do Lira Tenis Clube.

JacquesI
I

V.,a. Ma ria-luiza Schllidt
Simas

particip. a leUII parentes e

pessoas de suas relaçõell o

contrato de casamento de sua

filha GELTA com o sr.

OswC1ldo Jacques.

Oswaldo

participa a seus parentes e

amigos que contratou casa

mento c:om a srita.

GeIta Simas.

I (jEl!�nfi�m�!WA�O II III Florianópolis, 15-8�_

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELE<iAHClA?
PROCURE A

ALFAIATARIA MELLO
Rua Tiradentes.

Programas
de rádio

Soeiedade Rádio (iu.arujá Ltda.

1.500 Kiloeiclos - Ondas médiae,

Estudo.Auditório - Praça 15 de

Novembro 11.
Programa do dia de hoje.

DIURNO
10,00--Bom dia Para Você.

lO, lO-Música, divina música.
10,30-Lira Pan-Americana.
11,00-Melodias das Américas.
12,00-Momento Político Nacional.

12,05-Noticioso Guarujá.
12,15-0ferecimentos muaicais.
14,OO-Encel'l'amento.

NOTURNO
18,00--Ave Maria.
18,05-Alma Po rtenha.
18,30--CINE LAR.

.

18,45-MOMENTO ESPORTIVO.
19,00--Serviço de Informações doo

Hemisfério.
19,10-S1eepy Lagoon.
19,30-HORA DO BRASIL.
20,00-Músicas de tôda Gente.
21,00-Pági-n3s de Mestres.

21,30--Músicas variadas em gra ..a-

ções. .

22,00-:últimas Melodias.
22,30-Encerramento.

• • •

24 -' Florianópolis

".E!�ISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"

(Português)
SE VOGE GOSTA

DE

B. B. C. de Londres
SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO
12,30--Noticiário.
12,45-Rádio-Panora·ma.

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

gralVações.
19,15-Big Ben. Noticiário .

19,30-;-Árias .de óperas para baixos,
em gravações.

20,00-" A semana no parlamento
britânico" - palestra.

20,15-Recital por um artista céle
bre "Pachman ao piano" -

em gravações.
20,30-Rádio-teatro "esses Inglê

ses !!!"
20,45-"A Evolução da Orquestra"

Pale,.,tra por Mwnuel Lazare
no, ilustrada com gravações

"O mundo ,já conhece a devasta
ky, etc_

21,00--Big Ben. Noticiário.
21,15--" Política Internacional"

Comentário de Wickham
Steed.

21,30-Música de dansa.
22,OO-Rádio-panorama.
22,15-Noticiário.
22,20-Epí1ogo.

Resumo do programa para
amanhã. Hino nllicional bri
tânico.

22,30-Fi-m da transmi�ão.

l
I

CASA MISCELANEA distri
bui.dora dos Rádios R. C. A.

Victor. Válvulas e Disco�.
R I � C I.m� elheiro Mafre, 9

40s sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do sel.1

consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar.
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, ido.d-a, endereço e en

" .. l"'oe q� I ada para a res

posta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

Econom.ia
e Financas

•

NOVO 801ft
dede Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

ESTEVE REUNIDA A COMISSÃO
EXECUTIVA -rEXTILI RIO, (A. N.) - Sob a pre-

sidência de Guilherme Silvei
ra Filho, esteve reunida a Co
missão Executiva Textil, resol
vendo, entre outras coisas, o

seguinte: Indicação no senti
do de ser excluida a exporta
ção de lonas da proibição cons

tante na resolução número 10; ;1 �
não atendendo o pedido da 80- I!�ciedade Algodoeira Nordeste _:_--------�-------

Brasileira, para exportar algo
dão crú, que alegou haver com

prado anteriormente a proibi
ção e como o fim de exportá-lo.

A Comissão estudou o pedi
do para autorização de aumen

to do preço de linha de coser

e resolveu que não há no mo

mento nenhum prenuncia
mento seu sôbre o assunto. Vá
rios pedidos de autorização pa
ra importação de máquinas
texteis foram apreciadas tendo
a comissão manifestado favo

ravelmente, com a exclusão
dos em que as máquinas a se

rem importadas tenham mais
de 20 anos de uso e são por isso
consideradas absoletas.

Não se aceitam hóspedes.
portadores de moteatias

conr egiosas

MOSAS I
•FsCEIDr. Artur Pereira

e Oliveira Durante a guerra com a Alema
nha .naz isl n, as necessidades milita

Londres, setembro, para este [o r-
rcs lll1 i rum o Império bri [,'llleo, os

na] - Há quasi dois séculos, em
Estados Cnidos e a União Soviétr-

1í50, metade da Europa tinha a
ca tão estrl'itamente que quaisquer

atenção voltada para as famosas
"Ceias de Potsdam ". onde Fr-edcri- di \'C'r,'ien('Í<lS politicas seriam im-

co, o Grande figurava C01110 anfi- p revixi vci s. Cada assunto traí-ido

trião, c Voltaire como nospede de ontrc seus representantes, suscita

honra. pr-ohlcmas de extrema complcx irla-

de, alguns remotos, outros imcrlia
Há poucas semanas, no vamen te a

tos .mas reclamando todos uma so
Europa e como ela o resto do mun-

l uçâo adequada aos interesses da
do, seguiam atcn tamcnte os acontc-
cimentos que deviam estar ocor- paz mundial.

rendo na bela cidade alemã. Em ..

Em Teerã, em dezembro de H)..j3,

lí53, quando Voltah:c abandonou e em Ialtn, em fevereiro de 1945, a

Potsdum, para nunca mais voltar, o guerra prosseguia FUr1osal1le,nt�. .

rei da Prussia estudava os planos da' Quando s�, reum u a conferenc�a
agressão militar que a História de-] de r'ur sdum Ia os albores da vIlor;a
siO'nm'ia como a Guerr-a dos Sete' surgiam e .estava. claro que aos três

A�os. I' gran_rles aliados lncu!l1bw a mesma

Em HH5, () que os lideres (las t�lrda: a.l:econstruçao de um C(JIl-

ara ndcs potencias projetavam no I tlnentl'_ vitimado pelos horr_orcs da

�leSI1l0 nalúcio era o estabeleci. oprcssao e. pelas devastações da,
mcnto d:l naz l�ni\'ersal. Os contras-j ma,ls

í errive l de todas as guerrlas.
tes h istóricus, por mais instrutivos (Alem do, problema _da Alcman la,

que sejam Fé rem menos do que su.
a

I h�\:la lI1Ulllera; questo,es, c�d,a (!ll�l
oportunidnde. No mesmo local em

ruais complexa, a sei �l11 C:,d1111l1cl
que Sé' planearam as guerras de d�lS sob o ponto de vista interna-

agressão eOI11 precisão implacável e clOnal.. ,. , .

completo desprezo pela luunanirla- A :u,s�r:.a, a Hl:I_Jg.rIa, a Pol�I!�a,
de, foram agora esboçados os pla- � lu��sl�!\ la, a" GI ecia, a R�lll1.al1la,
nos de UI11 mundo de paz. Ninguém

a Bll}yalla, a ESP,anha, �,��TS1� e

ousar-á Ilegal' a existência de multi.
os países (�O Levante cxrgram m.le

plus dificuldades, nesse caminho, dH�ta a.tcl:�a�_; a eco�onll�, l11111HI,lal
porque não é líci lo ignorar as li- e a elirnitação de !I ont eit as er-am

çõcs do passado, nem 'a evidência do p�oblell1a� .de solução pronta e que

presente,
nao adnut18m. a_;iJ amento. Er3111
tantas as obrigações da Agenda de
Potsdam que uma única conferên
cia não hasla para arquitetar a es

trutura do mundo no após guerra
ou para traçar as linhas definiti
vas das or-ganizações nacionais,
de-ntro das quais os diversos paí
ses da Europa terão de conduzir

I sua política e sua economia. O �i
I gilo que cercou as deliberações
I dos três estadistas aliados, nas sa

las ('111 que Frederico o Grande es-

tahelcciu os planos de agresvâo
geT'JllfInira foi compensado pelos
resultados colhidos em seu afanoso
labor, n;as indiscutivelmente o re

gil11e de 'eonslllla en tre as grandes
pot['ncias responsáveis pela paz
õo mundo, não pôde ter sido en-'

cerra(1o com essa reunião. Seriio
neeessúrias outras conferl'l1cias pa
ra a perfei ta coordenação de uma

política de continuidade entre as

naçôes paríficas, para que não se

I
perea, com o COfrer dos ano.s, todo
o esforço até agora despendido em

benefício da humanidade.

Por William Street

.clínica Geral de Adulto.
Doençoa das criança.

LaboratClrio de Análiae.
clínica•.

Con.ult6rio: rua FeliDa Sch
rrt-idt , 21 [alto. da C<;sa Po.

rai.o]. do. 1030 di .l2 e da.
15 à. 18 lu.

Re.idência: rU,Q VÍlc. de Ouro
lõ'r&�o, 64.

Fone: 769 [m:>nuaJI

NSTiTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

i)R& OJALMA
�\IJOElLMANNForam examinados e discu-

tidos três oficiais do Ministério

I
do Exterior encaminhando co

municações dos consules de
Santiago do Chile e de Havana
de que firmas locais se queí-

I
xam de que mercadorias im
portadas do Brasil lhes foram
entregues em desacordo com as

amostras.

I Foi presente também uma

reclamação duma firma de Du
i blin, sôbre a cobranca indeví

I da de que é acusada também
I uma firma exportadora brasi-
leira. A comissão interessou-se
vivamente pelos assuntos em

questão e depois de muito dís
cutí-los resolveu: Oficiar ao

Sindicato da Indústria de Fia
ção e Tecelagem São Paulo,
solicitando para, dentro do

Dois motores movidos a óleo prazo de 15 dias, preceder às
crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à ínvesttgacões dos fatos e ofi-

rua Maior Costa, 33.

I
ciar O Itamaratí informando

Florianópolis. do interesse que tomou sôbre o

5 v. 5. assu.nto.

"ormado pe.lG UII1l't'wmdad.e d. Genebra

Com prAtica D0I1 hOflPiU.ÚlI eurepeUil
)�'-'ll mO<ilC& em �er..1. ped:a:trlQ, a"..."

_ do �ma nerva.o, a])U"e1ho lr..n1to
w1!n1r10 d� hommn .. dJ1 mulhfll'

Uaill1OW. Tk!Uru>: DR. PAULO ':l'&':lJUlm

Ouroo d� Rsdíolog1:a CJ.m1ca eom o dr
4w.� d.e AbI'$ll Cam'l>II'lll..'"io . (ao Pau
.; fil8�I1sao.o em Hltrltile o Sa1ld.

-'t>.�)tl<llA, l>'>la Uniorenddad.. doO R10 116 .ia,
.....,.". - GalMneto ()1I Rll.lll ii: - .!Ill4!etN>
",., .' 'O!P"fÚ'ia cl1n1ca - lliotabol1Jrolo M
'1<1 . • :!Ion«l&«em OUod&nru - GabJneu
14 l'WIoOte:Mlp1& - La'bonltMio 9 lI11CroI(
';Oi'l'" ., m.n6lliIo cl1nWa. - Rua �

Rua Deodoro, 33

Florianôpolia

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

estrangeiro.ou no

I
CONTA CORRENTE POPULAR

JUlos 51/2 a a. � Limite Cr$ 30.000,00
Movirnfnteçiio COtTl cheques

./ Banco do Distrito Federal 8.4.

Novidades todas as

semanas

VENDEM-SE
CAprTAL: (' R$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 • Floriéllnõpolis

\

�

I
�80.900.606,30 (

5.978.401.755,97 �67.053.245,30
142.176603,80 i

S
�

�
!

DA
FijlDds.d� eM 1878 - Séde: 8.49. .4-

INCENDJOS E TRA.N�PORTF8
Cifras do Balanço de 1944:

Al!'aoyAQoa ",al.O 0· .. ·._ ... ao.... �a8 oa 1I8a.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

![!IIIIII--E-;-tllilllllllla--é-a--v-e-r-ct-a-ct-e-l-Sapatos de todos 03 modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandalias para praia ao atcance

I das SENHORAS e SENHORI"fAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus

«Tamancaria

DOENÇAS NERVOSAS«

«

I Com 09 progressos da medicina.
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per

'I
feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorincia, só pode

la prejudicar os indivíduos afetados de
II tais enfermidades. O Serviço Na-

I \ cional de Doenças mentais disp'Õe
de um Ambulatório, que atende gra

. tuitamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

__w......w6w."."._,""""_,.p'__.r4"__.....,.,..,.." ..·.w__ .".., ..._e_.....� ;1I_lIIIIllIiNJ IIll_IlIIllI_WIllIBIID_IllIILJ--lIIl11l1l IIII I íi às 11 horas, d-iàriamente.

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

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

calçados sem visitar a

Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Casemiras LãsSedas, e

SOi\ H_PI1JLLl
- �oja e §obrelo;a - Telefone 1514 (rede interna)

--- End. Teleg.: «: carpelli» --- Florianópolis

ORLANDO
36Rua CODselbeÍi1o r�afra,

PostalCaixa 51

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aparêlbos elétricos
A Iastaladora de Florianópolis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia qae dispõe de ope
rários habilitados para executar Iinstalações de Luz e Fôrça em ge

Os capelães não estão nunca ral, t'ornecendo orçamento grátis e

ausentes nos transes do infor- sem compromisso para seus servi-

tunio, ou quando o perdão po- çO�ossui também oficina especíalide redimir uma vida já no íns- zada, com técnicos profissionais,tante da agonia. para consertos de aparelhos elétri

Qualquer que seja a filoso- cos, enrolam�.I?-to de motores e di
fia com báse na razão ou no namos, est.ll.blhz�dores, ferros d,e

. ... engomar, fogareiros, aparelhos me- 1 - que, na Antiguidade, o jadeconhecim_:nto, na mtm.çao ou I dicos e outr.os.' com exceção de apa- tinha na China um 'Valor Iiduciário I
na crença" nos sentimentos relhos de rádio. superior ao do ouro.

de que se emp�J?-h.a em subli-I efetivos ou místicos _ o ho- --------------- 2 - que, na Abissirua, encontra-
mar-lhes o, sacrifício.

I mem é sempre a creatura im- MiU.l-JJUJO I: DA. se lima espécie de palmeira, conhe-
O que ha de funesto no rnun- perfeita e falível no seu desti-

cid a pelo nome de d racaena, cuja
do é O engenho superlativo de no.

I\q30cioll e Reprllsentações em GCl'al sombra pode cobrir até 200 pessoas.
Matriz: Florianópoli. 3 -- que Platão, o célebre

filóso-Icertas creaturas, aquelas que E, em qualquer escala, vê-se lRua João Piato, n. S fo grego que pela sua iricompará-
figuram que servem. que um homem não é cópia de Caixa Posto l , 3'1 vcl sabedoria mereceu o cognome

Nesse engenho a incapaci- outro. F'ilial: Cresciú:ma de divino, era Ião pobre que, pnra I

de
é

1 t Rua Floriano Peilloto, s/n (Edil. pagar as despesas de sua viagem ,10da e e gera meu e a arma. E, Os prazeres que ostentam, as Pr6prio}.-Telegramas: uPRIMUSQ Egito, teve que trabalhar como 11181'-
ao lado, a soberbia, as preten- va:r:_tagens que fruem, e as ten- Aqant•• 1105 principais lntlnicipia. cador de o lco nos países por onde
ções e o amor próprio são cou- taçoes em que se enleiam e __._��� passou.
sas abundantes. consomem, tudo isso os desi-

4 - que, ao conlrúrio da crença
A guerra realiza o milagre guala. CORRETORSF gera], o Sahara não é uma região ':..... ...'m_'*im!!ll!lí==iIiIIIiIlBmlZE...,-_..:;

� completamente estéril e sem 110:-

PREGOde isolar o homem do tumulto Só as dores, realmente sofri- nhurn valor econômico, pois nos E1\11prazenteiro da vida, onde to- das, o trazem á.realidade e ni-
Precisamos. Informação à Rua

seus oasis estão plantados cêrca de LV,.
João Pinto n' 6 ou Caixa Pos- '11

- .

dos consideram em regra o seu velam então todas as filosofias. um nu 1ao e mero de tamareiras, as
,.

êrít
.

d
alto 42. 10v-2 quais anualmente produzem frutospropno merito acima a ven-

llO valor de trinta milhões de dóla-tura que desfrutam. res.
A guerra coloca os seres na ;) - que, nas florestas do Ama-

via de realidade flagrante e COMPREM PELO REEMBÔlSO POSTAL zonas, vive o mais diminuto dos

cruel. ��"";B:.lireilj'!!illilllElIlIl.....IiilIlCi•••IlIIII11GIHI••_ quadrumunos. um minuscu lo sinuo
..

que mecle apenas 15 centímetros deO teatro da luta é, sem dúví-

P}JRFECTA
.. estatura; e qUe essa verdadeira prc-

da, o sentido permanente da "_ '
I

././ ciosidadc zoológica dií'icihucnte 1'8- " HI!�sl·a e os'inquietação, da dor e da. soli- siste ao cativeiro, pois quase sem- li UlO
dariedade humana. h:�i����Te logo que se afasta de seu estudos �o"bre aSão frustadas as tentativas I}'

�

ANCORA IS RUBIS {) - que a Suiça é o único país
de grandeza nesse cenário, des- do mundo que não possui hino na- energ.·a ato"ml·eade que não seja a 'só grandeza A Maravilha da Técnica Suiça Moderna cional; e que, ali, nas cerimônias
do espírito de renuncia. públicas, as bandas de música exe- Moscou CC. P.) - O Prof'cs-

PARA HOMENS I I d I cutam o "Hino á Pátria", de ')lto J I' L I '(lo '1�Só este se conserva indelével,
.

- qua ao mo e o: Sol' •. J. anr uu, escre vennr - «

Ceríxo folhada Cr$ 700.00 Barbcau, ou O "Cântico Suíço", de .

t "0"0 -ek " Ulll111C'IC)ll (111eacima do cena' r1'0 de destruícão rcvis a to n� , ,
;

.

u. Caixa aço inoxidave1 Cr$ 560,00 Zuissig, os quais nunca foram ado- os cientistas soviéticos estão t+n-
e sangue que são as refregas"da FORMATO RED0NDO: tados oficialmente pelo govêrno halhvnuc de J110(10 incansável para
'batalha. Caixa folhada Cr$ 520.00 helvético. liberar. a devastadora energia por

Essa renuncia envolve os nue Caixa aço inaxidavel Cr$ 400.00 meio da dissociação do átomo do
•

uran io.creem e são fiéis ao dever, e os PA�A SENHORAS. Igual ao modelo:
---

�,-
-

"Os físicos soviéticos estão tum-
que amam verdadeiramente a Caixa folhada Cr$ 500 ,00 Sr'" bém trabalhando nesses problemas
Pátria. Caixa aço inoxidavel Cr$ 450,00 E'" c, índuhl

í

avclmente, farão' a sua
FORMATO REDONDO: A i b

. -

f tO sacerdote no campo de ba- Caixa folhada Cr$ 450,00 ti O
n I'" • contr i uiçao ao es orço para ra ns-

t.al'na e' como uma benção men- .. I A rt formal' (I uranio em fonte nova e
� Caixa aço inoxidavel Cr$ 380,00 .,,1'" sem precedentes de' energia" - de-
sageíra. A sua presença é ali- IMPOR clarou o professor.TANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.vio, consolação e esperança. Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque. Acr-csccatou qUe todo problema

A creatura humana é sensí- reside na criação de indústr.ias

CASA MASETTI complicadas para a desagregaçãovel. •
do ur-a n io e que esta é a pri ncipalNo coração do combatente' � dif iculdarle na utilização dessa

há uma saudade tormentosa A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890) energia.
de todos os instantes. Rua Seminário. 131 e Rua Marconí , 44 _ S. Paulo. t� "A solução desse problema cnm-

São os bens reais da vida que � plicadíssil1lo prossegue - em

quatro anos de trabalho é uma
estão distantes, no lar onde de- �tê\'!&!t%WJ'í��'ti'Ili1ftiEl:(3i4l/;!!i@iMl_.IIIII••llllllliliI-lIg-.iilIiillll.IiIIII!III-_.. C!lorme realização técniea e Clen-
moram as relíquias mais caras tífica ela qual os físicos e engenhei-

doOcoraçã<;>. t d Instituto de Anosentadoria e Peus.ões ���lll1�):r.países aliados poelem se

espetaculo cruen O as pe- P No momento não podcmos duvi-
lejas, as durezas do destino dos flomerl1l"·ár,·os elar do fato de que tocl.as as difi-
postas ao alcance da vida, o \J U ctJ1clacles (tue se interpõem á utili-
cansaço, as noites sem leito, a DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA o mELHOR DOS mELHORES zação ela energia do manio serão

- �'!t ." .. , ""0' Me as v('nciel!l� e se oferecerá á humani-solidão, as caminhadas sem A V I S O ..,�:'"
'." ". �'��·c';"�;'�,�';o�'oGo",'.·�'.,o.oo;��o.�o"o'_"'- dade uma nova e maravilhosa íon-hora e sem fim, - tudo isso A DELEGACIA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA te ele energia.

crescia de saudades e anceios li] PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA 1.:111<1 grama de manio dissociado
O coração e baixo o homem á CATARINA avisa aos portadores de mapas de sêlos de "Obri-I BOMBAS PARA A#GUA produz dois e meio milhões ele ve-

condI'ça::"o do que ele e'.
-

d G "d' 'd IAnC
'

I
. zes mais energia do que uma gra-gaçoes e uerra, a· qUUI os no .L', que ate li tenor deli-

ma de carvão em chamas".A 1 d d t b
- -

t d 1 d'd I' 1 manuais, eletricas e apa avra O sacer O e, o seu eraçao, serao roca os os a u 1 os mapas pe os tItu os ded'ini- Afirmou. ainda, o Professor Lan-
ofício, a sua fisionomia sem tivos, na Tesouraria da Séde da Delegacia, sita à rua Felipe vento. dau que a grande usina de energia
aparências de angústias, tor- Schmidt n. 37 - Edifício São Luiz -, no expediente das 12 às Motores Elétrl·cos elétrica soviética de Dniepropc-
n t I ],(H'ska poderia operar consumindoam-se, pelo contras e, um 16 horas, exceto aos slábados que será de 9 às 12 hOF-a.s.

U111 quilo ele manio.?alsamo para os que chegam Florianópolis, 12 de Setembro de 1945. de "O munelo já conhece a devasta·
a hora extrema ela é a espe- Albérico Glas:u.er - Delegado 1/2 a 5 H. P. ção causada pçla explosão da bom-
rança última da salvação. ba de uranio lançacl.a pelos ameri-

Eis porque eu penso que os �__II"IIol IIIB:_" REPRESENTANTES canos sôbrelo .Tjapão.,Ic .faeill calc1,1-

I
lar que a )Olll)a atol11lCa ança( a

. nOSSOS capelães merecem de

I.rm. êiO� fll�vam I C()ntr�l o Japão não continha mais
todos nós uma palavra de exal- Oswaldo Apolonio da Rosa' U "-lU III U li qu(' um quilo de manio ati"o"
tação e de reconhecimento nes- • di�s(' o professor.
ta h f t· d t t ftF,' nfte4'�NT!NJ.iíí'Ãr.·1:. I

Rua João Pinto. 6

I
A maior parte do artigo do Pro-

cepçg�:. es Iva e an as re- PR> PR 411&; N"SVIrIi"

I'
Caixa Postal, 42 fessor Landau é dedicado ú histó-

Nobre a an1b1'ca-o que tem Aceita representações para o Estado de Florianópolis, rlia 11�'11')desintegITaçRão latfômilca'l cles-
(e �,._, ql1anf (' ut 1e OI'( [('sco·

por objéto a fé, 'sem as

intem-I
ç. Santa Catarina.

------------ brill a composição do Momo,

peranças funestas da vaidade Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: Rosa
. _�_.__ ,

ou da" gula. S,lnta Catarina. IlIotR�i'j1,� {t'lao Illl"U"1'llu U ü U U �H José Pa!lf'odnioA virtude do sacerdote res- _1DII ..llIIII_m III••lm!liiililll_m_1lII VENDE-SE um marca "Oli.Plende nos momentos adversos \ Guederi e �enhoramax" - mil rotações - forçado próximo. ESCRITÓRIO JURíDH:;O COlUEROlAL participam a seus parentes
de 6 a 8 ciValos, possuindo I' d I

-

Eu quej:o que se reb0'istre, (Com um Departamento Imobiliário)
Cc f'_�. de oleo.

e pessoas e lIuas re açoes o
- Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas n nascimanto suo primogênitoneste mJmpnto, a atitude dos Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco . Tratar com Sidnei Noceti à ESTELA-DORIS

Ue são apsim tão piedosos e ADVOGADO rua João Pinto. 44. Palhoça, 16-9-945.

-.Dles, tao dignos
-

e beneme- Rua Frei Rog-ério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54 'T' 1 f 1134
t

� e.e one .

n es. End�reço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - 8ta. Catarina

nossos capelães
expedicionários

General Pedro Cavalcanti _

Copyright do "Bureau Interes
tadual de Imprensa".

O capelães prestam e orere
cem o benefício.

Não consideram, entretanto
o sacrifício como um tribut�
que se lhes deva.

É que dentro d'alma a virtu-

( ..,.ynghl da

l'h. NAVE reu NII4HD?, 1--

IS!!!�!�OI
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�05, CALCIO

ETC

TONICO DO" CEREBRO
TONinO nos MUSCUbOS

O. Pélido.. Deplluper.dol,
Eaqolldol, Anêmicot, Mã••

que cri.m M.grclI. Cri.nç••

raquíticlO. rec.berão I tonl-
ficlçiio gereI do orgiJnismo

co.. o

Sa RoDe n 01
Ue D.N.S.P. rr (99. da 1921

Necessita-se uma pessôa, de r re

ferência homem, que seja dalil6-
grafo e tenha alguma prá:'t:icQ de

Seguro •.

Tratar à Rua João Pinto n : 6.
com Irmãos Glavam. IOv-Z

3vs-3

���·��i·����mi�����OOi:i�����\.mMri�-*�.m*i%iJ'�iã�·�i��iieQ�·EFQm�mi4'i###M��Mm-��m=�u--;;��··�·���nã-m--mBmãããü m*.-�-Dãm±f.ãni�..moia••••gl�� mmma -=am=mmi=-=-�

I �,�J'� :"
-

� '6>,'���i� ��'
.. , ..�fl:�J\�.'}I ,,�'.�.>'\ :J.�·�1fA r.rti} ,fabricante e d.istribuidores dós afamadas con- II f:;T'

.

·c, .2.é'P-;F li �é""" :":"1 ;� TI '-'lI facções "DISTIN'I'A" e RIVET. Posme um gran-

.

,��
. ,,;� �).� iiiíjj� ,�}�� -.-"oi 1 :.\t� ú!.�,�JJ ��n:o:ti�:::��s, d:lg���:::l:��in�is:a�:i:�:��: I

I paro alfai"Jltes. que recebe diretamente das

Ii,,[H>lhOrE:H1 tábricos, A Caso 'A CAPITAL" ch ;lma a atenção, dos Snrs. Comerciantas do interior no sentido de lhe fazerem uma

.visito antes de é",tuorem 9U0(4 )mprO!l, MATRIZ em Florian6polia. - FILIAIS em Blumenau e Laje�. •

�-?;m;;f- (Pt >_=+ wm=rrma-,.'ghW&APR $lfti Ai

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

Removendo,
Iraei P'ernandt:&, qlle exerce a fu..çã.e de

Professor <la Escola mista de Ita!)<lri\\, para

. ;t mista de �I.edc:iros do Ltaper iú, 110 mUJlicípio
ele Araquar i, ttndo em .,.ist. a traDsferêm.cia
lia escola ..

Bovêmo do Estado C�!�� �}) lJa���!]!ão Jurisprudência O UUDO lapordfO'Religião
o sr. 'Intenentnr fedl!!.I'�J '•• JllS" Julgamentos realizados pela Câ-

-

-

--

,tado assinou, eDtr. outros 'fls ãif!r
mista que vinha examinando, mara Civil, em sessão de ontem, ffiACKS DE AM.t\NR� Catolldsm•

•nintes atos:
'

nas próprias padarias, o preço 20·9·945.
do pão deu por encerradas as Apelação civil n. 2.{)31, da comar- Outro nome, por enquanto O' tft d. dia
suas atividades visitando a pe-

ca d� Jaraguá, apelantes Calopreso obscuro, que segue os passos
·san •

díd d t do Bi
& Ci a. ( apelado Ambrosio Pauli-

� O O represe� ante o Sm-t no. Relator o <leso Alfredo T'rorn- do sr. Veloso, é o do professor S. Ml1teu5, ApéJst./o
dícato, .as padarias da zona sul. powsky. Foi negado provimento á João Tonera que, pugnando F.,i um doa pl'íncipai. n"óst.le•

as q':lals, segundo �irmara. o apelação, para con�i�mar a se�ten. pela boa marcha do esporte-rei de Je.úa e o primeiro Cfue e.cre-.

sr. DIaS Morgado, teriam maio- ça apelada que. decidiu <-:?lll acerto. I e vencendo as mesmas dificul- .,e.. E.,on.gelhCl. Illd. àa mão.

•
. to d

-

E Apelaçâo cível n. 2.634, da 1'0· .
ciCIa fiéis êate E.,allgelhCl, tirorom-

D. d
res gas s com a pro ucao. m

marca d' O 1
-

I t J. dades conseguiu formar o De- ae mUI'tall CO'PI'oa lJue forem dia-
rspensan o: dí tabelecímeni

, . C I' eacs, ape an e oa-' ,.

A professora Hel�.a l'll.ra» çual!i, à.
IVerSOS e�.ab�leClmentoS. �e (luirr Sousa e apelados Vit.lJrio partamento de Futebol Juverul trilDuido. entre o. apél.tollla. lia.

Curso Compl e.,.,.ta. a".xe a. Grttp �sc.lar Botafogo, "porem, a comlssao Coan e sua mulher. Relator o sr. des e Infantil do Paula Ramos E. •• a.be cem certeza a que pOM ••

".RoberlD Tro.powsky", de J.a,,,,ba. colheu elementos tais, contrá- AlIredo, Trumpowskv. � Cârnara C. Para a concretização dêsse dirigiu S. Mateus, opô. ter deiz...

A Elzira Stuart, ola f".çõ:. do l",·.f.";s,,." rios à alegação do referido pa_. de�l r.rcvímento a apelação, oa:a belo empreendimento foram
d. o Judéia; mCl. o .pimiéiCl meia

G�.lIpo Escolar "Eli.seu Guillo:&r..e", de Ibi- ... reformar- a sentença e Julgar a açao comuJIn é que �rC1balhou :AG Etió-

rama. n�f�cador, que J':11gou desneces- improcedente. gastos meses de árduos traba- pio. Qpercu durante auo vidG R.'

A Eva M.ü11er do Er:al,. ola fu.�ã. de =: S�lO prosseguir no trabalho, Apelação c�vel n. 2.627, da �omar- lhos, tanto no preparo dos quele paía mwit•• milagrea entre

fessor (auxiliar}, referência II (Es."0l� _15'-, pOIS em tudo os resultados ca de T��barao, apelantes Joao Pe- jogadores como na aquisi- o. quaia o r,uaurreiçéio d. umC1

ta desdobrada de �orro Pelado, distrito dt

I
eram semelhantes aos dos de- dro Delf'ino e sua mulher e apela- -

d terí 1 rtívo:
dama, filho do rei, o que moti.,••

AplUna, no município de lRdaial). .. dos Quintino Firmino de Medeiros çao O ma ena_ espo IVO, mas, a .Cln'feraõ.o de .u. família bani

A Maria das Dores Ferreira, ia fuação àe maIS estabelecimentos das zo- e sua mulher. Relator o sr. des. em compensaçao, os resultados cClmo ela côrte e de muit� pClYe.

Professor, referê�ia. III (Esco.l� ,

aisla .�e ll'l:as, _!lorte e :entr�l. Na paní- Sih:eira (1('_ Sonsa. Dado provimen'I' foram excelentes. Dentre os Outra iBDC do ",ei, apó. um a.r

RIO dos Pardos, distrito • _o.1C1111. ce Clt· fícação "Modelo", a rua Mena to a apelação, para reformar a. sen-, que aderiram á 1niciativa do mão de S. ��teua, c��o,rou Cl

noínhas), Barreto 55 seus donos intor- tença e mandar que o dr. Juiz de f T f'
I»eua auo YlrglnGade, lmlt.ndCl n-

A Heral<la. Napoli, da fu:.çãe de l"rofessor

I
A'. _ Direito receba os embargos para pro essor. onera, �gura�. os te exemplo muitGII Clutraa dOAz.·

Compl.mentansta, referêftCia IV (Escela aj� maram a COI!llSSaO que, p�ga- discussão. srs. Martlnho Callado JunIor, la•• O. troltalho. 110 glorio.o A·

ta de Lagoa da Serra, àis�rit. e anaicípio àe ram OS VenCImentos mlnlmos Jonas Oliveira Luiz Ferrari "ó.tClllI fCll'am arivela, RUIS fecua-

.Araranguá?, . _ .

de 410 cruzeiros aos entregado- APENAS Cr� 3,00 Dias e Waldir 'Mafra. doa.

A Apohn"rlo Geraldo L.al, .,. f".�ao ";0 •
• ,

2 01. 'b
• -.

�erviçal, tderê»oia II (Gru!'. Escolar "Ca ...
res e maIS 0(0. so re as ven- Co.. __ ínfima quantia Vod Com a fundaçao do refendo

,tro Alv.s", <lo Ararane-u;i). ?as efetuadas, fIcan?o. prov.ado <"titã aaxiliancW o seu proxlmo. Departamento estão satisfeitas
Disptll.S#.r: Justamente o contra o Contribua para a Caixa de Esmolas -

.

.

no p IS o
a08 Illd'.·"ent- de Fl,orl·ano'poll·8.

as aspiraçoes dos rapazes da
Dilza Vieira da fuft�ã. de Pr.fes�flr (�ltXl· t bel t

... ....

liar), referência II (Escola _ista d"sdobrad ..
es a eClI?en o pa.ga apenas, Praia de Fóra. Até o presente

<de Subi<la Central, distrito d� A,iuDa, .. 105.cruzeIros e �als o� ,20 %,
•

os "teams" juvenil e infantil do

:municípiO d. IndaiaJ). es.cnturando em lnfraçao da Greve no Uruguai Paula Ramos E. C. não conhe-
)faria Tcresinha NlU>es da fUllçio d� PFe· leI, os 41p.. . , I ceram o fragor de uma derrota,

Íessor (auxiliar), re{e,rência II (Escola mistá .Na proxIm.a,. semana
_ a. co- MontevIdeu, 20 (U. P.) -

.. permanecendo invictos em to-
-de Lagoa da Serra, distrito e mu.icígio de- - I , C' d 80 O

-

IAraranlluá). mlssao enVIara o relatono dos erca e . 00 operanos Ja das as partidas disput�das com

Ivanira Soares da fUl'ção de Professor (au· trabalhos ao sr. Edgar Romero, aderiram à projetada greve os outros grêmios de iguàis ca

:xiliar), referência II (Escola ll1ista de Serr;· sabendo-se, já que o resultado marcada para o dia 20 do cor- teg'orias, o que bem atesta a
]lha, distrito e município de Ri... Sul). d

. ,.... , l'ente me's em t'dR' bl'os exames € ,expenencIas e ,o a a epu 1- efI'cI'e'ncI'a do "entI"aI'ne'ur" e
Os professores Ãn:-eJ.o ltibeiro e :ft�r.ard�te A

llmcning do Curso Compleaelltar u.xo ao contrário ao pedido de au- ca. paralisação dos traba- dirigentes.
Grupo Escolar "Costa Car.6r.", àe Orleães. menta. No mesmo relatório a :lhos durará 12 horas e terá

Euridíce MOllteiro do Curso Cea,le..ent,a. comissão solicitará ao prefeito início ao meio-dia. A greve tem Pedro Paulo Machado
antxO ao Grupo Escol4.r u:rrof�SS"6:r ]dsé Era· d t d por f" al'd d r·t I

,.

.oilício r., de Bi&,uaçu. que en ro o prazo de um ano
,

ln 1 a e so ICI ar ao go-
B 'NDEIRAN S

* não sejam concedidos licenças verno que tome as necessárias '.'1. 1 TE BA QUETE

Ref':fica'ndo: para novas padarias pois as medidas para. o bar�team�:r:to I Firmado PC'�L��EOsrry Barbato,
Para Cr$ 200,00 (d\lu.to. �rut.cir.s), a 700 que existem satisfazem as do custo de VIda, e e auspIcIO- 1° secretáI-io do Bandeirante Bas·

:r�tific:lçãQ conferida â prof�sftra Ze�ilie d 1 U
. -

G 1 d T Cnecessidades da população. a pe a nlao era· os ra- quete lube, recebemos o seguinte:
Maria Schmitt, desi:nada pela 'P&rtaria •. balhadores. Todavia êsse fato "Tenho a máxima honra de in·
2.361, de H·7·�5, para,." Gn11'. E'sco1ar ' f V S
"Professor "Honório :Mira.da", tÔe Gas,ar, e interpretado como uma crí- orma.-�. . . que, e.m sessão de

HEMORROI DES
. A

assembleia geral, realIzada a 14 do
substituir a professora Rod"lfi.a Ihstias. " tIca. ao -atual governo uru- correnlt, foi eleita e empossada a

A portaria li. 2.831, <le 3 àe sete..br. oi. S b
19f5" qu. concedeu trinta dias oIe lice.�.. , a

.gUalO. a e-se que apenas os nova diretoria qlle é composta dos

contar de 20 do ref<rido ..ês, " Ol:a Pac).ec. n., �4 MAis - ferroviários, que somam apro- seguintes Srs:: Preso de Honr�,
:M.fra, ocupante do carro <k 1"r.fesoor Co.. �STE éSPf(/F/CO rtllfl ximadamente 5.000 trabalha- Dr. Ruy Portmho de Moraes.; PresI-

plementarista, extinto, quaado va:;aT, !ladrã. ALIVIO IML1)/A"f"'" d'
- t··· -

d
dente, Antenor Tavares; Vice pre-

ç IV. OleS, nao par IClparao a gre- sidente. Nalan Scll,'el'dsos' Secre-
C, <lo Quadro Úni-co do Esfa.d<l (ESc"l" ..is!a

'

E t ê.00 Rio Tavar<:S, no .u.icípio oi. Flori..ópo.
ve, _porquanto os mesmos não tário, Osny Bar,bat?; 2° ,Secretá:io. O regue ao gov r-

"1is), com a perda <le u. têrç••., ve.oi_ate, estao em contacto com ne- Alvaro Selva (�enhl; TesoureIro,

,.Í!luanc]o d.v<ria S<T c�.. "eaci.-e.t. i.!e:;l'al. nhum dos centros trabalhistas A,rno And.rade. 2� Tes�lIreiro, �OiíO, ; DO de Varsóv·18.

t
' :'\unes; Dlrt'tOI' J:sporhvo, OndJTla1'1'•

eXlS entes no pals. Alguns tra- do Phl( de Oliveir'l' Orador Dr,
O sr. Paulo Moacir Carvalho, balhadores palisarão suas ati- Osval(!o' Bulciío Yi��a; Depar!a: Estocolmo.' 21

. (S!P) -,S�-
encarregado do E�ediente da A ação bet>éfica da Pomada vidades simbólicamente, sendo men,t�) Médico, Dr . .José Rozário de II gundo l1:ma IrradI�ç� do !adlO
Secretaria Gf!'al do Terri�ório :�=',:�:�!a o':�� êste o caso dos motoristas das Araul9; Depr.rt:lI1lento de pub'iri- de Lublm, a admlmstraçao da

do Amapá, dirigh.1 ao govêrno lOS de Hemorroides, � I",,,. emprêsas de ônibus inter-de-
d�de. !J:lrcy Pereira; Departalller:'j' cidade de Stettin foi entregue

d E t d d S t C t
. di

. -
to de Matenal, Osvaldo Fernandes; ao gove'rno de Varso'v;" O sr

o s a o e an a a ru-1'1a o ata, allm as dôre. e OI partamentaIs, que farao uma Conselho Deliberativo, Walter MllS-) '.
.L<>-..

seguinte telegrama: Tenho a
prurioos, a�a.",a e evita ai

greve de 10 minutos. As indus- si, Rubens P. ViJ1ar, Lauro Ba+is. Zarem.b.a, fo: encarr�gado da;
_ compli�açõea III1ecciQ8u das d t d dad d

satisfaçao de comunicar a V. ulcet�eA e "ri:.tOs "em.r. trias que afetam a alimentação totti, �llrval R�is,. Osvaldo S. l!za. a
A

mmls raçao
._

a CI e,. O-

Excia., a instalação nesta Capi- roidaj�. A yemla em Iodas e os servicos públicos não pa- dei: N!,cúlau Telxelra, e Solam Ser- porto e da regmo de Stettm,
. , ratllle d d t·t·d tod f

'tal, de uma Agência do Banco as P,umadaa em bi.ftajtat ralisarão suas atividades.' �en o es 1 UI os os os un-

do Brasil, no dia 13 do corren-
c_ cálMlJa e.pedal para * cionários alemães de alta ca-

fadlltat- • aplicação. SUSPENSO PELA C. B. B. d f
te, data ào transcurso do 2° A fábrica de calçado. ·PEr..USO· Em vil'tude ele ter concedido uma tegoria e substitui os por Utl-

aniversário da criação dos 210S- acaba de inatalar \lma ca.a de entrevista na qual fazia aCL:saç;'je" cionários poloneses. Os empre-

sas territórios federais. Peco a calçado. paTa senhoras, na ruo a diretores da Confederação Brasi. gados alemães de mais baixa

gentileza de di:vulg-ar o auspi- MAN. ZAN Tiraàentas 19. leirl'l dc B�'squ('f!'bol, o técnico do categoria ocuparão temporá-
_ Botafogo, sr. Togo Renan Soare�

cioso fáto que tanto vem faci- PARA HEMORROIDES (Kanela), foi suspenso por seis riamente seus postos.
litar o intercambio comercial A Ru'S' SI"a e

l1lese�. Essa resolução fui tomada
�------

V_ ,.,..eato De Witt V· ·licl d r
desta reglao com as de1l1ais

na reunIão da diretoria da tntiJa- .... a e.
unidades do país.

'

V
de nacional no dia 14 próximo p3.S- a

'O atl'cano sado e já foi feita a comunicação a forca .'
IDsll"tu'to H.·sto'rl'co e GeoÁra'ft"co' A

j6����10N�e��;���lla·CONHECI. •
'.

é Londres, 21 (U. P.) DO GOLFISTA AMERICANO V.-g·oA.. r
"Exchange Telegraph" distri- Washington, (S.!. H.) - O cam.

a e

de Santa Catarl"na buiu UI? �espacho b�eado em peão internacional de Golf, Bobert Com o tvatamento pelo reputado pr8-

transmlssao da emIssora de Tyre Wabby) Jones, fará uma sé· duto OK .... SA. - Á base de Hormônloa

rie de exibições, no Cllrso de lllua (extratos glanduhll'es) e Vltamln� se�e-
Paris, segundo o qual notícias cionaoas, OKASA é uma medlC89ao

viagem pelas Américas do Sul e racional e de alta eficacia terapeutlca,

procedentes da Cidade do Va- Central. O itinerário da viagem, a em todos os cas08 llgado8 diretamente

ticano dizem que está sendo ([ual se iniciará f'm I11ciados de �e- ��'r�'fb��Õ��at�asvi�l:r���::n':,:�u�:::
considerada a possibilidàde de [f::mbro, será anunciado posterior- qncza sexual em toolas as idades, sob a

m Ite rorma <1e i�.uficiência glandular ou Vlta-

serem restabelecidas as rela-
el..

minaI. senilidade precoce. fadiga e perda
_

O famoso golfista planeja passar de memoria no homem; frigidez e todas

çoes entre o Vaticano e a União uma semana no Rio de Janeiro ,e as perturbações de origem ovariana,

Soviéitca.· 11m dia em Belem e em Corumlú, idade critica, obesidade e magrez�, fla

cidez da pele e rugosidade da CUb8, na

no Brnsi I. Ol1tra� cidades rle S('ll m'1lher, OKASA (importado dir�tament..

itinerúriu são Lima, Santiago .:\Ion. de Londres) propctciona Juventude,

t.e\'illéu, Buenos Aires, Balhoa e
Saude, Força e vigõr. Peça f6rmul�
'TI i:1lb" J.mra homens e fórmulA. Houro

Port·of·Spain. para mullleres. em todas as boas Droga·

JOGO ANTECIPADO ria i e FarD1acia.s In!ormaçõeH e pedld�.
São Paulo. 20 (E.) _ O pl'P', ',1'0 1'0 Dislr. P odutG8 ARNA.. - Av. RIO

Branco. 109 Rio.
Corncrciul yersus Portuguesa de ..... .... ........ - - - .. -

- ...... ...,

I D�spol'tos: program�do. par a clo-

IIl1ll1g0 prOXUllO, sera disputado sâ
bado à tarde,

I OSS.J��i��\?:i� �O�Yl��rn�n�2 RIO

BOllsucesso x Botafogo.
América x Madureira.
Canto do Hio x VascQ.
Ba'flgú x Flamengo.

O S. CRISTóVÃO QUER JOGAR
SÁBADO

O S,�o Crislóú10 pretende pro·
por ao Flnmine?15e 3 antec:ipa('io
do jogo de profissionais de domino
go vindouro, pal'a sábado, à tard!',
cm virll'Cle ele a partir desse liia,
p1.S':[lr n "igornf a Sl'lllana lnglcS[1

_1'lIIIlIII_aIl I"i""PIllIIllIiIII_IllAA_IIII1iIlll.lJ!!!lMlliiI1il!lll_W l'!l1 n f)ssa cap i ta 1.

•

ESPIRITISMO
Como de costume, realizam

se hoje, às 19,30 horas, pales
trn& doutrinárias, nos seguin
tes Centros Espíritas, desta ca

pital: C. E. Araújo Figueredo,
à rua Pedro Soares ·16, A. S.
Fé e Caridade, à rua Fernando
Machado 51 e C. E. Bezerra.

Menezes, à rua Chapecó s/no
Também no C. E. Paulo de

Tarso, no Estreito, à rua Cal

tro Alves 141, haverá sessão
doutrinária, às 19,30 horas.

rARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlHelA

I.. C...u.eIr. Mafra, 4 • 5 - FOME 1.'U
Ltrel. • ti.aJdIe

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMISSõES PERMANENTES
Na forma do art. 25 e § 2° do Regimento Interno e de or

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

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

A reunião efetuar-.se�á na séde social, à3 20 horas, exigin
dO-íle para o seu funCIOnamento a presença da maioria dos
socios efetivos.

.

Caso .l}ão comI»treça número suficiente para a reunião fi
i;a desde Ja convocada nova para o dia 29 do corrente sábado
as mesmas h?ras e no mesmo local, podendo ela r�alizar-s�
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 Insti1!uto Histórico Geográfico de Santa Ca- Iarina, 15 de Setembro de 1945.
O 10 Secretário, Álvaro Tolentino de Souza

Alfaiate
Carioni,

VI5ITE-O!

NÃO /\.CEITAHA O FLU:\UNENSE
Podemos informar ([ue, mesmo

que essa proposta veuha a ser feÍ
td. o Fluminense a recusará, por
que, de :lcórdo 1'0111 a classificaç?io
dos clubes, os jogos Canto do Rio
x Vasco e Bangú x Flamengo, se

I'iio efetuados longe da cidade, "

qur dará margem a que o choque
Sã,) Cri�tóvão x Fluminense, a seI"

c1isPlll�d() em gener�l Seyeri3no,

proporcione uma boa renda.
.

Tambrm apuramos que o FIUllll
neTJse aceitará qualquer uma ou

tra antecipação, desde que no do

mingo �ejam clisplltados dois pre
lill� de importância na mesma zona-

"O melhfJc"

avisa seus distintos tregue
ses que acaba de receber
variado «stock» de cui
miras, linho':! e tropicais,
nacionais e extra:ngeiros.

Rua Tiradentes, I:) A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. embaixada do Brasil em Moscou
RIO, 21 (A. N.) -- o CHEFE DO GOVÊRNO ASSINOU DECRETO CRIANDO UMA EMBAIXADA DO BRASIL NA UNIÃO DAS

REPúBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS, COM SEDE EM MOSCOU

O 1E� 11éill <iiio �t:\��!�{j�w:�1�'�!:1'};J:!1 St!�l�l (���X��!alt�!�e�e P'p���!P'�
-

srgruo h(;mesto de servir a estahili- diz que o genera.Iíasimo Stalin provavelmente deixará a presi-·-
dade social, De �ato, quer-emos pro-l dê

.

do Consell d s Comissários do Povo da U. R. S. S. A
-

mover, pelos meios ao nosso alcan- encia o onse 10 O
,A • • -, •

es

ce, um movimento humanitário, te inverno e abandonara toda atividade pol ítica, por causa do
mais capaz e de maiores efeitos, no estado de sua saúde.
sentido de dar ajuda aos pobres,
em proporções mais amplas, cuja
medida seja igual à da generosa
compreensão cristã do povo de Flo
rianópolis. Cidadãos aqui existem

Em consequência foi solící- que podem, dizemos mal, - que
devem contribuir para que a misé

tada a cooperação da Organi- ria a fome, o desamparo sejam ven

zação Lage, em Imbituba, ten- cidos P0<; lares desgraçados, onde
do O dr. Ernani Cotrim Filho falta:) pão elementar, a roupa do

chefe daquela Organização de� dia e. o agasalho da I�oite.
te

.

d
.

d d '� A vida encareceu, nos o sabemos,
rml�a O a I a e um e",ca-I e como e quanto encarecem! Senti-

fandnsta ao local do desastre,

IlllOS
o preço das utilidades iridis

afim de retirar os corpos das pensáveis numa casa de f[lmília.·
vítimas. Arrepia-nos o terror das despesas

matinais do mercado. A moeda eS
capa-nos do bôlso como se fôsse lí
qüida, num coadouro de pano
ralo. _. Mas, ainda nos nutrimos,
ainda vamos ao cinema, e ainda
dançamos nos clubes. Não cercea

mos até a raiz o nosso supérfluo,
!porque fazemos, verdade seja dita,
gastos extraordinários com o cigar
ro bom, o chocolate fino e o bilhe
te da loteria. Etc, E por que, então,
não emprestamos a Deus uma cota
de auxílio aos muito necessitados?

Em peditório humilde (para êles)
e vil (para a sociedade), estendem
nos a mão tantos sêres gerados
como nós, gente como nós, cujo fo
gão esfriou de uma vez à mingua
de carne, feijão e lenha .. _

Filhos que somos de uma ascen

dência não degenerada nas cruel
dades do egoísmo e do preconcei-
to; aspirando à f'raternidade ; rezan
do nas igrejas; confraternizando
nas festas cívicas e religiosas, co

mungando nos ideais de justiça, li
berdade e democracia: - por que
motivo negligenciamos todos os

ben-eficios da cooperação bem eu

tendida, por maneira que estejam>!"
a parecer os sovinas de hoje, .os
forretas desta hora, os unhas-de
fome de agora e de sempre?

• * •

Não comporta
dúvidas

Rio,21 (E.) - A Embaixada
Americana confirmou a notí
cia vinda de Wasington de que
o Conselho Fiscal do Banco de
Importação-Exportação apro
vou um empréstimo de 38 mi
Ihões de dólares ao Lloyd brasi
leiro para construção e compra
de navios para entrega imedia
ta. Esses navios substituirão
os barcos mercantes brasilei
ros perdidos durante a guer
ra por afundamentos provoca
dos pelos submarinos alemães.
Os �ipos e a construção dos
navios foram planejados em

conjunto por peritos brasilei
ros, da Marinha dos Estados
Unidos e do War Shíping Ad- ROXY Hoje, 68-feira, às
ministration. O embaixador 19,30 horas
Berle, fazendo comentários a .

Sessões .dc;'s Moças.
r it b

GlorlO Jean e Hvín and J111s em:

eS:eeIO, O �ervo.u. que a ope-: INQUIETAÇÃO PRIMAVERIL.
raçao poderia aliviar os temo- Uma comédia cheia de juventude
res daqueles que pensavam e romance como a primavéra.
que a política de Boa Vízírihan- Impróprio até 14 anos

ca e a da cooperacão econômi- .

No programa:
,

.

' FlIme Jornal 45x17 - DFB
ca .entre O .BrasII e ?S Estados Preços o-s 1,20, 2,40 e 1,80
Umdos haviam terminado com
a guerra, e devia. evidenciar
que esta política continua sen
do a do Govêrno americano.

FtortanópoIla 21 de Setemolo de 1945

Em missão especial à
EuropaLamentável desastre

NO NECROTÉRIO
Sómente alta noite foi possí

vel a retirada dos corpos, os

quais, em seguida, foram
transportados a esta Capital,
a-fim-de se proceder ao exa

me cadavérico.
CORTEJO FUNEBRE

Após o respectivo exame,
retornaram os corpos do sr.

José da Costa Pereira, de d.
Olidia dos Santos Wuilke e

de sua índítosa filhinha Wal
da, a Paulo Lopes, cuja popu
lação se manifesta profunda
mente abalada com esse in
fausto acontecimento.

Ante-ôntem, cêrca das 15,30
horas, deixava esta capital com

destino a Paulo Lopes, o carro

particular do sr. Waldemar
Costa, conduzido pelo seu pró
príetárío, levando mais as se

guintes pessoas: srs. José da
Costa Pereira, d. Olídia dos
Santos Wuilke, sua filhinha
Walda, de 10 anos de idade e

o casal sr. Luiz dos Santos e d.
:Maria do Carmo dos Santos.

O DESASTRE
Aproximadamente ás 17,30

horas, há uns dois quilômetros
a n t e s daquela localidade,
quando procurava transpôr a

ponte de madeira que fica sô
bre o rio Madre, o carro, em
virtude de uma tóra de madei
ra que alí se encontrava, der
rapou contra o corrimão es

querdo da ponte, rompendo-o
e projetando ..se. ao rio, numa
altura de, aproximadamente, 3
metros.

Já no fundo do rio, conse

guiram, ainda, escapar, o sr.
Waldemar Costa, o sr. Luiz dos
Santos e sua espôsa, d. Maria
do Carmo dos Santos. Os de
mais infelizes passageiros não
tiveram a mesma sorte, pere
cendo.

A POLÍCIA EM AÇÃO
Cêrca das 19 horas o comis

sário de dia teve conhecimen
to do fato, através telefonemas
de Paulo Lopes.

Incontinenti foram tomadas
as medidas que se faziam ne
cessárias.

�------------,---------------

BRITO
O alfaiate indicado

Tiraden�es, li

Atenção
Acompanhado de leu e_tado

maior, leguirá, hoje, para a

EuroPQ, o general d. divisão
João Batista Malcarenha. de
Morael, comandante geral da
Fôrça Expedicionária Bralileira.
que acaba de regressar dos cam

POI de luta da Itália. Seguirá
também o general Zenóbio da
COita, comandante da Infon·
taria Expedicionário, com .eu

elltado·maior, devendo a- missão
do. doía cabos de guerra reali
zar-Ie atendendo a reiteradol
convite. do general Mac Clark,
?-tual comandante militar da
Au.tria, devendo a visita, pos
.ivelmente. extender·.e à Russia.

Avi.amo. nO.lo. leitore.
qu•. a partir do dia 24, .e

gunda-feira. inieiaremo. a

publicaçíio de fácil ccncurse ,

em combinação com a gerên
cia do Cine Ritz.

AOII vencedore. lerão dilltri
buidos ingr...os para os Iun
çam.nt.s de 50.-feira e do
mingo, no. cines Ritz e Roxy.

Não. Isto é engano, é fantasia, é
sonho. Nós não somos assim. Te
mos coração. Mais coração do que
ninguém. E, por isso, cremos que
a Caixa de Esmolas aos Indigentes
ele F'lorfanópo lis não encontre re

fractários entre os comerciantes lo
cais. Eles contribuirão. Não são
harpagões de maus fígados. São,
até, gente muito boa, de ótimas dis
posições para darem por bem, age
ra, aquilo que os desesperados já
têm obtido à fôrça em terras e�

tranhas de por aí além ...

Barreiros Filho

Hirohito-criminoso de guerra CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.Washington 21 (U, P.) -

OI
tem a forma de uma resolução.

senador Richard Russel num Segundo ela, o Congresso dé
discurso pronunciado no Se- clararia que a "política dos Es
nado; pleiteou a inclusão de \ tados Unidos é julgar Hiroito
Hiroito como criminoso de r imperador do Japão, como de�
guerra para que seja julgado linquente de guerra", devendo
como o número um dos delín- serem dadas ordens a Mac Ar
Aquentes japoneses dizendo thur e aos representantes nor

que; "si consentirmos que Hí- te-americanos para que sejam
roito permaneça no trono, te- tomadas tôdas as medidas ne
remos perpetuado o mito de cessárías para a inclusão de
sua divindade". Posteríormen- Hiroito entre os criminosos de
te, Russel apresentou um pro- guerra nipônicos, à espera de
jeto de lei nêsse sentido, o qual julgamento".

o Presidente da
4 B I agradece

Do Ir. Her:bert MOles, digno
e laborioso Presidente da ABI,
recebemo. o .eguinte telegrama
de agrc;ldecimento: GEm nome

Associação Brasileira de Impren
Ia e no meu próprio agradeço
de coração felich:ações enviada.
«Dia Imprensa» -- "Herbart Mo
lIel" •

Do Brasil para a Argentina Comício
pró-ConstituinteBuenos Aires, 21 (U. P.) - O Ministério do Exterior co

municou ter a embaixada do Brasil anumciado a remessa de
3 00

Realizar-se-ó amonhã, á noite.
. O otneladas de carvão brasileiro para a Argentina. O co- com início à. 19,30 horas, defron-

munícado, lacônico, não faz menção da procedência do produ- te à léde do Partido Comunista
to, dizendo simplesmente: "O Brasil, considerando a escassez

Brasi:leiro. um grande comicio pró-
d b tí I

. Conltituinte.
e com us ive que atualmente prevalece na Argentina, pôs a' U

dí
- sorão da palavra os seguinteI

ísposíção de nossas autoridades 3.000 toneladas de carvão oradores: Raulino Horn Ferro, Her-
para êste mês, indicando haver a intenção de fazer futuras em- minio Moreira, Nelaon Moia Ma

tregas, não obstante o sacrifício que tais medidas representam chodo, Sebastião Vieira, Silvio Oli

para o concurso interno do Brasil". bveira,. Genesio Cunha, Manoel Ri-
eiro e sra. Rita Avila Malheiros.

PARA

E C Z
FERIDAS,
E M A S,

INFLAMAÇOES,
C O C E/ I R A S,
FRIEIRAS I

ESPINHAS, ETC.

Ors,
Aderbal Rames

da Silva

'oão Batista
Bonnas5is

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3, Telef. 16-31
84,

Magistério
Primário

Rio, 21 (E.) - Consta 110S

meios educativos da Prefeitu
ra que o magistério primário
vai obter, dentro de poucos
dias, aumento de vencimentos.
O decreto que beneficia a ope
rosa classe foi elaborado na

Secretaria Geral de Educação
e Cultura, e deverá ser subme
tido ao prefeito ainda esta se-

mana. A remuneração inicial,
segundo se anuncia, é de ... _

Cr$ 1.300 mensais. Ao cabo de
5 anos, os vencimentos sofre
rão acréscimo de 20 por cento,
e assim sucessivamente até o

limite de 25 anos de atividade
quando o professor poderá ser

aposentado.

Camiaae, Gravatas, Pijames
Meiasdall melhores. pelos me

norea preçosl116 Da CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9-

VIAGENSI
Fpolls. -_ Joinvile I

I Saídall - 2 horus da madrugada I
Joinvile -. Fpolis.

SaídClI -- 9 hora. da manhã

Informações nesta redação

RITZ Hoje, 6a.-feira, às
19,30 hrs_

Bud Abbot, Lou Costello, Roy
Molone e sua orchestra em:

BANCANDO GRANFINOS
Uma verdadeira avalanche de gar

galhados e bom humor.
Alegre divertida e encantadora.

Bôas musicas e otimos conçõee.
Impr6prio até 14 ano.

No programa;
Cine Jornal Brasileiro 2x29 - DF8

Noticiário Univerlal - Jornal
Preçoll Cr$ 3.60 e 2,40

Domingo, no ROXY e RITZ
Deana Durbin mais encantadora,
mais dramática, mais romantica

do que nunca ao lado de
Gene Kelly em:

FÉRIAS DE NATAL
A história de uma bela jovem
apaixonada. Maia um triunfo paro

o carreira artistica de Deano
Durbin.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


