
I" lãrclla:::la- iberdade" na Argentina
BUENOS AIRES, 22 (U. P.) -- GRANDE MASSA POPULAR, DURANTE A "MARCHA DA LIBERDADE", ANTE·ONTEM. DES�
FILOU AOS BRADOS DE '"FORA COM PERON" E, AGORA, OS OBSERVADORES LOCAIS AGUARDAM A ATITUDE no

VIC�-PRESIDENTE ARGENTINO. oA QtEM DIGA� E NÃO POUCA GENTE, QUE PERON NÃO TEM OUTRA ALTERNATIVA
SENAO RESIGNAR EM FACE DA ESMAGADORA DEMONSTRAÇÃO DE DESAGRADO QUE LHE VOTOU A OPINIÃO pü·

BLICA ARGENTINA.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletario e Diretor·(jerente: SIDNEI MOCEII _- Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XX�I I r!orianópolis Sábado, 22 de Setembro de 1945 H. 9477

Contribuição para a Esquadra da China
Chung King, 22 (U. P.) - seis meses. Divulgando essa no- Unidos mil oficiais e marinhei

o, govêrno dos Estados Unidos tícia, o almirante Tong-Shihai ros chineses. "8� a China rece

presenteou a China com uma acrescentou que também na ber, como pare->. número sufi

pequena frota, composta de 8 Inglaterra deu a entender que ciente de vasos de guerra das

navios. de guerra, sendo quatro contribuirá para a formação nações unidas, poderemos le
destroíers e quatro caças-sub- da esquadra chinesa, fornecen- var a efeito a tarefa que nos

marinas. Esses navios serão re- do-lhe um cruzador ligeiro de cabe de patrulhar as águas
batizados com nomes chineses 7000 toneladas, dois destroiers orientais em nome das nacões
e receberão tripuladores tam- e algumas canhoneiras. Pre- unidas, bloco de que a China
bém chineses. A pequena frota sentemente estão sendo treina- 'vitoriosa faz parte" - decla
está sendo esperada dentro de dos na Inglaterra e Estados (rou o almirante Tong Shihai.

Desembarcaram
no Recife
Washington,22 (U. P.) - De
sembarcaram no Recife 73 sol
dados norte-americanos que
viajavam no transporte "Gene
ral Meigh", que transportou o

terceiro escalão da FEB para o

Rio, e que voltou para Marce
lha. Os 73 soldados juntamen
te com outros 209 combatentes
norte-americanos, que já se en

contram em Recife, serão

transportados por via aérea

para os Estados Unidos.

Calçados para senhoras, últi
mos modelos. preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende na

rua 1'iradentes 19.

«Semana da
f,riança)
Rio, 22 (A. N.) - O Depar

tamento Nacional da Criança,
enviou a todos interventores,
prefeitos presidentes de Insti

tuições de proteção à infância,
juiz de menores e outras auto

ridades, uma publicação ofi
cial contendo as normas da

realizacão da "Semana da

Criança" em todo país e que
será comemorada de dez a de
zesete de outubro próximo. A

citada publicação intitula-se
"Semana da Crianca em 1945",
sendo gratuitamente distribui
da pelo Departamento Nacio

nal da Criança a quem solici

tar à caixa postal 1819.
Rio 22 (A. N.) - Os traba

lhos do Departamento Nacio

nal da Crianca durante a "Se

mana da Criança" serão arti

culados com o °ser�ico de Do

cumentacão do Ministério da

Agricultura e com a Legião
:3rasileira de Assistência, vi

sando melhores planos de

apoio ao grande problema da

infância.

Espanha e
Londr-es, 22 (U. P.) - o govêrno

de' Farrel-Peron não deseja adotar

medidas para a eliminação das

ponta�-de.lan<:a econômicas do "ei

xo", que ainda existem na Argcn
tina, Fo i o que Zf'rm<lL' em '1 ur-

Devem ser licenciados até 15
de outubro

Prezado leitor
A sua, sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Rio, :?2 (A. :V.) - () sr, llIinistro da Guerra baixou o se

guínte avlso s "As praças reservistas, sargentos, cabos e solda
dos, convocados para o serviço ativo do Exército, em virtude
do estado de guerra, e que desejarem retornar às suas ativi
dades na vida civil, devem ser licenciados até V) de outubro
prõxlmo, independentemente de requerimento, e mesmo que
tenham servido por espaço inferior a um ano".

Nacional de'·Preços
Rio, 20 (E.) - Com a presença dos representantes da in

dústria, do comércio, da agricultura e do Coordenador da Mo

bilização Ecouôrnica, foi instalada a Comissão Nacional de

Preços, criada pela portaria n. 405, de 6 de setembro do

cor-Irente mês. A sessão inaugural foi presidida pelo general Ana
pio Gomes, coordenador da Mobilização Econômica, que se

achava ladeado pelos srs. Euvaldo Lodi, presidente da Confe

deração Nacional de Indústria; João Daudt de Oliveira, presi
dente da Associação Comercial do Rio de Janeiro; e Artur
Torres Filho.

Comissão

Movimento os franceses

*** Aí está ela, a princesa
das estações, molhada em

bora, como se a houvessem
lavado no pranto das tris
tezas da guerra.
Oh! a guerra ...
Inconciliáveis, neste mo

mento, as alegrias de uma

com as amarguras da ou

tra, tais e tantas que, ex

tinta a causa, ainda lhe
sentimos os efeitos.
Mas, a primavera oficial,

a dos calendários, começa
ho ie, e, talvez, simbólica

mente, contra a realidade
das coisas, traz o aspecto
dos fantasmas muito cho
rados, cuje aparição dizem
que é assim mesmo: me

lancólica, encharcada dos
choros e das lágrimas da

queles que ainda ficaram
por aqui, na terra, a mor

rer de saüdade.
A primavera humana H

cou, para nós, no cemitério
de Pistoia, lá na Itália,
sob o solo italiano, redu
zindo-se a pó, no chão de

guerra daquelas paragens.
Os valentes da F. E. B.,

a nossa primavera, e que
morreram pelo bem do
Brasil, lá se encontram
como lindas rosas desfo
lhadas por um tufão de
morte. Há coincidências
esquisitas no decorrer da
vida; e esta há de ser uma

delas. As mães, as irmãs,
as noívas, as espôsas dos
primaveris soldados do
Brasil que caíram para

sempre, como flores huma

nas, de preço inestimável,
hão de estar ainda' cho

rando, orvalhadas de dôr
e de mágoa, tanto quanto
estes dias de agora, de

chuva, cerração, nebulosi
dade.

contra
Saingon, Indo China Francesa, 22 (U. P.) - Viajantes

procedentes de Tonquin, revelaram que se estão verificando

naquela. região choques entre franceses e nacionalístas ana

mitas. Em outras partes da Indo-China, a te:nsão aumentou,
esperando-se que os nacionalistas tentem um movimento ge
al contra os franceses. Vários jornais de Saingon foram sus

pensos porque publicaram .notícias falsas e alarmantes. Primavera!

Sonho, promessa, calor

fecundo, o que quer que

se;;;! de bom, de luminoso,
de consolador, canta na

na tua tristeza chuvosa.
E se os raios do Sol te

iluminarem, hão de ser

como círios, acesos para a

glorificação daqueles mor

tos que repousam na velha
Península da Europa.
Começou a Primavera:

22 de Setembro ...

Exclusivamente para teatros
Rio, 22 (A. N.) - No decreto sôbre locação de teatros, há

o seguinte dispositivo: "Os atuais edifícios ocupados por tea

tros bem como os que foram ou venham a ser construidos com

essa finaliãade, não poderão ser utilizados como cinemas ou

destinados a qualquer outro fini. ,

anulo-americanos
Londres, 22 (U. P.) - As reuniões do Conselho de Minis

tros do Exterior dos "cinco grandes" continuam cada vez

mais difíceis devido às divergências entre a Rússia e os anglo
americanos sôbre a situação balcânica. Ao mesmo tempo, sur

giu nova ,div�rgência, pelo fato da Rússia exigir 600 milhões

de dólares da Itália, a título de Reparações de guerra, com o

aue os Estados Unidos não concordaram.

Divergem russos e

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
!lOS Indicentes de Florianópolis.

Argentina agem de
,

'comum acõrdo !
tima edicão o semanário londrino prossezuimcnto das "listas negras"
"T'h e Ec�npmist". Segundo o mes- hritânica e norte-am ericaua nada

mo órgão, 'o atual govêrn o arjreu- conseguirá no sentido de paralizar
tino esta procurando ganhar tem- os g-r;ll1des consórcios germânicos,
[>0. "T'he Economist" opina que o devido ao apô io que os mesmos go-

zam na Argentlna. O mesmo sema

nário hritânico acusa, igualmente,
de eo lnbo racã o com a fínanca do
"eixo", o gov êrno eseanhol, que
continua agindo como patrulha
avançada da indústria germânica.

Recebida pelo
presidente
Rio, 22 (P,... N.) - Foi recebi

da pelo presidente da Repúbli
ca, a Missão Militar do Brasil
que visitará a Austria a convite
do General Clark, e da qual
faz parte, como seu presidente,
o general Mascarenhas de Mo
rais.

Não pagarão
impostós
Rio, 22 (A. N.) - Dispondo

sôbre a isenção de imposto de
transmissão aos oficiais e pra
ças da FEB, foi assinado, pelo
presidente da República, o de
creto-lei cujo artigo 10 é o se

guinte: - "As aquisições de
imóveis feitas pelos oficiais e

praças que tenham servido na

Fôrça Expedicionária Brasilei
ra, ficam isentas de imposto de
transmissão de propriedade".

Suspensa a

censura
Q. G. Aliado do suléste da

Asia, 22 (R.) - Cessou a cen
sura da imprensa. Doravante
poderão ser maadados dest�
Q. G., para tôda parte, tôda e

qualquer informação.

Atenção
Avisamos nosso. leitores

que. a partir do dia 24, se

gunda·feira. iniciaremos a

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

buidos ingressos para os Ion
çamentell de 5a.-feira e do
mingo, nos cines Ritz e Roxy.

Ficaram
decepcionados!
Washington, 22 (U. P.) -

Os plantadores de borracha da
Malasia sofreram um rude gol
pe c�m a fixação do preço do
refendo produto pelas autori
dades britânicas. Os malaios
haviam escondido quantidades
de borracha, pensando vendê
la .aos, norte-americanos por
dOIS d?l�r�s. O ,preço fixado pe
los bntamcos e de 36 centavos
de dólar. Entrementes funcio
nários norte-americanbs ante
ciparam que o preço da bor
racha sintética será igual ao
da borracha maláia, isto é, 36
centavos de dólar por libra
peso.
--------------__----

CASA MISCELANEA· distri-
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua C"ns elheiro Mafra, 9

Volta ao mundo
Washington, 22 (U. P.)

Um quadri-motor Douglas do
comando de transporte aéreo
dos Estados Unidos, iniciará
der:tro de uma semana, o prí
metro voo regular em torno do
mundo. O aparelho levará a

bordo altos oficiais e jornalis
tas. devendo percon er 37 mil
krns. em cerca de 150 horas,
ou sejam 6 dias de 6 horas,
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o TRANSPI'JX - A indús
tria plástica está dia a dia to
mando maior incremento. Ago
ra mesmo, já se sabe que as

lentes para óculos de matéria
plástica dão excelentes resul
tados. Feitas

d@"transpex"-I=------------------·metacrilato polimerizado

S
III

LIDER Dftas lentes distinguem-se pela ela oextraordinária leveza. Pesam
.

.

apenas uma quarta parte das Ide vidro do mesmo tamanho. MODftOutra qualidade excelente do
transpex é a sua resistência à
rutura. Para esclarecer esse

ponto, realizou-se a seguinte
experiência: colocaram-se três
peças de 50 milímetros de diâ
metro e' três de espessura
uma ele cristal "crown " pró
prio para óculos, outra de cris
tal de segurança e a terceira
de transpex - em posição ve1'-:
tícal, entre blocos de chumbo.
Deixou-se então cair sôbre
e las uma bola de aço pesando
21,50 gramas, de uma altura
aumentada gradativamente.
Caindo de 60 e 90 centímetros,
a bola partiu as duas peças de'
cr ista": o transpex resístíu até I

a Qllf',l1. (la bola de 120 centí-]
metr o..., q la; , 1·) se veli:'i 'OU!
un-a lE',(:' l"'C'léHUY?, q-i= não IRE' alto (I � tp a bola c a.i - da I t
,ai � Ir L r,t (1 II rietrcs

rMãiãiiiEl: .

; � --
A TAL DA FLORENTINA

Certo negociante queixou-se 3S'

sim a um amigo que foi visitá-lo:
- Pois é, Manuel. Estou mal e

sem alguém para tomar couta de
mim. A Rosa foi visitar uns paren
tes em São Paulo. Tenho receio de
avisá-la porque, como sabes, eh. é
muito nervosa.

- Deixe comigo, Antônio. P9.S
sarei um telegrama com "jeitinho".
Dito e feito. O telegrama, foi :JS

sim redigido: "Casa de negócios
fechada. Antônio com Florentina.
regresse logo".
A resposta não se fez esperar:

"Ponha essa mulher na rua. Sigo
primeiro avião".

* * *

A TAL FLORENTINA

'''',j�à..��f;I';..':/*''-
A esposa chega indignada. Pensa

em matar o marido, e a tal da Flo
rentina, pensa em suicídio, desuni
te e ou tros disparates semelhantes.
Entra em casa. Empunhando um

revolver. diz: "Chegou a hora de
eliminar êsse patife". Abre a porta
e. " () pobre Antônio estava ape
nas gripado, com a tal gripe que
chamam de "Florentina".
Beijos, abraços, carinhos ...
O susto tinha passado.

Regressou a Londres a Pri
meira Divisão Britanica de

Tropas Aerotransportadoras
"Os Diabcs Vermelhos" - da
Noruéga, onde esteve empe

(Exclusividade do C E C para nhada na tarefa de socorrer

"O Estado") .prisioneíros russos e outros
trabalhadores escravos e de de-

Tolstoi afirmou que para um sarmar os soldados alemães,
povo atingir a perteíçào deve encerrando, assim, um outro
ser ingenuo, sem inveja, ira ou capitulo da História dessa fa
ambíçao, despresar a violência, mosa divisão, que começou no
o latrocínio o homicídio, e ani- norte da Africa e adquiriu gló
mado do espírito de ser útil de ria ímportal em Arnhein na

bemfazejo à Humanidade. Aín- Holanda.
da ha intelectuais e escritores
que levados por preconceitos
e más informações, asseveram

serem os norte-americanos po
vo de pouco mérito, sem ideal,
inimigos da arte e da beleza. É

poderão necessário corrigir a virulência
a convi- dêsse injusto conceito sobre os

6 vs. 2 súditos de Roosevelt, o feliz

inaugurador da admíravel polí
tica da boa-vizinhança. Napo
leão considerava a Inglaterra
como uma nação de botequi-

I neiros, e apreendeu à.sua custa
a verdade sôbre o povo anglo
saxónico, heróico, impávido,
batalhador. Mussolini conside
rava os ingleses envelhecidos e

moribundos, mas caro lhe
custou a energia sempre reno

vada da nação britânica, cada
vez mais unida e pujante.-Só o

trabalho pessoal lícito, o esfor
ço individual, são apreciados
pelos yankees. Admiram a au-

dácia, a tenacidade, a alegria e

disposição franca de ânimo, COMPRA El

gostam da ação livre e índíví- VENDE
dual. É verdade que ainda não •

surgiram Sócrates, Eurípides Idil'lmas por»
tugu�s, espa-

ou Sófocles, um Fídias, Giotto, nhol i francês.
Dante ou Ticiano, um Milton inÇ!l�•• I3tC.

apresentar-nos: E m e r s o n,
Romance. Poesia, Religião. Aviação,

, Longfellow, Webster Parkman Matemá;'dcCl, F,íiiica, Química, Geo

� ou um Camões mas eles podem logia; Mineralogia, Engonharia cio

�II Lincoln, Wqllace, Franktrn. v'i �ilital' o neva,l, Carpintar�a,
:,' W8 3r.lr,''ton. Edi<:)n e ce-rter as [)Ctlc:, ,;0, • cneC!r;_en:'Ij" M�+alurg1o,
f' .' ').' d' -

I
Elc+l'l(, tl.1"� ,. Rf la, rr �f7U1I10[" Mo"'

de ('1Jt·()S DO 1 ,1 ,')'" lp,OlI1a- � "611, J":'ú t'ulic, �'ç"n"r'l'1, Agri-
t8C" c·prr'i.,t8;, oradcre,', .l.�lJs(., I r.u.t, �"'\, Vetar. _'i�i'"l �CI • '·l'dado-

fo � l'vf't:. <;, E'c cntores. I IJ ••. i.lárlom. "'Cw. (te.

���., Laboratório
:::::i ��.� � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao T�ouro do Estado

nnÁmr1DPOTOLnGlCnS Florianópolis

Clínico

Dr. H. 6. S. MediDa Farm. Narbal Alves de SOllza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cemcer ,

Exame' de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame pa:ra verificaçã. de
doenças da pele, boca e cabelos. Exame de fézes.

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Dila nova maravilha I o E S T A o o
da avia�ão "

DitítW �fMlP8rl:i1W

As índúscrías aeronáuticas Ftedaçãe • Oficllias à
britânicas que nesta guerr.a rlla Jeãg Ptnto n.? 5
construíram os maiores e mais Tel. 1001 - (J'X. postal 119

poderosos aviões militares do

mundo, preparam-se agora pa-
ra construir os aviões civís de

que carecerá a Humanidade.
Como o seu similar de pas
sageiros, o "Hermes" de carga
é de vôo baixo, todo de metal e

Iacionado por quatro motores
"Hercules" de 14 cilindros com

um total de 6.600 HP. Sua ve- Ano
locidade máxima é de 340 mi- Semestre
lhas horárias ,e 289 milhas de Trimestre
cruzeiro. Seu raio de ação atín- Número avulso
ge até 2.000 milhas. Os deta
lhes do Halifax, de transporte
civil também foram anuncia

dos pela "Handley Page Com

pany". Trata-se de uma ver

são do famoso "Halifax" o qual
estará em serviço até que o

"Hermes" possa ser colocado
nas linhas de navegação aérea.
A "Versão civil do "Halifax com- NOtIFC·.8S resumidaspreende o máximo do conforto.
Pôde carregar até 12.000 li

bras, tem um raio de ação de
1.810 milhas e pode conduzir
11 passageiros. Além dos pas
sageiros, o "Halifax" p ó d e

transportar 8.000 libras de car

ga. Também este aparelho é
dotado de quatro motores
"Hercules" de 1.650 HP cada
um. Novos e mais poderosos
aparelhos para uso civil encon
tram-se prontos para serem

aprovados e serem encaminha
dos para as fábricas britânicas.

Dr. F. 'I'enjuss Campbell

EMPREGO
Neceslita-se uma passôa, de pre

fer�ncia homem. que seja datiló
grafo e tenha alguma prcí'tica da
Seguro•.
Tratar à Rua João Pinto n : 6.

com Irmãos Glavam. IOv-3

o earater
estadunideuse

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

de Crédito PopUlar
de Santa Catarina

e Agricola

ASSINATURAS
N.�!:

Ano Ci't 70,00
Semestre Cri3 •

40,30.
Trimestre ('"rS 20,"°'
Mês Cct 7.oft

Número avulso Cr$ 0,40
No m&erlor.

Cr$
CrO
r.r�

c.s

80,UO
45,00
2!i.OO

0,50

Para efeito da' transformação dêste banco (já autorizada pela
Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, convidamos MI

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

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

Flarianópolis, 18 de Setembro de 1.945.
Banco de Crédito P. Agrico!a de S. Catarina

Loeíval Almeida

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

Anúncio. mediante contrito.

Os originais, mesmo não publ1-
estios. não serão devolvido•.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Esperase que as Universida
des de Hamburgo e Bonn, rei
niciem suas atividades, em lar

ga escala no principio de outu-.
bro e estão sendo tomadas me

didas para a reabertura das
Universidades de Gottingen e

Colônia.
•

Na zona de ocupação brita-
nica, já estão em funciona
mento escolas primárias com

capacidade para um milhão de

crianças.
•

O Bornéo britanico e Hong
Kong são duas regiões que'
mais promissor futuro têm á
sua frente, e que devem, no

após-guerra assumir um papel
preponderante ao comércio do
Extremo Oriente.

•

"P}JRFECTA"
,

ANCORA 15 RUBIS

•

A solução da questão das re
parações devidas pela Alema
nha constitue um dos muitos
exemplos da diferença funda
mental existente entre a ma

neira com que agiram os alia
dos depois da primeira guer-·
ra mundial e a maneira com

que estão agindo as Nações
Unidas, nas circunstancias
atuais.

•

A noticia de que os navios
de guerra ingleses voltam á
Hong Kong, após a vitória
um dos fatos de maior signifi
cação para a Grã-Bretanha
contra os japoneses, constitue
nestes ultimos tempos.

NOVOS e
USADOS

A Maravilha da Técnica Suíça Moderna
PARA HOMENS. Igual
Caixa folhada
Caixa aço inoxidaval

FORMATO RED0NDO:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

ao modelo:
Cr$ 700.00
Cr$ 560;00

c-s 520,00
Cr$ 400,00

Cr$ 450.00
Cr$ 380,00

IMPORTANTE -- Cada relógio levo certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo.

Clube 12 de Agoslo
AVISO

A Diretoria
social, inclusive o

associados.
Em casos excepcionais, a juizo da Diretoria,

frequentar a séde do Clube, inclusive o Restaurante,
te de sócios, pessoas em transito por esta Capital.

do Clube 12 de Agosto avisa que a séde
Restaurante, é de uso exclusivo dos seus

Confeccionando o seu
lerno na

Alfaiataria Líder
de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube-Dia
da Rainha, chows

do dia
_---'_

j Vida Social I
-

ANIVERSÁRIOS
SORAIA DAUX BOABAID
Transcorre hoje o aniversá

rio natalício da exma. sra.

,soraia Daux Boabaíd, digna
consorte ao sr. .iacoo Isoabaid.

HAROLDO GLAVAN
Faz--anos hoje o sr. Haroldo

Glavan, competente represen
tante comercial nesta praça e

sócio da conceituada nrma Ir

mãos Glavan.

DR. SAULO RAMOS
Transcorre hoje o aniversá

rio do abalizado clínico dr.

Saulo Ramos .

•

O dia de hoje assinala a pas
sagem do aniversário natalícic
da sra. Judite Cunha Livra

menta, esposa do sr. Artur

Olimpio Livramento.
*

A srita. Iná C. Teive, vê pas
.sar no dia de hoje mais um

aniversário natalício.
*

Fazem anos amanhã:
No dia de amanhã faz anos

a gentil srita. Norma, filha do
sr. Eurico Tolentino de Souza.

*

Decorre amanhã o natalício
da srita. Olga Lehmkuhll.

*

Passa amanhã mais um ani-
versário a srita. Maria de

Lourdes, filha do sr. José Tri
lha.

*

Faz anos amanhã o sr. 10 tte.
Maurício Spalding de Souza,
da Fôrça Policial do Estado.

:::

Transcorre amanhã o ani
versano da sra. Sermiramis
D. S. Bosco, viuva do sr. Henri

que Bosco.
*

Faz anos amanhã o menino

Francisco, filho do sr. Nabal'
Julião de Oliveira.

*

Gentilezas:
O sr. major Manoel Fernan

des Palheiros nos comunicou

que a 15 do corrente assumiu
a chefia da 16a C. R.

BRITO
O alfaiate índícedn
Tiradentes, 11

Maternidade
de IIhens
Salvador, 22 (A. N.) - Por

iniciativa de senhoras da socie
dade local, com o auxílio da
LBA e do Instituto do Cacau,
sera iniciada dentro de alguns
dias a construcào da Materní
dade de Ilhéus,'no sul do Esta
do. Segundo foi revelado, estão
orçadas em três milhões de
cruzeiros as obras desse notá
vel empreendimento .

29, sábado,
Reserva de mesas

smokíng, branco,

eleição.tradicional Baile da Primavéra,
Joalheria Moritz, a começar

dínner-jakeí.

A _

e premies.
24. Traje:

-mI!

na

summer e

Vende-se uma pequena casa, bem
construida, com fundos para a

Procure então a nossa Gerên- f:fi��d:mpJ����d:'essé;!1. com quin
cia e preencha a nossa "ficha de Preço Cr$ 18.000.00. Trotar nestainformacões úteis".' dando tôdas redação. 5 v .• Ias indicações possíveis, que tere-

4 fuais "referida, é inenáveL mos prazer em recomendá-lo (a) ô
...

piiféi·iiõ-W......

OÕ-W.-Dii
.,

ii �
p y ���sil��:'��������:u(a�i.UiSiÇãO de

PJ. ÁGUA, OS DENTES E AS

O novo pre8h�eDle 2 sorteios mensais 4 e 18 A saliva, �f�GJ:��ncorrer para
d!l ID�.'r·d fumo b�iano o bom aproveitamento dos alimen-
U 11.' V U .ui!.I[!l tos, protege também a boca e os

Detroit, 22 (U. P.) - Em FIRÊM!O Mt\ IOR CR.$ 6.250 00 � Salvador, 22 (A. N.) - O dentes. Quando se bebe pouoa
.

e
ií

•

"
canme"ro dinamarquês "Arí- água. há diminuição de saliva. o

melO a greve que prosseg1.1 '1,1 I
�
., . que acarreta acidez bucal e pode

Henrv Ford XI, de 28 anos de I � 'V!"t 1...."" 'f"
- ,

d
. .• zona, chegado ante-ontem permitir a ação de germes causa-

.

b it
. A '1' � .iUl 03 .Lh...nl lcaço�s e rne H':O grau�· I .

t' b' d d d d dIdade. Si' str um seu avo como
I 1 l

aqui, es a rece enno carrega- ores e oençns o boca e os

presidente da Ford
..

4.. I?-0r;.e�-: � T'.ldo isto por apenas Cr$ 1,00 mente de 23 mil fardos de tu- dentes .

cao do "', eto de Ford fOI fe' ca ' '� I mo baiano destinado a Ar _ \roteja seus dentes e �"nqivas.'J L', , ,h:.iJ,tu.:o.ndo-se (> bebe:' 0'''10 no

pelos diret ires da empresa. �IC'iAIZIIIIII!l!!líil1l"i:i!'@_!llliIl!llllI\WllIZ_ili,i:ill!llll""fIIIiI!.III__:;,]44"""'''I:llIW=__iIlbli!:%:Ii!PiIlMM=__WlIIElItill'..DlIIW3ll__ES:lIlllllIll_ri' tuérpia. t tervruc lo das refeições. SNES.

CORRIGINDO os

INCORRIGíVEIS
• Estimulante artigo sôbre uma

'escola sui generis para meninos

delinquentes.Fatos que interessam
muitíssimo aos pais e educadores.
Mais uma dúzia de idéias novas

que contribuiram para transfor
mar meninos maus em cidadãos
úteis e bem ajustados à sociedade.

Pág. 86.

Leia também:
COMO ESTOUROU

A REVOLTA NA FRANÇA

�hbj
VOCÊ É BOA CONHECE
DORA DOS HOMENS?

o QUE HÁ DE CERTO
ACERCA DA HÉRNIA

c
Milhares de pessoas sofrem de hér-
nias - poucos sabem, porém, que
podem curar-se pela cirurgia, segundo
se esclarece neste autorizado artigo.
Hoje, mesmo os mais idosos podem
tirar partido dêste método de curar

a hérnia. Pág. 6.

48 horas que mudaram o curso da
guerra. Que aconteceu quando o rádio

britanico, interrompido bruscamente

por uma voz sêca, anunciou: "Helena
se casou com José"? História empol
gante do serviço secreto que sabotou a

resistencia alemã do Dia "D". Pág. 73.

Os homens envelhecem mais depressa
que as mulheres? São menos emoti
vos? Menos vaidosos? Herdam mais

talento, dormem melhor, resistem
mais ao sofrimento? Eis as pergun
tas que se fazem - e se respondem
- neste notável artigo. Pág. 31.

SELEÇÕES é lida pelas pessoas
bem informadas em todo o mundo'

DOROTHY THOMPSON - famosa articulista e comen

tarista: "Muitos dos problemos mundiais poderiam
ser evitados se os cidadãos de um país tivessem tido
a oportunidade de conversar livre e frequentemente
com os cidadãos de outros. E é por isto que eu dou
boas vindas a cada nova edição em Iíngua estrangeira
do Reader's Digest".

�
�'��

ACElA FORMOSA DE OBREGÓN SANTACILlA -

Presidente da Universidade para Moças. do México:
"Através das páginas de Seleções, milhões de homens
e mulheres em muitos paises vão-se tornando cada vez
mais bem informados e unidos pelo conhecimento".

SHUKRr BEY EL QUWATLI - Presidente da República
da Síria, afirma: "É da natureza do mundo moderno

que nação alguma possa viver intelectualmente isolada.
Benvinda seja Seleções, como um arauto de compre
ensão entre as nações".

*
Todos êsses 30 ar
tigos para instruir
e divertir e mais
a condensação de
um livro de excep
cional ;Aterêsse..

NÚMERO LIMITADO DE EXEMPLARES

Compre o seu hoje mesmo!
Agentes em Florianôpolís : PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Henr. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - R. Rosário. 55·A 2,0 ando - Rio

J.w.r.

..

CaSri) à venda
W· e_- 'U" m

-'Deseja obter
Predial emprego?

Proprietários - J. Moreira & Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Â S!UDE DÁ MULHER

o SORGO NA ALIMENTAÇÃO
DOS A..l�lMAIS

o , sorgo, tanto o grão como o

açucarado, dá uma bôa ensí lagem
quando o grão começa a endure�
cer, ou quando já se encontra duro
e maduro.

Se�do ensilado quando as plan
t�s ainda nao amadureceram, póde
dizer-se que vale uns 15 a 10 por
cento menos que a do milho.
Onde o milho cresca bem não

se considera de grande p;'oveito
cultivar so rgo para fazer ensiLa
gemo
Um bom meio para determinar

se os sorgos estão suficientemente
maduros e prontos para ensilar
consiste em retorcer os talos. S�
sai apenas um pouco de suco es
tão em estado ótimo para êsse' fim.
Não há perigo de os animais se

envenenarem com a ensilagem de
sorgo - afirma W. Wood. Por ou.
tI'O lad.o também não há vantagem
de ensílar o sorgo com o milho.
Cada um deve ser ensilado sepa
ra9an?ente, na. época da maturação.
Nao e que haja mconveniente na

geração, mas, sucede que em mui
tos casos as nuas plantas não ficam
maduras na mesma altura.

xxx

Washington - (S. I. H.) -

O transporte aéreo de ovos pa
ra incubação é plenamente iac
tivel, segundo se evidenciou de
experiência levadas a efeito
por peritos brasileiros e ameri
canos em criação de aves. Tor
nara-se premente a necessida-
de de galinhas de raca no Bra-

I��� q���s�asos c��í���:�él� I Concurso para Coletor e Escrivão
Iapontar para a grande re- cultura e dos recursos pecuniá- db. "oletor·la Fedllralgiao nordestina brasileira .

P t I CONTRIBUA U U ti
visando utilizar-se dela com� n_?s. ara aume� �r a produ- para a Caixa de Esmolas aos Indi.

trampolim para a invasão do
çao de aves domésticas, naque- gentes de Florianópolis. Curso de preparação: Rua Emilio Blum, 13. IC ti t·
la região, a CBA procurou o

Iuformações: Dias uteis das 18 às 20 horas.on �n�n e amencano. Tropas concurso de técnicos em cria- ...

brasileíras e americanas fo- ção do Departamento de Agri- Y d M O f·
1-------------------------..

ram deslocadas rapidamente cultura dos Estados Unidos e e a . ro IDO _1 11

f�:�i:�:;:n�:���;�n��râ���� da Universidade de Maryland. Cirurgiã -'dentista

I R H BOSCO LTDA'd Após haverem sido experimen- Diplomada pela Escola dero ramos, como parte do pro- tados métodos diversos de em- •
gra�a _defensiv�. !t CBA, ou balagem de ovos, um nosso ti- Odontolcgia da Faculdade. ••.

Comissão BrasIleIro-America_ po de empacotamento foi ado-
de Medicina da Univer- ITAlAi - S· CATARINA

na de Produção de GA sidade de Porto Alegre.

I. , . .. eneros tado. Três remessas de ovos Consultas com hora mar- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:Allment!c�os, fOI for�ada sob para incubação foram então Repre.entaçõe. Tran.porte. Marítimo.; FerrO.
os auspícios do Instituto de feitas por via aérea para o

I
cada I no periodo das 14

Con.ignações .• Conta Própria viórios. Radoviári�., Aéreo•.

Assu�t�s Inter-Amertcanro, e Brasii. '- às 19 horas.

I
Rua Pedro Ferreira, 5 Casco.. F8go. AC1dente. d?

do MmIsteno da Agricult Consultório e Residencia: 2' Pavimento Trabalho. Acidente. P...COI.,
.

..

ura A operação foi coroada

dej
CAIXA POSTAL, 117 Re.ponlabilidade Civil e Vida.do Brasil

..
Seu obJe�I�o era o do pleno êxito, apesar das mudan- Rua Esteves Junior 129.

desenvo.lvm�ento rapído de fru- ças rápidas de clima e altitu- Telefone - 1218. Endereço Telegráfico c( BOSCO))
tas naCIOnaIS, legumes, da avi-] de. --------------------_.

Assistência Social
PIANOS DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL
(S. H.!.) - Informam de

Haia que o Conselho das Or

ganizações 'operárias reuniu-se
com o ministro dos assuntos
sociais sr. Willem Drees, afim
de discutir as condições econô
micas e sociais operárias, o

apoio às pessoas necessitadas
de roupa e calçado, bem como

planos para o aumento dos sa

lários e de ajuda aos desempre
gados, até que estes encontram

colocação satisfatória.

A fábrica de calçados MPELUSOu
acaba de instalar uma casa de
calçados para senhoras, na rua

I Tiradentes 19

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS

oônEoS"CABEçA /
N�VRAL61AS E .,
DORES IM GERAL '

/
SÓSEWSA

�------------------------------------�.---------------------

Estabelecimento Gráfico Brasil

Aceita encemendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ••. Florianópolis ••• Santa Catarina
�-----------------------------------------------------.------�

DE

NICANOR

I
Trabalho. ComerciaÜl
hnpre.são a cÔre.

Compolição de Iivros •

Jornai.

SOUZA
Tése. e Memorai.

Doublél e tricromia.
RevÜlta•. Avul.ol . Caixa••

Estojo., etc.

HOSPITAL DE CARIDADE
da

IRMaNDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
Apartamentos de luxo, quartos de P e 2a classe e salas de quatro

leitos. Refeitórios para as diferentes classes.
Salas de estar e avarandados com vista para o mar.

Tres saias de operações para cirurgia septica e asseptica com nega.
toscópio, agua esterilizada e aspirador, e nove salas de curativos.

Fisioterapia, diatermia, ondas curtas, pantostato, correntes galvâ
nicas e farádicas, electrocoagulação, bistur

í

elétrico, infra-vermelho,
ultra-violeta, termóforo de Bier, câmara de aquecimento, Banho Suda
intestinal.

Oxigeneoterapia (também em residência) pelo aparelho tenda.
Clínica das doenças do coração - Electrocardiografia.
Clmdca das glândulas internas - Emagrecimento e engorda - Bó.

cios - Metabolismo Basal.
Exames raddo iógicos em geral (gabinete completo) e especiais com

pielograma, seriografia gas!rthl;luodenal, enemas, colecistograma, arto
riografia, utero-aalpfngografia e broncografias. Aparelho transportável
sôbre rodas para exames 110 leito, na mesa ortopédica, durante opera.
ções, em residência.

Clínica médica geral e especial do coração, rins, fígado, vesícula, in-

A ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE E HOSPITAL NÃO VISAN. APARELHAGENS CITADAS. O HOSPITAL DISPõE DE SEIS CONF,OR.
DO LUCROS AS RENDAS SE DESTINAM Á MELHORIA, APERFEIÇOA- TÁVEIS ENFERMARIAS PARA HOMENS, SETE PARA MULHERES
MENTO E AMPLIAÇ�4.0 DOS SERVIÇOS, HOSPITALIZAÇÃO E TRA- SEIS PARA CRIANÇAS, COMPORTANDO EM MÉDIA DUZENTOS LEI-
TAMENTO DOS INDIGENTES, QUE SE BENEFICIAM EM TôDAS AS TOS PARA l�DIGENTES, EM DEPEND1!;NCIAS SEPARADAS DAS

DOS PARTICULARES.

testinos (regimens dietéticos). Curas de repouso. Clínica infantil médi

ca e cir úrglca (cozinha dietética).

Laboratôoio - Exames clínicos de urina, sangue, fezes, liquor, der

rames e pús ; dosagens de uréa, creatinina, cálcio, potassto, glicose; he

moculturas, hemosedimentação, contagem de glóbulos. Serviço de trans

fusão de sangue, seleção de doadores, imunotransfusão - Plasma sari

güineo.
Centro de aplicação de penicilina (enfermagem especial).
Serviços cirúrgicos em geral, ginecológicos, do estomago, dntestf-

nos, da vesícula, rins, uretéres e bexiga, ureta e próstata. Clínica e cí

rurgia do reto e anus (hemorroidas, f'ístulas ,e fissuras). Do simpático
cérvico-toráxico (estrelado) lombar e periarterial. Da tuberculose, can

cer e tumores em geral. Bó cio (papo). Ortopédicos (fraturas, defeitos,
pés tortos - mesa especial de correção e controle aos raios X).

Instalações e material especializado da clínica de olhos, marís, gar
ganta e ouvidos. Aparelhagem de laringo-traqueo-broncoscopia. Corre

ção de lábio lepurino e guela de lobo.

Corpo de clínicos e cirurgiões especialistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



w ItR.DO - Sébado. 22 II. selelnlNe ele __ 5

Econom.ia
·e Finanças NOVO HOTEl

de Mtgouel Rodrigues de
Sousa

Angelina. Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

DIMINUE A PRODUÇÃO
AGRÍCOLA DO BRASIL IA área cultivada em 1943 foi

1,625 jé do, território naeíonal
cabendo 0,322 hectare por ha�
bitante, dando cada hectare
331 quilos de produtos agríco
las.

O valor médio por tonelada
foi de Cr$ 3.830,00, e a produ
ção média de cada habitante
foi de 1,102 quilos.
Cada habitante não residen

te nas cidades alimenta com o

que produz menos de um habi
tante dos que residem nas ci
dades.
Assim fica esplicada a escas

sês de alimentos sendo ainda
de notar-se que do pouco pro
duzido uma parte é ainda ex

portada.
Urge cuidar-se do aumento

rad.onal da produção proce
dendo-se à mecanisação da la
voura e do preparo técnico do
lavrador.

Clinico Geral ck Adulto.
Doençaa da. criançOll

Laboratório de Ancíli•••
clínica••

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
lY'.\dt, 21 [alto. da Ca.a Pe
raillo]. da. 10.30 cíl 12 II dOll

15 à. 18 h•.
R••id3ncia : rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Não se aceitam hóspedes
portadores de 1B01esti�s

conragiosas

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cr is
taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçãe. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Crianças desnutridas�

Raquitismo?
Anemia?

Tonifique-se com

" o��e�a lm�s�� e�!ra��t!!-!\l legítimo óleo de fígado de bacalhau

O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
mudou seu escritório para a rua Felipe Schmidt n° 52.
-«EDIFICIO CRUZEIRO-, onde espera, como sempre, mere

cer ii estima e a preferência dos seus inúmeros clientes
ce amigos.

Vista-se de uma vez, e pague em dez mêses, utili
eeriâo-seedo «Crediário KNOT».

Rua Pelipe Sehsnid t nO. 52.
•
EDIFlCIO CRUZEIRO".

I !;::��Od�O.�Od�.�rd::�p:t�a!
,

modernos, inclusive Sandalia.s pa.ra praia ao a·lcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visi1;ar a I
«Tamancaria Berretres» I

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41_J

CRONICA DA SEMANA

Copyrig hl da

TheHArE rOfJHIARD'"'4 .

Nas primeiras semanas da pa�1 paz seja novamente restaurada no
sentem-se já os novos rumos do mundo e seja presservada para sem
mundo novo que toma corpo, após pre, com a graça de Deus."
seis anos de convulsões e sofrimen- Há nas orações dos chefes das
tos indiscritiveis. Os povos, amadu- Nações Unidas algo que não se po
.recidos e retemper-ados na luta gi- deria encontrar, em circunstarncia
gantesca, procuram 'resolver os alguma, nos discursos arrogantes e

seus problemas imensos deixados vazios dos provocadores nazi-nipo
pela guerra. O radicalismo toma fascistas desta guerra. A esperança
lugar nas decisões, e de um lado e que .se nota nos discursos e mensa

de outro sente-se que o pensamento gens de Truman, Attlee e Stalin,
humano passou por uma modifica- por ocasião do termino formal do
ção profunda. conflito, revela a grandeza que es-

Durante a batalha da União So- tava.. apoiando os comandos supre
viética, por exemplo, a mais tre- mos das fôrças de libertação. "A
menda batalha qUe registam os maré montante da vitória - disse
anais da história militar, assisti- Truman - nos levará a grandes
mos a uma comovente demonstra- feitos. Mas só poderemos executá
ção de fé, de patriotismo e senti- los num mundo livre do temor da
mento humano, a par do magnifico guerra. Dependemos de vós, que co

desempenho que coube na liberta- nheceis a guerra com todos os seus

ção à Igreja Ortodoxa, fundida com horrores, para mantermos esta na
as outras fôrças multi-nacionais em ção plenamente certa de que só pe
defesa da pátria, nessa pugna épica la completa cooperação das nações
que despertou a admiração do mun- cada uma delas viverá em seguran
do. Os empolgantes movimentos pa- ça". E Attlee relembra o passado,
trioticos de resistencia da Europa com as suas graves advertencias:
encontraram nas igrejas de todas "Em 1918 devíamos ter aprendido a

as denominações uma chama de ins- lição - - a paz é indivisivel e só po
piração para a luta desigual e Io- de ser conservada com a manuten
ram muitos os padres e pastores ção do Império do Direito em todo
que per-eceram nas batalhas popula- o mundo." Por sua vez disse Sta
res contra a tirania· e o obscuran- lin: "O povo confiou e esperou o
tismo anti-religioso dos países na- dia em que o Japão seria derrotado
zi-fascistas. E vamos encontrar es- e .ipagada a mancha das suas agres
se mesmo sentimento, passando ne- sões. Durante quarenta anos, nós,
la gradação do próprio tempo e dos os da geração mais velha, espera
cenários de luta, em Mac-Arthur, mos esta geração e este dia. A paz,
grande guerreiro e general vitorio- h., tanto esperada pelas nações do
so, quando disse, na cerimônia que mundo, chegou."
encerrou a segunda guerra mundiaé, E através dos acontecimentos
ao ser assinada a rendição iricondi- que deram motivo a essas palavras
cional do Japão: "Tenho a mais de fé, animo e inspiração, o mundo
absoluta confiança - e assim ccn- entra numa fase nova de rejuvenes
fia a humanidade inteira - que li. cimento e prosperidade, depois do
partir desta solene cerimonia sur- triunfo das fôrças vivas e límpidas
girá um mundo melhor, nascido das da liberdade e do progresso sobre
sangrentas batalhas passadas: Um as fôrças mortais do retrocesso e do
mundo baseado na fé e na compre- obscurantismo.
ensão; um mundo dedicado a ele- Observador Interaliado
var a dignidade humana e à conse-

cussão das mais ardentes aspira-
ções - liberdade, tolerancia e jus
tiça". E o general que desde de
zembro de 1941 se empenhou nas

mais duras lutas do Pacífico, re

cuando até a Australia e depois in
vestindo sobre milhares de milhas
de mares e territórios dominados
pelo inimigo derrotado, terminou
o seu rápido e belo discurso, dizen
do: .. Elevemos preces para que 8.

VENDEM-SE
Dois motores movidos a óleo
crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à

rua Maior Costa, 33.
Florianópolis.

1. " que os ataúdes que en

cerram as múmias muenares
do Egito eram todos fabricados
com madeira de sícomoro, a

qual é estraordinariamente du
ra e resistente.

C)
• •• que, no intestino de

certos ruminantes, vive a lom

briga solitária gigante, parasi
ta que chega às vezes a atingir
o comprimento de sessenta ne

tros.
3 ... que, no Afganistão, nas

cerimônias de casamento, a lei
exige a presença de um fiscal
do tesouro público, funcioná
rio este que é encarregado de
atestar que os nubentes não
devem imposto algum.
4. .. que, na Torre de Lon

dres, encontram-se deposita
das tôdas as coroas que têm
servido na coroação dos sobe
ranos ingleses, desde a de Gui
lherme o Conquistador, coroa

do em 1066, até a do atual rei

Jorge VI, coroado em 1937.
5. .. que, ao contrário da

crença geral, a cauda do pa
vão não é de diversas côres,
mas sim preta; e que os mati
zes das diferentes côres 'que
pela se observam devem-se
unicamente ao fato de que em

suas penas existem diminutos
prismas que se decompõem à
luz do sol.

.

6. .. que Claude Bernard, o
famoso biologista francês, to-.
mou certa vez uma sensitiva,
planta que, uma vez tocada,
possue a curiosidade proprie
dade de retrair as folhas, e

anestesiou-a com éter, exata
mente como se faz com uma

criatura humana; e que os re

sul tados de tal operação não
se fizeram esperar: o vegetal
adormeceu profundamente e

só recobrou os sentidos passa
dos 25 minutos.

EVITE ABORREC�ENTOS
com pedidos que podem ser evit3lt
dos. Contribua para a Caixa de Es·
molas aos Indigentes de Florianó ..

Acbaltos 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, com fotografia de uma

senhora, tendo ao colo uma crian
ça...

- Certificado de reservista de
la categoria, n. 259057, expedido a
Manoel Camilio de Lima, com car

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

categoria, n. 660&2, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- Um recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e
Hércules AlIet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

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

5 v. - 5

Sedas, Ccsemíros e Lãs
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DEPARTAMENTO:
CEMBRA - CONSTRUÇÕES ELETRO·MECÂNICAS
MATRIZ: SÃo PAULO - R. José BONIFÁCIO, 209

TELEFONE. 3·5111 - C. P. 217·8

PARANÁ, SANTA CATARINA
c. O. MUEllER, CURITIBA. Caixa Postal, 138. Tel. 980 f

I

PU&IlASIL

ORLANDO
Rua COD.selheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

·Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

SOA RPELLl
..
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8g!�rn��ent��fed��t�d.�_ Instituto Histéríco e Ge'ográfico Religião
;�l��t:SSS;�g;l( entre outros,.s se- de Santa Catarina
Reformando: 1De acôrdo com o art. 27, § 1', combinado ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMISSõES PERMANENTES

com a letra c, do art. 42, do decreto-lei Na forma do art. 25 e § 2° do Regimento Interno e de or-
n. p99, de. 20 de março �e 1945: .

dem do Consócio sr. Presidente, convoco para o dia 27 do cor-
Aristides Correa, cabo da Força Poltclal do

t
.

t f' bl
' .

I d t I tit t f' d
Estado, por ter sido julgado fisicamente inca- ren e, qum a- eira, a assem ela gera es e ns I u o a im e

paz para o serviço ativo, percebendo o venci- ser realizada a eleição da diretoria e das comissões permanen
mento correspondente a 26 anos, 7 meses e 1 tes, para o biênio administrativo que vai de 12 de Outubro des-
dia de serviços prestados ao Estado. te ano a igual dia do ano de 1947.

* * * A reunião efetuar-se-á na séde social, às 20 horas, exigín-
NOMEANDO d f' t

De acôrdo com o art. 15, item II, do decre- o-se para o seu uncionamen o a presença da maioria dos
to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: sacias efetivos.

Irene Bittencourt para exercer o cargo d<Í Caso não compareça número suficiente para a reunião fi-
classe C da carreira de Atendente, do 'Qua- .a desde já convocada nova para o dia 29 do corrente sábado,
dro Único do Estado, vago em virtude eh ,

promoçâo de Manoel Rosa Alves, para ter ás mesmas horas e no mesmo local, podendo ela realizar-se
exercício no l° distrito-sanitário, com sede nos- desde que haja a presença de dez socíos sendo quatro da di-
ta capital. retoria.
De acôrdo com O art. 15, item II, do de- AI

'

d t
".,

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:
em es a convocaçao por edital, será feito convite pes-

soal aos srs. sacias efetivos.
Secretaria do Instituto Histórico Geográfico de Santa Ca

arina, 15 de Setembro de 1945.
O 1° Secretário, Álvaro Tolentino de Souza

ESPIRITISMO SÁBADO. 22 DE SETEMBRO
CONCURSO RAINlU. DOS ESTUDANTES Hoje, sábado, às 19,30 horas, 12,3(}-�oticiário.

'(7 t 't realiza-se no C. E. Amor e Hu- 12,45-Rádio-panorama.
v o o na srr a

, mildade do Apóstolo, sito a rua
..

Aluna do I Marechal Guilher�e 29, nes�a 19,00-��gsu�:' do programa de

capital, a sua habitual sessao I
hr je. Prólogo musical era

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados. doutrinária. gr avações.
6 Amanhã, domingo, às 15 ho- 19,15-Big Ben. Noticiário.

--------------------------------

ras, haverá aulas de Moral 19,30-Resenha dos programas mu

sicais para a semana

Evangélica para crianças, no
C( Jll gravações.

C. E. Bezerra de Menezes, à 19,45-Palestra a ser anunciada.

rua Chapecó, s/ri., e às 10 ho- 2G,OO-Os músicos de Westminster,

ras, nos seguintes Centros: C. música popular.
20,15-"As lVlunicipalidades", auto

E. Amor e Humildade do Após- ria de A. C. Dav ies, palcs.ra.
tolo, rua Mal. Guilherme 29, C. 20,ilO-Orqucstra Nortista da BBC.

E. Fé, Esperança e Caridade de 21,00-Big Ben, Noticiário.

Jesús, avo Mauro Ramos s/n., 21,15-Rádio-magazine.
C. E. Juvêncio de Araújo Fi- 21,30-0rquestrat de Teatro da BBC_

22,OO-Rádio·panorama.
gueredo, rua Pedro Soares 16, 22,15-Noticiário.

. A. E. Fé e Caridade, rua Fer- 22,20-Epílogo.
nando Machado 51, C. E. José Resumo do programa para

de Nazaré, rua José Boíteux amanhã. Hino nacional bri
tânico.

s /n., C. E. Paulo de Tarso, rua 22,30-Fim da transmissão.
Castro Alves 21, do Estreito e x x x

C. E. Seára de Amor, rua Da "EMISSORAS DOS ESTADOS

Tereza Cristina 141 no Estrei- UNIDOS"

t (Português)O. SE VOCÊ GOSTA
À noite, também de dom in- DE

go, às 19,30 horas, no C. E. Jo- Notícias
sé de Nazaré, terá sessão dou- Ouça os boletins informativos

trinária. que são transmitidos tôdas as meias

horas, e os da Rádio Cometa, de 2&
a 63 feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica

I At
-

louça
em sua casa a grandiosa

ençao Orquestra Sinfônica da N. B. C. to-
cios os domingos, às 20,00 horas.

A casa das máquina. SIN- Programas femininos

I
GER dispõe de técnico espe- Sintonize o seu receptor, às 19
cializado em consêrtos de horas, de 2a a 6a feira e ouvirá Sa-
máquinas de costura, moto- grarnor de Scuvero com as suas co-

res, fogareiroll, geladeiras, fer- I
nheciclas palestras.

ros, altuecedorea, etc. Assuntos comerciais

A todos que comparecerem, a família enteci- "O Mundo de Amanhã" e o pro-
pa os .eu. egradecimenlo.. 2v-1 Atende chamado.

I
grama que lhe interessa. Todos 03

a domicílio. sábados às 22,35 horas.

II
Conhecer os Estados Unidos

CONTA CORRENTE POPULAR Tirantea, 18 -- telefone 1.479
<

Faça uma viagem maravilhosa

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

I
' através desse grande país ouvindo

M
. "Conheça os Estados Unidos" que

BanCCAOpIdTvOAlmLÓ:nit;tcãrROi$t�6°0F.oeood,ho;oqorU,aoe.oS.1 S. A. I

=------------

���i}l�slllitido
aos sábados às 19,34

lOuça
um dos melhores "broad-

Alf
.

castings" no género, sintonizando o

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 I . . ai-ate "Hadio Teatro das Américas", tô-
- das as 4as. feiras, às 19,35 horas.

Rua Trajano, 23 • Florianópolis Corioni,

o Doutor Maur-i llo da Costa
Coimbra, Juiz de Direito da Co
marca de T'ijucas, do Estado ne

Santa Catarina, na fórma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos o pre

sente edital de 1" praça com o pra
zo de 20 dias virem ou dele conhe
cimeno liverem que no dia 15 de
outubro próximo, ás 10 horas, nes

ta 'cidade de 'lijucas, a porta do
edifício da Prefeitura Munícipal,
porteiro dos auditórios rlêste Juizo
trará a público pregão de ve n du e

arrematação, em la praça, a quem
mais dér ou maior lanço oferecer,
acima das avaliações, os seguintes
bens pertencentes ao espólio cio fi
nado Vicente Voltolini, e separados
para pagamcn to de custas e taxas:

Um terreno com 280 metros de
frentes que fazcm nos fundos de
terras de André Valcanaia, e 900
ditos de fundos que fazem em di
tas ele José Voltolini, com, a área de
252.000 metros quadrados; extre
mando ao leste em terras de An
tônio Jcão de Andrade e ao oeste
com ditas de Quirino Foritancli, no

valor de Cr:;; 504,00 e uma casa pe
quena de morada, em máu estado,
no valor de Cr$ 300,00. E para que
chegue a notícia ao conhecimento
de todos, mandou expedir êste edi

tal, que será fixado no lugar cio
costume e publicado na imprensa
de Florianópolis. Dado e passado
nesta cidade de 'I'ijucas, aos três
(3) dias do mês de setembro do
ano ele 1944. Eu, Rodolfo Luiz Bú
chele, Escrivão, que o subscrevi.

Se los afi naI.
(ass.) - Mauril lo da Costa Coim

bra, Juiz de Direito.
Confere com o original, afixado

no lugar de costume, ao qual me

I Ireporto e dou fé.
T'ijucas, 3 de setembro de 1945.

Rodolfo Luiz Búchele =-_...._.... .,. ..... . """........::.

Escriyão

Anaide Cardoso de Menezes para exercer o

cargo da classe C da carreira de Atendente..

do Quadro Único elo �stado, vago em virtude

da exoneraçâo de Maril!a Pires Lopes, para

ter exercício no 6° distrito-sanitário, com sede

em Lajes.

Designando
Neri de Medeiros Régis para exercer a

função de Delegado de Polícia do município
oIe joaçaha. (7573)

Com a grati ficação mensal de Cr$ 300,00,
êorrendo a despesa por conta da dotação
1-031, do orçamento vigente:

Xcêmia Dutra para exercer a função ele

Professor Substituto na Escola mista de Sêr-

1-0 Xegro; distrito de Ituporanga, 110 municí

pio de Bom Retiro,

Dispensando:
Maria de Matos Pereir-a da Iuncãe di<! Pro

fessor, re íeré nóia TIl (Escola mista ale Fi

:-ueira, distrito de 'I'imbé, mua icipie de Ar-a

r.anguà ).
Raimundo Cividini da função de sub-delega

do de Polícia do distrito de Arroio Trinta, no

aumiclpie de Videira.

Edgar Ferreira Ferraz da função de sub

delegado de Polícia do distrito de Matos Costa,
no município de Pôrto União.

Admitindo:
Maria de Matos Pereira .a Iueção ele Pt-e

fessor, referência III, correndo a despesa per

conta da dotação 1-031, do ercameato vigente
(Escola mista do Engenho Velho, distrito do

Jacinto Machado, município de Aral'anguá).
Maria de Lourdes Borges 1D:;;t função de

Prefessor, referência III, correndo a despesa

por .centa 'da dotação 1-031, do orçamento vi

gente (Escola mista de Rio dos Pardos, distri
to e município de Canoinhas).

EDITAL DE PRACA, COM O PR�
ZO DE 20 DIAS

1- DR�;t�U�IQU.E
STODIECK

(Membro dos Institutes de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 .:Ie Novemh,<o, n' 1.
.ala 3 -Caixa Postal -" 86;

FAClTL1U.DE DE DIREITO :DE SANTA CA'fARINA

Centre Áeadêmica :XI dlil Eevereíre

Programas
de rádio

IQUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANCIA? -II PROCURE A

ALFAIDTaRIA MELLO
Rua Tiradentes, 24 - Florianópolis

Catolicismo •

RÁDIO
Sociedade Rádio Guarujá Ltda.

1.500 kilociclos - Ondas médias.

Escritório-estudio - Praça 15 de

Novembro 11.
Programa do dia de hoje

DIURNO
10,OO-BOM DIA PARA voca,
10,05-Música divina música.
10 30-0rouestras hrasilejras.
11:00-Melodias das Américas.
12,OO-Momento Político Nacional,
12,05-Noticioso Guarujá.
n,15-0ferecimentos musicais.
14,OO-Encerramento.

NOTURNO
18,00-AVE MARIA.
18,05-Alma Portenha.
18,30-CINE LAR.
18,45-MOMENTO ESPORTIVO.
19,OO-Serviço de Informações do

Hemisfério.
19,10-Sleepy Lagoon.
19,30-D. N. I.
20,OO-Francisco Alves.
20,30-0 México Canta.
21,OO-CARLOS ROBERTO.
22,OO-últimas Melodias.
22,30-Encerramento.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
&n dias da semana: Missa: à.

7,30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.

Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho-
ras.

Puríssimo Coração de Mari:a (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e S horas.

19I1'eja de S. Sebastião: 6,30 horas.

Igreja de Sta. Teresinha, 8 horas

Capela da Base Aérea: 8 horas
Asilo Irmão Joaquim: 6 hOJ'as.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (s6 o.lurica}, 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas·

Capela do Abrigo de Menores: 7

horas. (todos as dias).
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trilndade : Chácara dos Padres: 8

horas.
.

João Pessôa (Estreito): 7,30 horas
São José: 7.30 e 9,30 horas.

Coqueiros: 9,30 horas; dia seguin'
te: 7 horos.

B. B. C. de Londres

Oswaldo Apolonio da Rosa
RfPRESENTACÕES

Aceita representações para o Es todo de
Santa Catarina.

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

Cônego Belarmino Correia Gomes
Missa

A família do Cônego Belarmino Correia Gomea
convida ao. parentes e pessoas de suas relações
pClTa auistire.m. à rníase de l '

anivenário de nu
falecimento, que será celebrada no dia 25 deste
rnêe , às 7 horas, na Catedral Metropolitana

"O melhor" O@'II1"O
Friccione o peito e

0-
�'"

costascomVapoRub.
As a cõcs de cata- <---.

plasma e de vapores ��) '?iW I,sol tam oca tarro,

"-'Ialiviam a congestão, �
acalmam a tosse.

'1) �

AI)VOG r\_DC)S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRIT6IUO: Rua Felipe Schmidt 62 - Sala 5
Edifício Cruzeiro Florianópolis,

\ avisa seus distintos í

regue-

I
ses que acaba de receber
variado .stock» de casi

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extra:ngeiros.

ESCRITÓRIO JURíDIÇO COlUEROIA.L
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVQGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

End:)reço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

F"ARMACIA

VIUTE-O!

Rua Tiradentes, 9 A.
•

ii_IIIII!III!IIIIIl..!IIIIlIII-ml!�II••III.lI!iiili:l' lIII__

ESPERANÇA
A SUA FümACIA

Ih C�NQIH�@ mllba, 4 fi $ - FONE I.G4Z
f "�r!1) ti li«tl1l9Jcl1,

_._-� _._--- --.-

"·<--;�:�-p-a-I-r-O-(-i-n-i-o--I
�

Guedert e senhora Iparticipam a seus parentes

.;e pessoas de suas relações o

nascimento sua primogênito
ESTELA-DORIS.

IPalhoça, 16-9-945:

I
I

3vs- '·oa.. .

Sérgio Márcio
participa QOS parentes e pes
soa0 amigas de seus pais,
Demel'val Rosa e Zilá Brito
Rosa, o nascimento de sua

irmãzinha, Yo.ra StelQ, ocor-

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O lea or e 100 ��i����:�:R�!ZgS
Chicago - (S. L H.) - Os

cientistas norte-americanos es

tão fazendo experiências com
um novo remédio milagroso'
denominado "Streptomycin",
nos laboratórios da Universi
dade de Illinois.

O dr. H. V. Anderson, pro
fessor' de Patologia Vegetal e

que dirige o trabalho em n- Ilinois, em seus aspectos bioló
gicos, declarou recentemente:

I"Se a Penicilina é uma droga
I miraculosa, os resultados das!experiências até agora reali-
zadas indicam que o Strepto- �

mycin poderá tornar-se a ma
ravilha dos remédios maravi
lhosos".
Entretanto, deve-se notar

que, presentemente, ainda se
está nas fases experimentais.
Falta determinar como essa
nova droga poderá ser produ
zida, em quantidade apreciá
vel. Também, seus valores
curativos não foram de todo
demonstrados. Todavia, os re

sultados obtidos nos laborató
rios originaram grandes espe
ranças relativamente a seu fu
turo valor médico para a Hu
manidade.
A descoberta de Streptomy

cín coube ao dr. Selman A.
Waksman, da Estação Experi
mental de Novo Jersey, em

Rutgers. As experiências com
a aludida droga estão prosse
guindo naquela Estação Expe
rimental, na conhecida Clíni
ca Mayo, em Rochester, Min
nesota, na Universidade de Il
linois e por toda a parte.

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da I O Streptomycin é uma den
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- tre cerca de cincoenta drogas
cional de Doenças Mentais. Ex interno. da Santa Casa de Mi- - extraidas de fungos ou pro
seríoérdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten- -dutos micro-orgânicos, como a

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. Penicilina - atualmente em

CLÍNICA MÉDICA _. DOENÇAS NERVOSAS experiências nos mais adianta-
- Consultório: Edifício Amélia Neto dos centros médicos, biológicos

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 horas - e químicos.
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis. Discutindo as possibilidades

do Streptomycin, o dr. Ander
.son disse: Os resultados obtí
Idos recentemente, em virtude
de experiências realizadas com

animais, na Clínica Mayo, in
dicam que doenças tais como a

'febre tifoide e certos tipos de
etc. 'desinteria, e, mesmo, a tuber

culose podem ceder quando
tratadas com essa droga. Além

DR. ANTONIO MONIZ disso, é de muita eficácia no
.tratamento de certas doenças

DE 'ARAGÃO
que agora são curadas pela Pe
nicilina - e em alguns. tipos

__

.de moléstias que resistem à

� •� 0bIetI e ClIraPI Penicilina.
Ce toraL P.no. e ....... Ce .......

' Todavia, as indicações são
CONSULTÓRIO: R. Jeãe Pinto 7 Diá

.

que jamais a Penicilina pode
�w da 11 ati 17 boru. RBIIDO· rá ser suplantada pelo Strep'!lA.: �""' Al.............. 910. \omYcin, o qual será utilizado,

então, como auxiliador daque
la, quando sua produção se tor
nar menos dispendiosa.

EapeelaUJ:ta em alta.. '*.gia e giGeeolcteia
Ro9ital "Miguel Couto"

lBIHA.MA (HAMO'NIA) - Santa Catarina

Dr. Polydor» S. ThiagoClínica MédIca NU. Geral
"Doe�ças do c<?r�çã,o, p-uimões, fígado, estômago, mtestin06,

rms e demais orgaos int-eNlJOS, de aOOltos e crrameasCONSULTÓRIO: Rua Fe.m®1ldo Machado, 16
OONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

REJS;IDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Marwail 766

ORa SETTE GUSMÃO
CHEl<'E DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE I!l DOHOSPI'l'AL "NERl1lU RAMiOS"

OIUlIlO�e aperf.eiço�ento no Hd\;pital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo _ Ex-esta.l(ijrlo do Instltuto·n'Çlemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interna" doSanatÇrlo de Santos, em Campos do Jordão.VLlNIGA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE 11: TRATAlifENTO ESPIilCIAJ.lz,o\DGDAS DOIilNÇAS DO;,. APAR:l!:LHO RIilSpmATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUSOONSULTAS: D!àrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRLO: Rua Vitor Melrelft. 18RESID:tlNClA: Rua Esteves JllàlJor. 1M ..3fTel. 7,u.

.

OR. MADEIRA NEVES
Méaico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cur.o .. ADerfe1ooamento • Loop PrAtica 110 aJo de JIUWIn
1IO••ULT4lI - Pela maaU: CJartam_.. ..., 1O.BOb..12 ha. à tarde ezcepto o ••
........... 14 ás 16 llor.. _ OOlllJUJJ.l'OaIO.1 ... ;'0&0 ....w .. I.� -

.... 1."1 - &eetMaalal B� rre.t..... Voabllo, 'L

DR. ROUlÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CmURGIA - MOL8STIAS DIil SIilNHORA8 - PARTOS

Farmado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
.a.tstenrte por vários II!IlOS do Serviço Cl.rü!rgloo do Prof. AUpio Correia Neto.
Clrm'glB do estômago e TlaS bílíarea, inrtestmos d.elgadú� grosso, tiróide, riIlls,

pró8tata. �a, ütero, oTári06 e trompas. Varicoceie, hldirocele. fllII"1zes .. hknla.
. CONSULTAS:

eu 2 ati li b<>MlA ii Ru'l FeJlroe Schrnldt. 21 (altos I1a CIIaIl PM"aYo). Tel. lJi88.
, RESID:eNCIA.: RIuII EsteTes Jl1ruIor. 178: TeL 117M

DR. A SANTAELlA

DR. ARAUJO
As8iatente do Prof. 8anBOD, do Rio de oJ_eb'o

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

C!nIrgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Mbio e �u
da bOca fendld06 de nascença)

lllaMagoecopla, traquêoscopía, broncoscopia para retírada de corpos estrsnh08,
CONSULTAS: das 10 à. 12 e daa UI MI 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Via. Urinarialil -- Doen
lia. dali inte.tinoa, réto e anua
-- Hemorroida.. Tratamento da

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

Conault: Vitor Meirelea, 28.
Atende diariamente àil 11.30 h•. a,

à tarde. dali 16 h•• em diante
R..ld I Vida! Ramo., 66.

FODe' 1067.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela :FacuIdade Nac. da lIed1c1na da UniTel'8idade do Bru!J)

1b-liD.terno do liIerT100 d. Cltnica MMica do Professor Oevaldo Oli",etn. m6d1eo dO

Departamento d...Odel

CLINICA "DICA - MolNtIaB bltenua de ad1!lltoe e crIlulçu. CON8ULTORIO
• _Sm.NClA: R.. Felipe 8cbmtdt .... In - Tel. 8U1. CONSULTAS - D.. 1. ati 18.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D.. 11."1(011 fie Clínica Infantil da �88i8tênei. Municipal a Hoapital

de Caridade
CLlNICA MaDlCA DE CRIANÇAS E ADUJ.TOS

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado. 1 (lIld!ffclo B. Francllico). IOIUI 1....

Consultas das 2 às 6 hora.
RESIDENCIA: RuI!. Marechal Guilherme, 5. Fone 785

DRR BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de 81fUIs do Centro de SaOOe

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DEl
1MBos OS SEXOS -- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmidt, (fi
IlES.: R. Joinvilel 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ou7ido9. Nlllriz - Gargant4\.
Diploma de habilitação <10 Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSU ,ToP,IO - Feline Se rr 'clt, 8. Das H às 11l her1la.
RESIDENCIA Conselheiro Mafra, 77.

THtr N r� 14 8 e 1204

DOENÇAS NE1tVOSAS Violento furacão _ Pesadas chu-
Com os progressos da medicina.

vas e fortes ventos desencadearam
hoje, as doenças nervosas, quando sôbre Charleston quando um fu
tratadas em tempo, são males per- racão que causou 60 milhões de dó
feitamente remediáveis. O curandei- lares de prciuizos na Florida so
rísmo fruto da ignorância, só pode pr-ou ao longo ela costa do Atlânti
prejudicar os indivíduos afetados de

co. O último holetim do Bureau de
tais enfermidades. O Serviço Na- :.\Ieteorologia apontava a tempesta.cional de Doenças mentais disp'Õe de 30 milhas ao lesle de Sayannah.
de um Ambulatório, que atende gra- ol1(le YelHia\'ais de 60 e 70 milhas
tt;itamente as doentes lIervosos in- (100 c 120 quilômetros, aproxima
�lgentes, na Rl!� �eodoro 22, das 9 clamcnte) foram rrgistrados.
as 11 hora.s. diarIamente., *
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S�-� ! - ��l�óli��.clee/�li��;���esad�I����I�� ret, de 1;) anos, fez seu pl'lIllelrO
Precisamos. Informação à Rua eli,scurso _

público sen,l uma só dc

J - P' to n' 6 ou Caixa POil- monslruçao de nCI'Y()Slsmo. Falou a

a��o 42 ln

lOv-3 'kOOO ]l1l'IIlIJ]'f)s das organizaçõ,'s OH
• .

JuyenÍlHle de AberdeenshiI'c.

FRANC � - Hora de verão �lotor a oleo crú
Á(I'@naia!l e Roprezentaçõelll em Gera) A Frétnç,'1 fez aI raZ:lr seus relóg'ios VENDE-SE um rnt:rca "ali.

Matzoi:1l: Flo:!'ian6:;>olílll lIma hor'l, yollando ii hora sinwl[>s
max" _ mil rotacões _ forç'"Rua João PiRt'>, no 6 (1(, Y'rüo. ist ) t·. II 'lIfI ho!'a dn atl':l- .' ..

Cai::tQ. Po.tal. 37 Z(, (' r,' 1'('1<1('10 ,1 Grc'el1w'pj, de 6 '1 8 c3v�lor., POSShllldo
Fira1: c ..� r.1Úma
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ccta de eL.. o.
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SL\ ="GTJBJNOJ__
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
S'ódio, etc·

08" Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmícos..

Magros, Mães Que Criam.
Cnunçus Raquíticas rece

berão li tonificação geral
do organtsmo com o

VARIAS NOTICIAS
"Semana inglesa" - Em virtude

da publicação do respectivo decre
to-lei no "Diário Oficial", já está
em vigor a "Semana inglesa", cujo
regulamento será baixado, até an

tes de sábado próximo, pela Prefei
tura.

exasperadas pela alta de preços pe
nelraram nos estabelecimentos de
artigos de alimentação e dali reti
raram 30 toneladas de açúcar e 20
de outros artigos. A polícia patru
lhou as ruas durante tôda a noite,
evitando novas incursões para sa

que.
Gréve dos coveiros - Informa

um telegrama da capital bahian a

que ,JS coveiros do cemitério da
Quinta dos Lazaros estão dispostos
a declarar-se em gr-eve, caso não
seja atendido o pedido que fizeram
de aumento dos seus salários.

DINAMARCA - Descoberta ar

qaeológica - Os arqueologos do
Museu Nacional descobriram vesti
gíos da existência de um lugar ha
bitado há 10.000 anos. Essa désco
bcr-ta corrobora a teoria de que a

Dinamarca já era habitada naquele
período, quando as condições cli
matéricas do país assernehhavam-se
ás que Jtoje prevalecem nas regiões
árticas da Rússia.

Caíu o avião - No município de
General Câmara, no Rio Grande do
Sul, caiu um avião, resultando fica
rem feridas as seguintes pessoas,
que nele viajavam: Osmar Vargas,
filho do sr. Protásio Vargas; Julio
Santiago, major Enio Garcez dos
Reis, Adriano Ponce e o tenente
aviador Barros.

PARA Á<iUA Imanuais, eletricas e a

vento:

Motores Elétricos

Aviões entre Volta Redonda e Rio
- 'Cm telegrama de Volta Hedon
da noticia que, dentro de 15 dias,
será inaugurada a linha aérea, pa
ra passageiros e carga, entre aque
la cidade e o Rio, Serão feitas duas
viagens, diariamente.

*

,.

ODIN

�
lH E RECOMEMD'"

Paralizado o mercado de cereais
- Um telegrama de Pôrto Alegre
informa que está completamente
paralizado o mercado de exporta
ção de cereais, devido à propalada
baixa dos preços dos principais gê
neros alimentícios.

Dissídio coletivo - Os enfermei
ros da capital 'pernambucana, 'não
tendo obtido o aumento dos seus

salários, suscitaram o dissídio cole
tivo, que será apreciado pelo Con
selho Regional do Trabalho da 6a
Região.

Ex-combatentes franceses -

Re-I'iniciando a navegação francesa p:;l'
ra a América elo Sul, chegou à Gua
nabara o "Gro ix ", a cujo bordo re

gressaram 15 ex-combatentes f'r'an
ceses, que daqui partiram, no iní-
cio da guerra, como voluntários. A
colônia francesa do Rio prestou
lhes, por ocasião do desembarque,
expr-essivas homenagens.

BOMBAS

de
1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos 61avam
Rua João Pinto. 6
CaixQ Postal, 42

Florianópolis

Aparêlhos elétricos
A 1Pl&taladora de Florianópolis,

à raa Trajano E. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispô e de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça, em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e
sem comprmnisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,.
para cOllsertos de aparêlhos elétri·
cos, enrolamento de motores e dí.,
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé.
dieos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



""

l�t�O
RIO, 22 (A. N.) -- EM RÁPIDAS DECLARAÇÕES A UM VESPERTINO LOCAL, O MINISTRO MENDONÇA LIMA MANIFES
TOU-SE FAVORÁVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA QUE O PôRTO DO RIO DE JANEIRO VOLTE A SER ADMINISTRA.

DO PELAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃo'.

• ••
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•

Iv�r�v� m�n � o mlnl� r�

Unidos-árabes e judeus I
Jerusalem, 22 (U. P.) - Mil e trezentos operários judeus N- -tfizeram frente única e se declararam em greve no campo

mi-I
ao acel ou

Iítar britânico de Tellsviva, na Palestina. O movim�nt? ?-re- Santiago do Chile, 22 (U.
vista representou um protesto contra maus tratos infllngidos P.) - O presidente Juan An-
a um operário árrube.

I
tônio de Los Rios assinou um

• _ decreto não aceitando o pedido
A nova «gasoltna de segurança» oao se de renúr:cia coletivo formulado

incendeia ao contato de uma chama �pel_og_·abI;;;ne_te.���
puzeram fósforos acesos em suas

mãos cheias também do combustí- O
veI, sem que esta se incendiasse. rito
A nova gasolina é o resultado de Aderbal Ramos

estudos e experiências iniciadas da Silvadesde 1932. A alimentação do 1110-
O "CRAC�" CHIN:f:S

lar em que se empreguç; esse novo e
O esporle calar-incnse, também,combustível se faz por injeção di- João Batista I esteve rcpresentado no teatro da

reta, melhor que pelo sistema de
Bonnassis guerra, por Preciliano Emerencia-

carburação ordinário. Depois de
no, o popular "crack" Chinês, in-

injetado o combustível, é vaporiza-

I
tegrante do 5° Exército da Demo-do pelo calor desenvolvido ao com- ADVOGADOS cracia, que operou na Itália.

primí-lo. Por suas condições de se- Rua Felipe Schmidt 34, A notícia de seu regresso a esta
gurança, os técnicos acham que sua Sala 3. Telef. 16-31 capital, como realmente aconteceu,obtenção foi um importante passo 4a-feira última, deu ensejo aos seus
para ampliar a segurança dos �er-

i��������������� amigos, colegas, c admiradores,viços aéreos. muito especialmente inúmeros fans

----------------M-------------- p
pebolistas, para demonstrarem a

COs.hisan8 aI�, 022 P(R8.SSaOdOIOn··o·1 inístro lanos de ��:l�\�� :�lli�f�çs�o'nfe��. vê-lo, nova-

g ) g E todos puderam rever o popu-
d

. Mário de Miranda Valverde apés guerra lar Chinês, que, presentementee penoso pro?esso e SUprI� as Miss ElJen Wilkinson, em seu -
ainda defende as côres do "Figuei:forças americanas na China, novo posto no gabinete britâni- rense", em cujo esquadrão ocupa o

na "hump-hump" - a grande co, terá um poder acima de todos Chisholm, Minnesota, :' lugar de "back " efetivo.
cadeia de montanhas que sepa- os �utros, n� que se re�ere à edu-

(S I H) E t Dentre as justificadas homena-
ra as regiões costeiras do sules- ca�ao. pública gratuita. Ellen ...

- s a pequena cí-
gens recebidas, destacam-se as que

. , Wilkinson nasceu em Manches- dade de 7.500 habitantes si- f .

d 1te da Chma do resto do pais - ter, na Inglaterra, há 54 anos,
oram proporciona as pe o seu che-

'tuada no coração da zona fe e colegas de Repartição e a elos
chegou ao fim. Já agora este sendo filha de um operário de produtora de minério de ferro, membros diretores do quadro alvi
trabalho pelas montanhas pas- usi!1a d� algodão. Frequentou a

incluiu um sistema central de negro, além de inúmeras outras, tô-
sou ao número das coisas he- Ul11vers�dade de .Mancheste�, de das, bastante expressivas.

. . onde sairam muitos proemmen- aquecimento entre seus prí- S Ib I' Iroicas do passado. Bhangai es- tes liberais.
a emos que o va oroso quadro

, _ meiros projetos de após-guer- em que milita, brevemente, lhe 1ta livre e suas comunicaçoes Foi eleita pela primeira vez ra. ofertara uma medalha de ouro, co-

por via marítima e pelo síste- para o Parlament<? em )924 e
Localizada na parte norte- mo lembrança perene, e, ao mesmo

ma fluvial restabelecidas manteve sua cadeira ate .1931, tempo, como prêmio aos seus es-
_____________.__ quando a perdeu. Reconquistou, ocidental de um Estado do forços, em campos de operação emporém, seu lugar em 1935, quan- meío-oéste, caracterizado por pró! da democracia.

'

Ido foi eleita pela circunscrição invernos rigorosíssimos, essa Saudamos, também, o bravo Chi-de Jarrow, cidade situada no
id de será nês, apresentando nossos votos ded t d I I t pequena ci a e sera dotada de .

--- _nor es e a ng a erra. feliz regresso à ter-ra, e, especial-
----...

Miss Wilkinson foi uma das um sistema de aquecimento mente ao convívio de sua família. .. • • }.�:..;.�duas representantes femininas extensível a todos os edifício� VAD.
da Inglaterra na Conferência das residenciais, comerciais e in-Nações Unidas, em São Fran-
cisco. Durante a guerra era co-

dustríaís.
mum os londrinos sem lares e Assim fazendo, Chisholm se- Já se anunciam as prOXlmas com

vítimas. dos bombardeiros, ve- guírá O exemplo de uma cída- p�liç�es do remo em nossa Capital,
rem M1SS Wilkirison caminhan- de vizinha, maior _ Virgína _

dia 1;) de novembro vindouro. Esse
elo com. dificuldade, ele abrigo apreciado esporte, ultimamente,
em abrigo, demonstrando sim- também situada no centro da tem Caldo de seu elevado nível e

patía, prometendo e obtendo me- região mineira, a qual há um abatido o seu conceito no setor 'elo
lhoras nas condicões dos abri- ano, aproximrudamente, se tor- remo nacional.
gos. Seu pequenó apartamento . . Foi-nos lima glória, da qual nos
em Londres foi atingido eluas

nou a prImeIra comunidade restam, ainda, doces sauelades. Pos
veses, por bomba. dos Estados Unidos a instalar sivelmente, sofreu esse_ esporte, em

Quando Miss ,Vilkinson con- um sistema de aquecimento. nossa teITa, com a considerável
tava dezenove anos de idade en- Os encarregados do planeja- ca:t'ncia Jos.materiais incEspens:l
trou para o Partido Trabalhista menta declararam que podem veIS, como se.]am, barcos, palamen-
Independente. Tem, portanto, tas, etc. e, até mesmo, ele valores ...
agora, 35 anos de serviços pres-

ser construidas novas residên- Contudo, se forem positiv'1das 3S
tados ao Partido Trabalhista. cias sem ser necessário fazer notícias re.ferentes às regatas, po

instalações espeCIaIS, mesmo derem os VIbrar com as disputas
depois de haver sido instalado entre os antigos rivais Riachurlo:

. :\fartinclli e Aldo Luz, que, ..s-e- pre-na cldade o sistema de aqueci- param com desusado interêsse.
menta, e que o espaço extra VAD.
nas casas já construidas pode- '"

rá ser utilizado para outros CICLISM�
fins, quando forem removidas Paris, 21 (S. F. I.) - O Campco-
as fornalhas existentes pre- n:lfo Ci('li�ta da F"!tnça disputado
sentemente. no veloc!rolllO do Parc des Princ('s

Espera-se que o consumo to- terminou C_lllll a yitória de
-

Blan-

t I d b t' I
.

. d
. I chct, cnmpeao de' 1944 que bateua e com us Ive seJa Ie UZI- Prat, c:unpeão. de 1943, por 173 me-

do em cerca de 25 por cento. tros.

Flortan6polll 22 �e Setemoro de .45

Uma nova classe de gasolina, sô
bre a qual se pode lançar um fos
foro aceso sem que provoque sua

ignição, foi anunciada pelos técni
cos especializados americanos.
Dito combustível tem todo o po

der da melhor gasolina de HlO octa
nas, e espera-se que seu emprego
permitirá ampliar o uso dos aero

planos comerciais, ao tornar possi
vel seu reabastecimento no ar pa
ra os vôos de larga distâncias. Nas
demonstrações realizadas pela Pan
American nas fábricas de Nova
Jersey, os técnicos lançaram cigar
ros acesos em cinzeiros cheios da
nova "gasolina de segurança", e

Política diplomática
Londres, 22 ,(U. P.) - Con

sideravel interesse se vem de
senvolvendo nos circulas diplo
máticos desta capital. Uma
notícia de Madri disse que
Domingos de Las Barcenas,
presentemente embaixador da
Espanha no Vaticano, tinha
tido seu nome aprovado como
embaixador nesta capital, pela
corte de Saint James. No en
tanto nenhuma informação a

êsse respeito foi divulgada
aqui.

VIAGENSI
Fpolls. -_ Joinvile

I
Embaixador DO
Uruguai
São Paulo, 22 (A. N.) - Em

trânsito para o Uruguai, che
gou ontem a esta capital o sr.
.José Roberto de Macedo Soa
res, o novo embaixador do Bra-

"
sil _junto a.� govêrno daquele
paIS. S. EXCIa. permanecerá em
São Paulo até domingo próxi

������������� mo quando prosseguirá a via-
gem com destino a Montevidéu.

I Saídas - 2 horaa damadrugada

JOinvile -- Fpolis.
Saídaa -- 9 hora. da manhã

Informações nesta redação

Aprovado o almirante Nimitz
�

Pearl Harbour, 22 (R.) _

Chegou a esta base o almirante
Chester Nimitz, comandante
em chefe das fôrças aliadas
navais do PacífiCo. Já foi dis
solvido o Q. G. que Nimitz es
tabelpcera em Guam.

Rio, 22 (A. N.) - Foi apro
vado pelo ministro da Educa
ção o plano de publicação àos
trabalhos pedagógicos, sendo
reeditados os textos fundamen
tais da história da educacão
nacional

•

A SITUACÃO DOS CLUBES
ÁMADORES

Estão ass im colocados os clubes
participantes do' Can.pconato da 1"
Divisâo de amadores da Capital,
por pontos perdirlos:

1° lugar - Avaí, com 2; 2° lugar
- Caravana do Ar, com 3; 3° lugar
- Figueir-ense, com 5: 4° lugar -

Colegial, com 6; 5° lugar - Atléti
co, COIl! 8; 6° lugar - Paula Ra
mos, com 12; 7° lugar - Ritz e Bo
caiava, com Hi.

Material bélico
Fortaleza, 22 (A. N.) - Rea

lizou-se, ôntem, aqui, a inaugu
ração de exposição de material
bélico, patrocinado pelo Cen
tro Acadêmico Bevilaqua. Tra
ta-se da exposição de armas,
escudos e folhetos com que os

alemães pretendiam abater o

ânimo dos soldados brasileiros
na frente italiana.

DO Esportivoo E!)T
OS JOGOS DE AMANHÃ

Em virtude do mau tempo rei
nante, possivelmente, não haverá,
amanhã, continuação do campeona
to de futebol Amador ria cidade.
Aliás, ésse adiamento já se vêm
processando há 2 semanas, pejo
mesmo motivo, retardando, a con

clusão do certame.
Estavam marcados para amanhã,

os jogos entre "Coroados" x "Olirn
pico", "Avai " x "P. Ramos" e "Fi
guch-cnsc" x "Caravana do Ar".

•

COPA AUTOMOBILíSTICA DE
PARíS

Paris, 21 (S. F. 1.) - A Cona
Aulun.ohiltstica de Pur-is disputa;!a
em volta do Hipódromo de Loncs..
champs foi .ganha por Wimille em
uma Bugatti. Em segundo e tercei
ro chcgnram Sommer, em um Tal-
bot, e Chahoud, em UIll Dclahave.

*
.

CA}IPEONATO FRANCf:S DE
FUTEBOL

Paris. 21 - (S. F. L) - São os
seguintes os resultados dos ú ltimos
jogos em disputa do Campeonato
Francês ele Futebol: Primeira Di-
visão - F. C. Sochaux, 1 x Olvm
pique de Marselha, O; Hacing,

,

de·
Houba ix, 5 x F. C. Lyou, O; Olyrnpí.
que, de Lille, 3 x F. C. Metx, O; A.
S. Cannes, 2 x Havr c A. C. 1; Staôe
de Hcn ucs e F. C. ele Sete empata.
ram de 3 a 3; A. S. Saint Stienno,
3 x F. C, .de Rouen, 1; Racing de
Lens e Red Star Olvrnpique de Pa-
ris 1 ·a 1: Racing ele Paris, 2 x Ha
cing de Su-asburgo, 1; Giroridis de:
Bordeaux, 5 x Stade de Reims, 1.

•

SEM ADRIÇA ...
- Então o Cúneo está

"Florentina" . _ .

- Não é possível. Isto é
nia _._

Ora bolas ! Ele é "doutor"
pode ficar "doente".

com a

calÚ··

Palacio do Governo
o sr. Interventor federal recebeu os seguin .. ·

tes telegramas:
Rio, 18 - Tenho a honra de comunicar a

v, excia. que o govêrno brasileiro resolveu re

conhecer, em data de 14 do corrente, o novo'
govêrno da Polônia com sede em Varsóvia.
C�s�ara111 assim as funções dos agentes diplo ..

mnttcos consulares que vinham representando
entre nós O govêrno da Polônia com sede em
Londres, Atenciosas saudações, Pedro Leão'
Veloso.
Florianópolis, 12 - Restabelecida da enfer...

midade de que fui acometida recentemente em'
Rio do Sul, cumpre-me agradecer a v. excia.
a maneira pronta e generosa providenciando a
remessa ele penicilina para atender urgenti..
tt'atat:nento, Confesso minha gratidão e o faço
respeitosamente. JúJia Daura Metzger-.

Milton Eduardo SUllitàn e
f

Olga Kirchner Sullivan
Participam às pessôall de suas

relações o feliz nascimento.
na manhã do dia 18 do cor-

ren te. de aeu filho
RODOLFO EDUARDO

RITZ Hoje, Sâbado , às
19,30 hrs.

lo Cine Jornal Brasileiro 4x29. DFS
20 Bud Abbot e Lou Costello. em e

BANCANDO GRANFINOS
A mais sensacional e engraçadll
b6la da mais gosada dupla do
cinema.

30 Peggy Ryan e G�orge Dolens em:

INQUIETAÇÃO PRIMAVERIL
Urna orgia musical de ritmos. mo-

cidade, alegria e romance.

Impr6prio até 14 ano.
. Preçoa Cr$ 3 00 e 2,00

ROXY HOje, Sábado,
19,30 horas

lo Filme Jornal 29x10. DFB
20 Van Heflin e Ruth Hussey em::

CAMPEÃO DA LIBERDAJ3r
Uma página hist6rica da demo'
cracia doa Estados Unidos.

30 Bud Abbot e Lou Costello em:
BANCANDO GRANFINOS

Uma comédia alegre e divertidlll·
repletas de bôas músicas e

canções.
Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 2.40 e 2.00

Amanhã. no ROXY e RITZ
Deana Durbin em:

FÉR III S DE NATAL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


