
Consequências do jogo
Rio, 25 (A. N.) - No café e bar "Democratico", situado

no centro da cidade, desenrolou-se triste cena de sangue, on
de um mesmo revolver causou. a morte de dois antigos desa
fetos, que se empenharam em luta. O fato é o seguinte: Oseia
Gomes de Castro, há tempos, acertara num milhar, sendo que
o banqueiro, Elias Wakued, não resgatou a dívida. Encontran
do-se os dois naquele café, Oseía sacou do revolver disparando
três vezes seguida contra Wakued. Este, ferido no abdomen,
caiu. Antes, porém, jogou-se sôbre o agressor tomando-lhe a NOVA IORQUE, 25 (U. P.) - A greve dos 11 mil acenso

arma. Mesma caido, disparou contra Oseia acertando o alvo. ristas dos edifícios desta cidade teve início ontem às 8,30 110-
Oseia teve morte imediata e Wakued faleceu na mesa de ope- ras, precisamente quando mais intenso era o movimento. :t-!a-
ração. da menos de 975 edifícios estão sem elevadores. "O "Impíre

lo. A • State" o mais alto edifício do mundo, está afetado pela greve

Sobre a conferencia dos chanceleres e todo� os seus 72 elevadores estão paralizados.

Londres, 25 (U. P.) - Os comentaristas diplomáticos ((heliará a Acõrdo petroleir�frizam hoje o desenvolvimento pouco satisfatório da conferên- _

da dos chanceleres, que se transforma cada vez mais, numa delegaçao Londres, 25 (U. P.) - Os
"batalha da política de França". No entanto, a impressão ge- meios autorizados afirmam
ral é que a conferência não poderá fracassar, porque nenhum Cidade do México, 25 (U. P.) que o novo acôrdo petroleiro
dos delegados ousaria voltar ao seu país sem levar, pelo menos, _ Fontes diplomáticas desta anglo-americano deverá ser

uma semelhança de acôrdo sôbre os prtncipaía problemas. capital informam que o minis- anunciado nestes próximos
Acredita-se, por isso, que haverá.coneessões de parte a parte. tro do Exterior, dr. Castillo dias. Suas finalidades são as

Na realidade, friza um observador, os anglo-americanos nunca Najera, discutirá esta semana, mesmas do acôrdo anterior, as
esperam que a Rússia aceitasse asna exigência de introduzir com o presidente Ávila Cama- sinado em agosto do ano pas
nos Balcãs o conceito de democracia anglo-americana; por sua cho, a constituição da delega- sado em Washington, mas de
vez, Molotov, certamente, não contava de fato com bases sovié- ção mexicana à conferência do pois retirado pelo presidente
ticas no Mediterrâneo, que só exigiu para poder fazer conces- Rio de Janeiro. Tem-se corno Roosevelt, em vista das. recla-
sôes em seguida. certo que o próprio chanceler mações dos meios petroleiros,

T
.

d· t chefiará a delegação. contra sua linguagem dúbia.
eve morte lme Ia a , Trata-se de resolver os proble-
Rio,25 (A. N.) - Mais uml TESOUROS ENTERRADOS A primeira mas que apresenta o comércio

desastre de aviação de conse- internacional do' petróleo e as-

quência fatal ocorreu nesta Como deSCObri-los
Shangai, 25 (U. P.) _ A segurar o seu desenvolvimento

capital, ontem pela manhã, Maravilho.o aparelho - Pesquisador Magnético United foi a primeira agência regular.
não tendo, por pouco, exten- Localiza uma única moéda de ouro ou prata, e ri- telegráfica norte-americana a
são verdadeiramente ímpres- terrada ou sôbre o sóIo. - Com garantia por 15 fornecer um noticiário comple-
sionante. Cerca de 11 horas, anos e devolução total da importância de compra to aos jornais libertados da cí-
quando a praia Maria Augusta se não funcionar como anunciamos. - Para certo lo- dade. São êles o "Evening
fica repleta de banhistas, um gos em Português e mais informes mande cr. $3.00 Q Post and Mercury" e o "Mor-
.avião comecou a fazer evolu- JALVES & CIA. ning Herald", ambos diários,
ções, chamando a atenção de Rua São Pedro, 864 - Caixa Postol t 852 que publicaram- hoje suas prí-
milhares de pessoas. De re- Porto Alegre - Rio G. do Sul meiras edições, desde Pearl
pente, quando voava a pouca I Harbour.
altura por sôbre os banhistas,

�o�����e��r a�Tã� ������ s;���: Querem a independência das Ilhas
vindo o aparelho cair víolen- Batavia, 24 (U. P.) - Os Carros blindados e caminhões
tamente, a poucos metros da j�poneses estão tornando me- do exército japonês, com m�praia. O piloto, sr. Luiz Canter, dídas de grande envergadura tralhadoras montadas, estao
aluno do C. P. O. R. do Ar, te- para manter a ordem na ilha percorrendo as ruas para man
ve morte imediata. O piloto, de Java, onde os nacionalistas ter a ordem. A polícia nativa,
corajosamente, ao pressentir o estão realizando manifestações que conta uns 27 mil homens,
desastre, guiou o aparelho pa- não só contra os amerelos, mas oficialmente ainda está sob o
ra o mar, afastando o desastre também contra os europeus.' controle japonês; mas muitos
para além dos banhistas. Des

ligou também o combustível,
não havendo, assim, explosão.

As eleições Da
França
París, 25 (U. P.) -- A emis

sora desta capital disse hoje
que o resultado das eleições
locais até mais ou menos 11
horas desta manhã mostra
vam que o Partido Esquerdista
estava na frente com o Social
Comunista e o Radical Socia
lista, tendo já garantido 475
dos 1.603 resultados apurados.
Os partidos principais da di
reita tinham 136 cadeiras con

quistadas e o movimento po
pular republicano 60. Esta ma

nhã, segundo os resultados lo
cais, os socialistas tinham já
216 cadeiras e o radical socia
lista e o comunista 55.

Nova Iorque sem elevadores

Reduzida a de petróleo
CHICAGO� 25 (U. P.) -- OUTRAS DUAS GRANDES REFINARIAS DE PETRóLEO DO TEXAS CESSARAM SUAS OPERAÇõES.
A GREVE, QUE SE ESTENDE A TODO OPAíS, ESTÁ REDUZINDO A PRODUÇÃO DE PETRóLEO DE DOIS TERÇOS DO
NORMAL. PELO MENOS CINCO DAS PRINCIPAIS CIDADES NOTAM O EFEITO DA ESCASSEZ DO COMBUSTíVEL OS TRA
BALHADORES DA REFINARIA "MAGNOIJA BEUMANT", NO TEXAS, DEIXARAM DE TRABALHAR ÀS 3 HORAS DA MA
NHÃ. A REFINARIA "SILL HOSTEND" E A "PAN AMERICAN" JÁ ANUNCIARAjH O FECHAMENTO DE SUAS PORTAS

Boatos na Alemanha

Florianópolis - Ierçe-felre, 25 de Setembro de 19-45 H. 9479

Prezado leitor

I
-----------

_------------------------------------------------------

Ano XXXI

Berlim, 25.(U. P.) - As "fá
bricas alemãs de boatos" es

tão trabalhando febrilmente e

já muitos alemães acreditam
que de fato Hitler tenha fala
do pela rádio nipônica, pouco
antes do colapso japonês, pro
metendo voltar à Alemanha
dentro de 5 anos. Um outro
boato muito em voga na Ale

manha, visando criar diver

gências entre os aliados, é que
está eminente urna guerra en

tre a Rússia e os Estados Uni

dos, enquanto que a Alemanha

passará a ser um domínio bri
tânico. Outros domínios bri
tânicos, por sua vez, abrirão
suas portas a emigrantes ale
mães.

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

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

Alistaolento
Eleitoral
Comunica-nos a Secretaria

do Tribunal Regíonal Eleitoral
que o número de eleitores qua
lificados, em tôdo o Estado,
até o dia 22 de setembro cor

rente, atíngIu a 195.303.
------------------__-------------------

Notícia desmentida
Tóquio,25 (U. P.) -- O Minis
tério da Casa Imperial nipôni
ca desmentiu oficialmente esta
manhã urna noticia veiculada
de Chung King, segundo a

qual o imperador Hiroito teria
abdicado.

.

Tem competênCia
Rio, 25 (A. N.) - O Minis

tro da Guerra baixou aviso de
legando competência ao secre

tário geral do Ministério para

Washington, 25 (U. P.) reconhecer dívidas de exercí-

Informa-se que o govêrno nor-
cios find(�s, bem corno para

teamericano está preparando proceder a remessa dO,s .proces
medidas decisivas contra os Ia- sos de tr3:tam d?s artigos se

bricantes de inseticidas, que [' te�:1t.a. e OIto, parag:�fo i, do

estão obtendo altos lucros a Co��go de Contabílídade da

custa do nome mágico de DDT .. _U_n_l_a_o_. _

É que muitos dos inseticidas

O
� A

dque ora se encontram no mer- OIS acor OScada, como sendo constituidos
à base desse extraordinário Rio, 24 (A. N.) -- O Govêr
produto, na realidade, contem no brasileiro está providen
apenas um centésimo por cen- ciando a realização de 2 impor
to de DDT. E segundo declara tantes acôrdos com o govêrno
o Ministro da Agricultura, pa- do Estados Unidos, sendo um
ra produzirem efeito, as sclu- para o ensino industrial e ou

ções devem conter pelo menos tro para a educação das popu-
5 í; de DDT. lações rurais.

Mais greves
Chicago, 25 (U. P.) - Ses

senta mil trabalhadores na in
dústria da madeira entraram
em greve hoje, na costa do Pa
cífico, elevando assim para
312 mil o total de trabalhado
res parados em todo os Esta
dos Unidos. A greve estourou
em quatro Estados, depois que

dos seus carros de patrulha já fracassaram as negociações
arvoram a bandeira republica- tendente a conseguir um salá

na vermelha e branca. Duran- rio mínimo de um dólar e dez

te a noite, espalham-se por
c_e_n_t_a_v_o_s_p_o_r__h_o_ra_. _

tôda parte boletins extremis
tas, e aparecem inscrições exi
gindo a independência das
índias Holandesas.

Holandesas

RIO, 24 (A. N.) - Realizou-se, ontem, no Palácio São
Joaquim, a reunião de arcebispos e bispos brasileiros empe
nhados na mobilização da fé dos católicos, para uma ação
uniforme e decisiva diante da situação que está atravessando o

mundo e o Brasil. Presidiu os trabalhos Dom Jaime Câmara,
tendo sido estudadas várias medidas relacionadas sem altera
ções, aos estatutos de Secção Católica 'Brasileira. Em declara
cões. á imprensa D. Jaime Câmara disse a certa altura: "Esta
mos dispostos a todos os sacrifícios para conservar as tradi
ções cristãs em nossa pátria. Os católicos foram convocados
para a batalha livre e pacífica das eleições. Na verdade haverá
a mobilização cristã em todo o terrttórío nacional. A Liga Elei
toral Católica, fora e acima de qualquer atuação partidária,
orienta a conciência dos católicos para a defesa dos postula
dos católicos, corno a permanência do ensino religioso faculta
tivo nas escolas, o casamento índíssoluve', assistência religiosa
às fôrças armadas e aos hospitais".

A Liga Eleitoral Católica Em torno do DOT
Desastre' de trens
Rio, 25 (A. N.) - Ocorreu

ontem um desastre com dois
trens elétricos, causando feri
mentos graves em cerca de 100

pessoas. O desastre foi motiva
do em virtude do elétrico "14",
de Nova Iguaçú, ter entrado
na estacão Deodoro na mesma

linha em que se encontrava o

e]étrico de Bangú. O choque
foi violentíssimo, motivando
pânico indescritível entre os

passageiros. A lista de feridos
vai além-de 100, não tendo si
do assinalado ainda nenhum
caso fatal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

rMMOOiWiiEl S���4 (pçr�r�m�I!�!i�' moP'!!��u!�!,�uran�� te!rd�!!�_
:. I MURRAY, da "United presf,,) Arcoverde de Albuquerque. ra, superou todas as nações
• - Segundo informações obti- Pio XI nomeou, em 1930, seu católicas em número de dioce-
;......... •••••••.1 das em fontes autorrzadas do sucessor D. Sebastião Leme da ses e arquidioceses. O Brasil, IVaticano, assegura-se que, no Silveira, tendo êste falecido presentemente, conta com um

APAGUE .AS LUZES próximo consistorio convocado em 1942, donde resultou ficar total de 54, pelo que ocupa o ift"lI="""'-
para a nomeação de novos como único cardeal na Améri-I terceiro lugar no mundo, de

cardeais, o Brasil, que há 40 ca do Sul monsenhor Giacomo pois da Itália e os Estados
anos obteve o primeiro cardeal Luigi Copello, de Buenos Ai- Unidos, tendo superado a

da América do Sul, conseguirá res. França e a Espanha durante a

um ou dois novos capelos car- O substituto de D. Sebastião etapa da guerra. Como prová-
dímalicios. Leme, na arquidiocese, mon- vel candidato, depois de D.

Outro acontecimento que se senhor Jaime de Barros Câ- Jaime Câmara, menciona-se o

prepara em relação à América mara, ao que parece, será de- arcebispo de S. Paulo, D. Car
do Sul no referido consistorio signado cardeal no próximo los Carmelo.
é a elevação da categoria ecle- consistorio. Aliás, reforça essa Outro nome que se meneio
siástíca das sedes do Rio de hipótese o fato de que o Rio na como provável candidato
Janeiro e Buenos Aires, que de Janeiro será, provavelmen- ao solidéu cardinalicio é o do

consequentemente terão car- te, elevado à categoria de se- atual Nuncio Apostólico do
dea.is permanentes, e a nomea- de cardinálicia permanente e Rio de Jameiro, monsenhor

ção de um cardeal para Lima, a circunstância de que o Bra- Benedetto Aloisio Masella.
República do Perú, a mais an-

que me tiga sede do catolicismo 'na

América do Sul, pois data a O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que I
mesma de 1547. Entretanto, mudou seu escritório para a rua Felipe Schmidt nO 52.
as informações oficiais do Va- «EDIFICIO CRUZEIRO, onde espera, como sempre, mere

ticano apresentam esta desig- cer a estima e a preferência dos seus inúmeros clientes

nação como ainda ;pouco certa e amigos.
Dos dois consistorios que se Vista-se de uma vez, e pague em dez mêses, utili-

reunirão para a nomeacáo de- zerido-seedo «Crediário KNOT».

aproximadamente 25 cardeais, Rua I-elipe Schmidt .no. 52. -EDIFICIO CRUZEIRO"
o primeiro está provisoriamen-
te marcado para dezembro
vindouro e o segundo acredi
ta-se que celebrará em março
ou junho do ano próximo.

O Sacro Colégio, que ordi
nariamente se compõe de 70
cardeais, tem agora apenas 40
membros, em consequência
dos anos de guerra em que as

viagens e as comunicações se

tornaram dificeis e o Vaticano
adiou as novas nomeações.
A essas dificuldades de tem

p.o de guerra é que se deve ex

clusivamente esteja o Rio de
Janeiro ainda sem cardeal
Pio X, em 1905, nomeou o pri
meiro cardeal sul-americano,
designando-o para o Rio pe

Sérgio Márcio
participa aos parentes e pes
soas amigas de seus pais.
Demerval Rosa e Zilá Brito
ROlla, o nascimento de sua

irmãzinha. Yara Stela.. ocor-

rido na Maternidade. r lOS sofrednresFpolia., 13-9-45.

I
C�lI.tr8 A.ealêdlc. XI de Fevereíre li u

Ora. L. GALHARDO-Ex�
CONCURSO RAINIIIA DOS ESTUDANTES médica do Centro Espírita....lW!I... NOVOS e Voto na srita ��z�i�a�d�:ed:n�:�� sCeO�

USADOS I consultório para a Ruo>
Aluna do .......................................•....... do Senado. 317-2° anda.T.

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados. I Rio de Janeiro, onde ,pa.ssa a

oferecer os seus prestlmos.
Escreva detalhadamente "f
nome, Idede, endereço e eIl"

velope selado para areS'

posta.

Ela - É verdade
quer muito. Batista?
Éle - Si te quero, luz de

minh'alma, luz de .r.:1eus olhos,
luz de minha vida.
O Pai - (do outro lado do

quarto) - Oh menina apaga
essas luzes e vai dormir!

* * *

OS SETE SÁBIOS DA GRÉCIA
I - TALES, filósofo grego,

natural da Fenícia, estabele
ceu-se em Mileto e foi o criador
da Escola Jónica;
II - PITACO libertou Miti

lene e governou durante 10
anos;
III - BIAS de Priene, con

sultado sempre sobre assuntos
litigiosos, empregava seu gran
de talento em proveito da justi
ça. Cercada sua cidade por Ci
ro, rei dos Persas, seus habi
tantes preparando a fuga car

regavam todos seus bens e ob
jetos preciosos. Interrogado
Bias por que não fazia os mes

mos preparativos, respondeu:
- "Tudo levo comigo", que
rendo dizer que para êle os

bens mais preciosos eram sua

sabedoria e o tesouro de seu

pensamento;
IV - CLEÓBULO de Lindos,

amigo de Solon;
V - M I S O N natural de

Chio, ilha do mar de Egeu, on
de, dizem, também nasceu Ho
mero;
VI - CHILON de Lacedemo

nia mor�eu de alegria ao beijar
seu filho, vencedor nos jogos
olímpicos;
VII - SOLON natural de

Salamina, foi o grande legisla
dor de Atenas, poeta e filósofo
e foi quem modificou abran
dando, as leis draconianas.

IGNORANCIA
"O rústico, porque e Igno

rante, vê que a lua é maior que
as estrêlas; mas o filósofo, por
que é sábio e mede as quanti
dades pelas distancias, vê que
as estrêIas são maiores que a
lua. O rústico, porque é igno
rante, vê que o céu é azul; mas
o filosófo, porque é sábio e

distingue o verdadeiro do apa
rente, vê que aquilo que parece
céu azul, nem é azul nem é céu.
O rústico, porque é ignorante,
vê muita variedade de côres,
no que ele chama Arco da Ve
lha (arco-irís) ; mas o filósofo,
porque é sábio e conhece que
até a luz engana, vê que alí
não há côres, senão enganos
corados e ilusões da vista.
E se a ignorancia erra tan

to, olhando para o céu, que se
ra se olhar para aterra? ..

"

Pe. Antônio Vieira
x

TI A Í A
Sôbr-e coxins de verdura,
nos 'foges do meio-dia.
dorme a esplêndida Baia
rccl inuda {! beira-mar'
e , ('Oi��r) servas hl1lllil'de�,
sustendo-lhe () régio arminho.
;lS vauas falam baixinho
rncdrusus de a despertar.

Fagundes Varela

éONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
OÔA6SDlpfsfÇANEVRAlOIJiS E
DÔRE&•• GERAL

SÓSEUSA

COMPRA e

VENDE

Laboratório Clínico

ESTADO
l)áá.JW ,.opertiM

Idiema. por.
tugu�.. espa.
rrhol , francêl,
inql�•• etc.

Romance. Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, F,ílilica, Química, Geo·
logia; Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina. Mo·
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri
r:ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionádoll. I!Itc. etc.

RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

floria\n�polis

o

Dr. '8. 6. s. MediDa Farm. Harbal Alves de Souza
Farm. L. da CosIa Avila

RMa§ão • OGdaas à
r_ João PMto. R.o 5

Tel. l002� - ex. postal 139 i

mame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de u·rina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
,\1 .l'-,a.tovQccinafl e transfusãq de sangue.

:txa�� químico de farinhas, bebldas, café. águas, etc.

Instituto
de

Hístéríco e Geográfico
Santa Catarina
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ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMISSõES PERMANENTES

Na forma do art. 25 e § 20 do Regimento Interno e de or

dem do Consócio sr. Presidente, com·oco para o dia 27 do cor

rente, quinta-feira, a assembléia geral deste Instituto a fim de
ser realízada a eleição 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 194,7.

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

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

I
Além desta convocação por edital, será feito convite pes

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

arina, 15 de Setembro de 1945.
O 10 Secretário, Alvaro Tolentino de Souza

FACUL:DA:DE :DE DIREITO :DE �.Á_NT.A. flATAltlNA

Alle
Semestre
Trime.'Itr..

Número avulso

Anóncioa mediante coutràto.

Os originais. mesmo não puhlí
eadoa. não serão devolvidos.

A direçã-o nAo se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinadoe

Clube 12' de Agosto
AV I S O

Programa·§
de rádio

":&'\USSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCÊ GOSTA
DE

Notícias
Ouça os boletins ínformativce

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Rádio Cometa, de 231'
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da' N. B. C. to
dos os domingos, às 20,00 horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19"

horas, de 2a a 6" feira e ouvirá Sa
grarnor de Scuvero com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa. Todos es

sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa,

através dêsse grande país ouvindo
"Conheca os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados às 19,34;
horas,
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

castings" no gênero, sintonizando O>

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

DESPERTE • BILIS
DO SEU FIGIIDO
E Sallara .. c.. lIIstIntI ... 1II1II

Seu fígado deft pI'OCiuzir�.
11m litro de bílis, Se a bílis não� ..
nemente, os alimentos não sãodi,en..·
e apodrecem. Os !:ases incham • estas-
1:0. Sobrevém a prisão de ...entre. Vd'
sente-se abatido e como que en...enenade.
Tudo é amargo e a ...ida � um martíri..
Uma simples evacuaçãe não tocari ..-

causa. Neste caso, ou Pílulas Carta- .
extraordinariamente eficazes.Fazemc:w

rer esse 1itro de bílis e ...ocê sente-se_
posto para tudo. São suaves e. contude.
especialmente indicadas para fazer a bã·
correr livremente. Peça as Pílulas Cartetr.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

A Diretoria do Clube 12 de Agosto avisa que a séde
social, inclusive o Restaurante, é de uso exclusivo dos seus

associados.
Em casos excepcionais, a JUIZO da Diretoria, poderão

frequentar a séde do Clube, inclusive o Restaurante, a convi
te de sócios, pessoas em transito por esta Capital. 6 vs. 3

Precisamos. Informação à Rua'
João Pinto n: 6 ou Caixa Po.-·
alto 42. lOv-{

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

EMPREGO
Necessita-se uma pessôa. de pre

fer�ncia homem, que seja datil6-
grafo e tenha alguma prática de

Seguros.
Tratar à Rua João Pinto n : 6.

com Irmãos Glavam. 1011-4-
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o acontecimento social de sábado I Vida SO.�
Damos hrne à publicação a .

- s •
• •

crônica das es le d
I ermcio d� su� vida, na sociedade our�, se apresentou .

a Sra. Dr. vaqas através da idade, pelos anos F. ,

A 4-_ •

,

p n o:._osas jes- de �anta,Catarina. Nerêu Ramos; a distinta dama, ja em fora. lzeram �DO� o�":,,m.tas que, em seus salões, levou Nao há palavras bastantes em por seu porte impecável constitui Em brocado branco destacou-se o sr. Joaquim LUClO Souza,
a efeito o grande e sempre vi. n<;>sso. voca�u�ário, nem tão .p?UC? uma nota de distinçã9' e quando de a senhora do preside�'te do clube, competente chefe das oficinall
torioso Doze de Agôsto

numero sufIcIente. de qualificati- sua entrada nos salões do clube, em delicioso vestido de corte mo- da I O E .

U
. .

f
'. ,vos que nos. permitam descrever o que ora se reabriu, todos reconhe- der-no e grácil, que a todos agradou

'"

'C H ff
.

m mzr:z-.o sera O erecuio
.

a qu� fOI o bnlhante sucesso do bai- ceram o que de requintado e ma- já pela fazenda rica e luxuosa, já
a sra. arme In o mana

vzvaz e otiiuia autora que tum- le. inaugural do Clube da rua João jestoso encerrava o traje da pri- pelo modêlo sóbrio e discreto. Ves- Nahas;
ra estas colunas com o seu

PInto.
.

meira dama do Estado; as que a tíu-se de cinza a Sra. Coronel Mari- a srita, Maria Otávía Melquía;
trabalho, demonstracão firme MaraYIlhosamente. engalanado. de acon:panhavam também trataram nho. O preto, no entanto imperou, des Ulisséa;
âe interésse so

.

l
'

l·t
.. flores, lal qual. a. pnmavera radlO�a de �ao desmerecer o apuro com que entre as outras senhoras; assim a menina Lilian-Tereza, fi-cui a t erürto, que ora nos visita, o Doze abnu a Iina senhora se apresentou e, vestidas se apresentaram as Sras.

Carmen Linhares Colônia, Ondina lha do sr. João Arêas Horn;
Simone Gueur, Maria Reis, Helena O jovem Hercílio Alexandre
Simone Ferrari, Orlando Filomeno da Luz;
e muitas outras que ora nos é im- O menino Rubens-Geraldo,possível mencionar.
Passemos às senhoritas e encon-

filho do sr. Enio Dal Grande.
tremos a gentil figurinha de Helia- Aniversários:
ne Marinho, tal qual um camafeu Transcorre hoje o aniversá-
de medalhão antigo, recem-saido de rio natalício da exma sra. d.
sua moldura de ouro. Graciosa e Maria de Lourdes Caneparo,juvenil, em setim rosa e or ransa,
era a toilete que lhe emprestava a

viuva do saudoso aviador Dau-

aparência de uma rainhazinha da to Caneparo.
antiguidade. - ,. •

Em �ranco, de tul� e �endas, bri-,
No dia de hoje transcorre o

lho_u ). eda Gama d Eça, em ros�, aniversário da gentil sritasetim duqueza, contrastando adnll-. •

ravelrnente com seus negros cabe- Edy-Mana Abreu.
los de morena tropical, a Srta. Yo- ,. "" '"

larida Almeida. E, quanto às outras, Decorre hoje a data natalf-
não há necessidade de mencioná- cia da exma sra. d. Lídia
las, porque basta ser moça e ga-
lante, para ser bonita e emprestar Bauer, esposa do sr. Augusto

suas portas à mais fina flor de I como se foram damas de corte lu- à vestimenta a radiosa impressão Bauer, comerciante em Tijucas.
nossa sociedade. xuosa, trajaram-se com supremo do belo c do novo. • ,. •

Desde cêdo; a rua regorgilava de apuro c elegância as Sras. Dr. Au- E que diremos da nossa rnocida- Faz anos hoje o dr. Afonso
curiosos sedentos de apreciar o que gusto de Paula e Celso Ramos. de var-onil, em impecáveis smo- Camargo, abalizado clínico.de chique e suntuoso compareceria Não só o brilho e o fausto se cha- ckings ou em elegantes samrner-
ii anunciada e tão aguardada f'esta. marn beleza. Por esta razão, o que jacks? Não os chamaremos boni-
As côres do arco-ii-is desceram se nos autolha de singelo e simples, tos, pois que não ficaria bem; di- Fazem anos hoje:

do céu, vestindo as mais galantes tal qual mimosa violeta, também remos, - vá lá -, que mostravam O sr. Eduardo Longari;
meninotas, elegantes senhorinhas e deve ser trazido à luz, para que,

I
que os rapazes de Florianópolis es- O sr. prof. Manoel Luiz da.distintas damas que ali comparece- emergindo de entre as folhas' que tão na altura de competir na mais'

ramo A distinção imperou, como era a encobrem, possa ser mostrada selecionada e escolhida parada de Silva;
de esperar, porém, o que se não aos olhos de quantos não tiveram, elegância masculina, do mundo. a exma. sra. d. Lúcia Balsini,
aguardou foi aquela enorme afluên- a felicidade de apreciá-la, embora Até a hora do ângelus, da manhã, digna esposa do sr. Tarquino
cia de gente, uma verdadeira apo- tenham sido deliciados com seu' estendeu-se o baile inaugur-al do o jovem Osni, filho do sr .

teose de amizade e admiração que magnifico perfume; e assim se apre-I clube Doze, e o que é de notar, na B I
. -

b I a sim, residente em Tubarao;rece eu o simpático clube de nos- sentou a Sra. Dr. Aderbal Ramos da mais completa e estonteante ani-
sos antepassados. Silva, com belíssimo, discreta, sim- mação. Eduardo Costa;
Assistindo ao ruidoso e irnponen- ples e singela toilete verde-claro, Que de ora em diante sempre as- a srãta. Maria de Lourdes

te êxito do clube, que um dia os de bordados de lantejoulas e mis- sim aconteça, são os meus votos, Costa;
viu jovens e radiantes, como somos sungas, em perfeita harmonia com para ver novamente esplender em

hoje, ali estavam dois veteranos. os sua tez clara. cabelos alourados e intensa felicidade as fisionomias
Srs. Alfredo Juvenal e José Gla- magníficos olhos esverdeados, co- dos componentes das famílias dos

Desejamos publicar cromcas

congêneres e, para tanto, abri
mos as portas do O Estado. Se.
rão sempre bem acolhidas as

produções intelectuais, desde
que, vencendo a inércia, tan
tas inteligências femininas se

dediquem ao labor beletristico,
onde a mulher pode e deve ser

elemento de grande realce e

cooperação.
. . . em 1872, fundou-se em Floria

nópolis, com sede à rua João Pin
to, no mesmo prédio onde, ainda
hoje, se acha situado, o clube que
viria a ser o preferido pela aris
íocrucia da sociedade Florianopolí
.tana,

Cresceu, o querido Doze, em meio
aos maiores cuidados de seus fun
dadores, e tal qual criança mima
da, não raras vezes se viu acometi
do pelas doenças próprias da me

ninada. Porém, de tôdas elas,' saiu
tr iunf'an tc, e quanto mais grave era

a doença tIue o assalta va, tanto
.mais pronto e completo o restabe
lecimento.
Veio a época da juventude, e o

Doze, então, brilhou mais do que
nunca; a mocidade de 1910 a 1926,
recorda, ainda hoje, com saudades
as deliciosas festas que ali se da
vam, deleitando aqueles, que hoje
nossos pais, e que, em nos acompa
nhando, apreciam os suces�os do

querido clube que os divertiu na

juventude.
Após a mocidade, apresenta-se a

pior de todas as épocas do curso

Ivital, a v�lhice, e � esta alcaDç�n
o Doze, nao faz muitos anos. Não
raro se ouviu dizer que o Clube
da .T oão Pinto não mais tornaria a

ser o que fôra, e que os sócios do
Doze já poderiam por ele enlutar
se. Os últimos bailes de. "31 de De

zembro", só conseguiam reunir
aquele pugi lo de veteranos �ora
ções fiéis e arraigados as suas

ami�ades antigas, embora a!nda
muitos daqueles velhos amigos,
não ultrapassassem, em idade, a

um quarto de século. Voltavam

para casa, com o curaçáo conf'ran
gido de sincero dó, pelo clube que

acompanhara seus primeiros pas
sos nos ensaios ela arte da dança,
e que tão cedo, para eles, passaria
a constituir unia recordação do pas
sado, pois que, não era mais de du
vidar nem para esconrler a morte

,que o ameaçava ...
Eis, senão quando, um outro pu

ai lo de valentes e ardorosos filhos
do Clube de nossos avós, se insur

ge contra as tiranas regras da na

tureza e tenta fazer o que até hoje
não se conseguiu C0111 o orgams
mo humano: f'êz-se do Doze uma

crlanca nova... Nâo o ressusci ta
ram, ",)h ! não! pois, quem rcssus

cita permanece na mesma idade e

continua a envelhecer, mas ao

Doze êl cs fizeram mais, deram um

corpo de criança moderna ao ve

lho coração que ainda nos ama c

acaricia. Sim, o Doze é uma criança
cheia de vida, e isto porque ho
mens de coragem chegaram a rea

lizar o que os mais famosos mécli
cos até hoje conseguiram; e ainda,
o quI' é llwis sublime, consen'aralll
jhe () ])ont!Clso coração de pni zelo
so e l'�tYelllecido, ([ue se sente aea

ri nh�'do pr los inúmeros filhos qUi'

sempre teve' ao redor; e a prova
]latente dc' que digo, encontra-se na

magnifica noitada llue assin�ll()l! o

vau, verdadeiros e ardorosos do- 1110 era simples o traje, assim tam-t antigos presidentes do Doze. Famí
zistas de antanho. Suas fisionomias I bém o foi o penteado; contudo, for- lia Linhares, representada por qua
bem espelhavam a felicidade que mava entre as mais- finas toiletes se todos os filhos de Lauro Linha
lhes inundava a alma, ao ver o fi- que se nos depararam. res, Q incansável presidente da
lho de seus cuidados triunfal e fe- Em maravilhoso traje, estilo época de meu avô; tendes razão de
liz, ressurgindo da morte tremen- Mme. Chiang-Kai-Check, confec- sentir-vos orgulhosos. O nosso Doze
da que o havia ameaçado. Os dois cionado em tecido branco, apare- reapareceu, e ainda mais vitorioso,
velhinhos representaram os jovens ceu a Sra. Dr. Djalma Moellrnann ; imponente e donairoso do que nos

de 1900, aqueles que, se fossem vi- sua vestimenta impecável em har- tempos em que nossos antepassá
vos, bem gostariam de inaugurar monia com o delicado penteado em dos por

ê

le lutaram, e isto devê-mo
as remodelações que os jovens de que se destacavam seus cabelos lo ao incansável e dinâmico atual
1945 fizeram no clube de seus so- negros, adornados por dois gram- presidente, que é José Cândido da
nhos. pos de pérolas, faziam- lembrar a Silva.
Voltemos, no entretanto, a contar velha China, com seus vestidos be- Sim, Sr. Presidente, vossa atua-

o que de formoso e belo se nos de- los e tradicionais; o que se larnen- ção foi das mais benéficas possí
parou; toiletes, as mais finas, fo- ta, porém, é que vestimentas tão veis; tendes verdadeiro tino admi
ram apresentadas; senhoras distin- completas e apuradas não tenham nistrativo, "isto que apresentastes
tas e belas envergando maravilho- sido apreciadas o bastante para aos olhos de Florianópoíis uma

sos vestidos esguios e repassados analizá-las 'hem, e isto porque as verdadeira maravilha de reconstru
de suma elegância; seria impossível senhoras que assim se vestem, com ção e' remodelamento.
fazer a descrição pormenorizada e requintado gôsto e delicada distin- A cooperação eficaz, dada por
completa das finas galas que ali ção, permanecem em suas mesas e, vossos amigos, especialmente o Dr.
compareceram, entretanto, algumas só nos é dado apreciar o que de Adcrbal Ramos da Silva, é tam
são dignas de realce c merecem ser formoso e elegante elas envergam, bérn, de notável valor, mas o vos

pintadas aos olhos dos que não ti- nos curtos momentos em que atra- so dcsprcendimento, a ponto de sa

yeram oportunidade de vê-las. Não f vessam o salão ú hora de chegada crificar ao vosso Clube a própria
c!legaremos a descre\'er tôdas as' e a de partida; assim, também, a saúde, constitui uma verdadeira
que ,criam clignas de menção, por- Sra. Iela Filomeno Simone, cujo I imolaçãu pelo bem comum.

quanto nos falturia tempo e espaço; gosto e elegância jú fazem como I Aqui deixo, pois, os \'otos de to
faremos, porém, o possivel por que parte integrante de sua PC'!'so-! (los os calarinenses pelo progresso

apresenta,r.
algumas das

1.l1aiS be-I nalidade, srmpre trajada ao extrc-I elo Clllh�' da rua João Pinto, c os

las:... mo r;gôr da moda, ela ensina às se- mais sinceros agradecimentos ria
Em mai!nifi.co ,estido negro, bor- nhoras de amanhã, que o bom gôs-I sociedade florianopolitana pelo

<laliu de lantej:JUlns côr-de-prata e to c a distinção devem ser canser- presente que lh(' fizcstc';. MARILú

o menino Carlos Martins
Cardoso, filho d o estimado
profissional do volante sr. Nu
mas Cardoso;

o jovem Oscar Teske;
a menina Léa, filha do sr,

João Silva, func. da I. O. E. I
Yiaja.nte� :

DR. PAULO CARNEIRO
E SRA.

Esteve nesta capital, onde
veio assistir o grande baile de
gala do Clube 12, o distinto ca
sal dr. Paulo Carneíro-Ludíní
ra Fonseca Carneiro.
MILTON FARACO E SRA.
Também para assistir o baile

do 12, veio a esta capital o

benquisto casal Milton Faraco
Zaira Zanella Faraco.

Alistamento Eleitoral
TRIBUKAL REGIONAL ELEITORAL
Discriminação do total de qualificados, e.ua.

todo o Estado, até 22·9-1945.
Z.na Sede
la. Araranguá .

2:1, Biguaçú .

3a• Blumenau .

�3. Bom Retiro .

5:1. Br-usque .

6'. Caçador _ ..

ia. Campos Novos .

8:1. Canoinhas .

9a• Concórdia .. " .

1 0.:1.. Cresciuma .

11 a
. Curitibanos .

12'. r
1 Florianópolis 15.127

13'·l
14:1. Ibirama .

15'. Indaial .

16'. Etaja i .

17'. jar-aguá do Sul .

18'. Joaçaba .

19!1, Joinvile .

20a• Laguna .

21'. Lajes .

22:1. Mafra .

23:1.. Orleães .

24'. Palhoça .

25:1. Pôrto União .

2ó:1. Rio do Sul .

27;1.. São Francisco do Sul ,.

28'. São Joaquim .

29:1. S5.o José .

30". Serra Alta .

3P. 'I'ij ucas ..

32:1. Timbó ...•. , .

33'. Tubarão .

34'.

5.174
2.705
9.070
2.740
4.067
7.138 '

6.042
5.470
6.060
5,292
3.316

Urussanga .

3.126
6.750
10.612
5.982
5.522
10.991
7.660
10.869
6.603
3,306
5.304
3.422
7.21C
4.649
3.771
3.520
3.908
6.455
3.300
6.703
3.43-'

Tota! 195.303

José Patrocinio
Guedert e senhora
participam a seus parentes
e pessoas de suas relações o

nascimento sua primogênito
ESTELA-DORIS.
Palhoça. 16-9-945.

3;;'
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Perca-a Gordura
Um método" novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Est, êlas de Cinema de Hollywood
crescobriu um método seguro e nove

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a iJer
der peso na prirnetra sernena e m�lltos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastílhas
3 vezes por dia. Formode estImula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que .possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jove�.
Formode é um preparado garanto
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo,. em
qualquer farmácia. A nossa garantsa é
a sua maior proteção.

Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lia

, 11
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, O CARBÚNCULO SINTOMÁ
TICO OU PESTE DA MAN

QUEIRA
C a rh li TI, C u lo sintomáti

co, peste da manqueira, quarto
inchado, mal de ano, mancha
ou peste, é uma doença infec
ciosa que ataca de preferência
os bois e carneiros, já bastante
conhecida por todos os criado
res.

O animal atacado da peste
da manqueira aparece man

chado, o quarto incha-se e o

animal manca.
Apalpando-se o local infla

mado, sente-se um borbulhar,
devido a formacão de bolhas
de gás na massa do músculo. IEm pouco tempo a inchação se

espalha, ao longo, quartos
dianteiros e bochechas; quase
nunca se estende a outros pon
tos e as extremidades dos
membros. A inflamação é dura,
indolor, e pode ser cortada sem
que o animal sinta; a pele é
sêca, enrijada se o animal ain
da manca; às vezes, torna-se
impossível locomover-se.

Os animais atacados de
manqueira, raramente esca

pam da morte que sobrevem
entre o terceiro e o quarto dia.
A manqueira, em geral, não

se cura; mas póde ser evitada
com o emprêgo de vacinas.

Os animais não transmitem
a moléstia a animais sãos. O
que se verifíca é a contamina
ção das feridas pela terra ou

detritos contendo esporos do
germe, causador da doença.
Não se deve tentar o trata

mento dos enfermos, por ser
dificil a cura e ainda por cons
tituir perigo.

Como a doença sómente apa
rece de preferência no Verão e

nos animais de 6 meses a

41
!!!I----

anos, é na entrada desta esta- Estação que se devem vacinar os

animais, abrangendo os de seis Sapatos de todos os rno dedos e dos tipos mais
meses a um ano de idade. modernos. inclusive SandoUas para praia ao a�canceA vacina é empregada na do- I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeirosse de 1 cc.; é ela preparada no

P'RE'ÇOS SEM RIVAl S ,Brasil por diversos labora- ! •

tórios. Não comprem seus calçados sem visitar Q

EVITE ABORRECIMENTOS «Tamancaria Barretres»com pedidos que podem ser evita.
rios. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Ploriané-.l

:�D��� �ur�i'�'<i,.1
i ELIMINAÇÃu DAS GALl- INHAS VELHAS

As galinhas velhas, segundo
o ditado dão muito bôa canja;
mas, segundo a ciência, preju

i dícam o galinheiro. Na Escola
de Agricultura de North Daok

i ta, E. U. A., recomenda-se que
se descartem tôdas as galinhas
velhas da manada antes do
Outono, ou seja, antes de intro
duzir as novas frangas nos

ga-Ilinheiros de postura.
É desastre certo - afirma-se

na citada escola - colocar as

frangas novas com galinhas
velhas, por sadias que estas pa-
reçam. As galinhas velhas po
dem ter bom aspécto e, no en

tanto, atuarem como transmis
soras de várias moléstias infec
ciosas.
Outro inconveniente que re

sulta de colocar as frangas com

as galinhas velhas é que estas
tendem a se apoderar de todo
o alimento, com o que impossi
bilitam que as frangas produ
zam o número máximo de ovos

de que são capazes.
A única ocasião em que se

,

poderão deixar as galinhas ve
i lhas é no caso de manadas pa
Ta cria, quando o avicultor pro
jeta vender ovos para incuba
ção na próxima Primavera e

quando possua um galinheiro
separado para as galinhas ve

lhas e outro para as frangas.
(Da revista "Vitória", de S.
Paulo).

*

r

iNotícias resumidas
.

A Grã-Bretanha trabalhou
ativamente para salvar os do
entes e as crianças do setor de
Berlim escreve Ossian Goul
deng, no "Daily Telegraph".

*

O primeiro aniversário da li
bertação de Bruxelas pela divi
são de guardas britânicos blin
dada, foi comemorado no dia 3
de setembro na capital belga,
com grande júbilo, escreve o

"Manchester Guardian".
*

*

Desde 15 julho a "British
Overseas Airways" acelerou
ainda mais os seus serviços pa
ra a' Austrália, afim de que
Sydney seja alcançada em 60
horas de voo, o que representa
uma reducão de seis horas no

seu horário.
*

Seja o LlDER 08
MODA

Portugal acaba de fazer uma
encomenda de 120 mil libras à
firma Marconis Wireles Tele
graph Company da Grã-Bceta
nha nara o estabelecimento de
um sistema completo de comu-

I meações pelo rádio da colonia
portuguesa de Moçanbique.

*

Noticia o "Financial Times"
que a firma de Glasgow acaba
de receber o que se pode clas-:

! sificar como a maior encomen-

I,?a
d� tubos de

aç,
o jamais feita

a Gra-Bretanha.
*

Planos de grande envergadu-Ira no sentido de aumentar a

I
popularidade dos automóveis
de fabricação inglesa em todos
os países ultramarinos aca

bam de ser anunciados pela
Organízação Nuffield, um dos
maiores grupos da índustría de
automóveis do Reino Unido.

*

ConflCcionando O, seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLa�mONOR DUTRa I
�saldanha Marinho 2·A IFLORIANÓPOLIS

Não só a Argentina, como

outros países que apresentamI
um grande desenvolvimento
nas suas indústrias têxteis
continuam a reconhecer o fato
de que a manufatura textil do
Reino Unido desempenha ca

da vez mais o seu papel pri
mordial no que diz respeito ao

fornecimento "especializado"
aos mercados mundiais.

Crédito Popular e Agricola
de Sauta' Catarina

Para efeito da transformacão dêste banco (já autorizada pelo
Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, COllvid�m�s �!
srs, subscritores de capital a entregarem ao Banc?, at� o dia ,-,O

. O?
mês corrente, o documento comprobatório da r:.aclOnalldade brasí lei

ra, exigido pelo § Unico do art. 60, do decreto-lei n? 2.627, ele.2§-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 dI' Crédito P. "-\.gricola de S. Catartaa

Lorival Almeida

Banco de

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DRu DJALMA
MOELLMANN

DE PESSOAS TÊM

lI'orm&do pellll UntTermdlu!.e d4 Gau3bn

Com pratica DO(1 hOQl)I'"w:.iI eu:ropeWl
CU!liea m6dlca em ceral. pediatria, QQ<Im

tu do� nervOllO, apa.....tho .-nIto
urtn.irto do homem oi c!A mulher

llrtzUtc. TkBloa: DL PAULO TAVAlt!');o

Oureo Ó. RlldlolCl."'111 CIm1ca com o dr

If.tonO!>J do AbM:11 cam�.!ltl"o (Mo p."

'o� �apec1ill!.sa.do em H\lflene e ...4d.

I P11bllca. PQla UDi.,-ercidmd<t do ruo .t. .la·

I
\�1ro. - Gab!netAI da Ralo X - Jll�()o
-

..
"""'IOS'J'\lfla cUn!cll - Het.abou..rn'J �:

I&l - IJoooq..m DUOOWlIÜ - GabJneta
'IA! fimotêmpla - IAbonlt6rto de ml_

•------------ IIIIIIlIIIIIlI___
lOpla I!l aMl1u Cl1nJ.ca. - Rua l"erIIUI4o

---

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

DEPURATIVoLAR

DO SANGUE

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Glavam

() Fígado, ti Baço, I) coração
Puimões 8 Pé!e. Produz Dôres de
nos O�t'iOi'l, Reumatismo. Cegueira,
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como ltcôr.
O ELIXIR 914 está s provado pelo D. N. S. P.
come auxiliar no tratamerao da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
tamento da SUilis principalmen- seglPre os melhores ,resultados
te DOS casos em que a via be- Drlj�tamento da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

o Estõmago, os

Cabeça, Dôre a

Queda do Ca-

la) Dr. Rafael Bartoletil

:SRs.DEHTISTAS '

tmnpJ;..am .....
'

.

1,-\\'OL50� POS11\
PREÇOS MODiCOS.

SORTIMENTO INCOMPARAVEl

�Ilci#'üSTAe&PRE'OS'
DEPOSITOmnSE'..1TIDENTARIO H
rY"hId/w"t.C#f fi.tti4�;5�
�EMiNAQIO 131·135·CAIXA 2�1· S.PAlIiO

NOVO HOTEL

a verdadel

dede Miguel Rodrigues
Sousa

Angelina. MunicípiO
de S José

(Viagens diretas ou Via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

RUA CONSELHEIRO MAFRA.41

Não se aceitam hóspedes
portadores de rnotestias

cont9giosas

_,v Para a".
VERMINOSE INFANTil

Vermífugo - purgativo,
sem contra-indicação.
Fácil de tomar. Efeito

seguro nas verminoses
das crianças.

Vermifugo de
KE P

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de Florianópolis,

à rua Traiano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispõe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e·

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparelhos elétri
cos, enrolamento de motores e di
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
ôicos e outr-os. com exceção de apa
relhos de rádio .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS NOSSOS PRINCIPAIS

)dERCADOS NO PRIMEIRO
.

TRIMESTRE DE 1945

As estatísticas relativas ao

,eomércio brasileiro de exporta
,cão no primeiro trimestre do
,corrente ano revelam que o

jlosso principal-mercado foram
OS Estados Unidos, que absor
veram 56;k do valor total das
Jemessas para o exterior. Se

gue�-.se a_ Argentina, com a

_partIcIpaçao de 14<j(, e a Grã
:Bretanha, com 9%. Incluem
se ainda entre os países que
,jJrlportaram mercadorias bra

eiras, na Europa, a Suécia;
América, o Uruguai (4<j() e

/ olômbia (2,5'/c), e, na Aíri-
ca, a União Sul Africana (cer- A b d d·dca de 3'!r). Os principais pro- C a os e per I os

, dutos exportados foram o café, Acham-se à disposição de seus

que ocupou, como de tradição, legítimcs do.os, nesta redação, os

id t I seguintes documentos:
alI erança, na one agem e no C .tidã d

.

1. tecid d 1. dão e
- er I ao e nascimento expe-

va 01', os �CI os e a go ao em dida a Antônio Serpa.
rama, o pmho, a borracha, a I

- Carteira Social do Clube 15
cêra de carnaúba, a mamona de Outubro, com fotografia de uma

em pagas, os diam1l:ntes, o ru- ���hora, tendo ao colo uma crian-

mo o s=t= ou cristal de 1'0- - Certificado de reservlsta de
chá. O cafe representou 34% P categoria, II. 259lt57, expedido a

<lo valor total da exportacão e Manoel Camilio de Lima, com car-

(JS tecidos de algodão 16 9%. tas, fotos! "etc. .

. .". - Certificado de reservista de 33
Os demais produtos citados f'i- categoria, n. 66082, expedido a Jor
guram com percentagens abaí- se Fornerolli.

_

O de 47r, salvo o algodão em .t: Um recibo passado. pelo sr,

ma cujo coeficiente foi de TIto Peixoto aos srs. VItor Rab e

A 9 c'
' Hercules Allet, referente à venda

-s, 10. de um cami nhão.
Tudo faz prever, adverte a -Isenção de salvo-conduto, ex-

propósito, o Boletim do Conse- pedida a .Antônio Hoepers, de Gua

lho de Comércio Exterior, que ratmgueta. neste Estado.

a cessação das hostilidades na
w_w................ " " .._ w _ _

Europa venha trazer sensíveis B R I T Omodificacões nos rumos do
nosso intercâmbio com o exte-
rior.

o alfaiate indiclldo
Tiradentes, 17

1 Concurso para Coletor e Escrivão
de Coletoria federal

Curso de preparação: Rua Em_io B1Bm, 13.
Informações: Dias uteis das 18 às 26 horas.

Sob a dlreçAo clfIDjcQ do

DR. DJAL1lA )[OELLKA.NN

Construção mo�na e confortável, sit.uada em apraatvoel cnãeara com

esplêlidida vista para o mae.

ExeeleaHe local par-a cura de repouso. Agua flia e quente

APARBLBAMENTO COMPLETO E MOOERNtSSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO. CIRÚRGICO E GtNECOLóGICJO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
_ Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para oe exame. de elucidação de dlagnóstlC08.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe

Quartos de 2a classe

Quart.Js com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

O DOENTE PÓDE TER �IJlJDICO PARTICUI,AR

FLORIANóPOLIS
--o-- Telefone: 1.153Largo São Sebastião

Econcmío
e Finanças Alfaiate

Carioni,
"O melhfj)r"

avisa seus dist.intos fregue
ses que acaba de receber
variado «stock» de casi

miras, liaaes e tropicais,
nacionais e extrangeircs.

VISITE-O!

Rua Tirademtes, 9·A.

I
1f__----------------------·�.=S�T�.=D=:O��T:e:rc�a�.�����a�,�2�5�0e��S�.�t���..�b�.�.�..��'�9�.�,5� �5�_
Estatística

1. .. que a enfermidade de
Paget, um mal glandular que
produz a mudança do aspecto
do corpo humano, empresta à
pessoa por ela atacada uma au

têntíca figura de macaco.

2. .. que as condecorações,
por atos de bravura ou mere

cimento público, absolutamen
te não são modernas, pois já
existiam .n a Arábia e no Egi
to muitos séculos antes da nos

sa éra.
3. .. que o abandono dos fi

lhos, entre os romanos, era

equiparado ao, homicídio; e

que, na França, um édito do
rei Henrique II impunha a pe
na de morte aos pais que aban
donassem os filhos.

.

4. .. que um homem que te
nha chegado aos 70 anos de
idade respirou durante a sua

vida uma quantidade de ar su

ficiente para encher um balão
com a capacidade de três mi
lhões de metros cúbicos.

I 5. .. que os terremotos, di
ferem enormemente entre si,
no que diz respeito à sua du-

I ração e consequência: ao pas-
Clínica Geral de. Adult�. so que o de Caracas, em 1812,

Doenças da. criança.

I
durou apenas meio minuto, o

Laboratório de Análi.e.
clínicas. que bastou para matar mais de

Con.ultório: rua 'Felipe Seh- 20.000 pessoas, houve em ....
mo. m.idt. 21 �lto.e da Ca.a Pa- 1870, na Fócida, regiao da

I
Durante três anos, "The rai.o]. da 1'0.30 á. 12 • dCUI

I Grécia, um terremoto que se

Edc�n�lOnist" v�m tirando uma Re.idiRCli!;: ::(11:i�C·: de Ouro
estendeu por três anos mas

e içao na Suecia exatamente P 6 não matou uma única pessoa..

l' t' d L d
reto. 4.

I19ua a iragem e on res Fone: 769 [manuaIl 6 ... que os chineses anti"

I mas sómente agora foram ul- gos, ao encontrarem nos ge-
timados os pormenores' técní- --MA

---

los siberianos cadáveres de

I
cos para ampliar sua distribui-I COADO Il CIA.

.

mamutes em perfeito estado
ç�o. Os motivos são, como é fa-I Ag3acia. e Repruentoçõe.em G.JrOJ de conservação, pensavam que

1 - cíl calcul�r, a escassez de pa- Matriz: Florianópoli. se tratasse de animais mortos

......................._••••••••••••••••••••••••••• pel na Grã-Bretanha e a gran- Rua João Pi.to. n. 6

I
recentemente, mão sabendo ex"

de popularidade que goza C�za Po.to;I. 37
plicar por que razão nunca se

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE aouela revista em todos os
F�lial: CretlC1Úma

-

.

.

"1 Rua Floriano Peilloto, ./n (Edil, encontravam com um animal
países do mundo. Próprio).-T.legr.am.OII: ·PRIMUS· vivo; e que, então, o sábio Im-

'.'SA-O SEBA�TIA-O" Ag. t. ,-
...

,,:,
n • ao. prmcipO.. alunicipia. perador Khang-sí emitiu a teodo E.tadc .

�
I "

na de que aqueles animais vi"
viam debaixo da terra, como

as toupeiras, e morrram ao

simples contacto com a luz do
dia.

.

CréditoMútuo Predial

A PRODUÇÃO DO CARVÃO
NA EUROPA

Londres, (S. F.!.) - "A
produção das minas do Ruhr
vae atingir um rítmo que per- Imitirá afastar a ameaça-de es

.cassez de carvão que pesa sôbre
a Europa", escreve o corres

pondente especial do "Daily
Express", que sublinha entre
tanto a insuficiência dos meios
.de transporte a acrescenta:
"Das 130 minas que se encon

tram, na zona britânica, 40 es
tão ínutilísadas, em virtude
dos estragos produzidos pelos
p?IE-bardeios. Segundo as pre
visoes dos peritos, as outras
minas poderão produzir dez
milhões de toneladas antes do
fim do ano. A grande dificulda
de atual é a dos transportes
pois o material rodante é em,

número insuficiente e os ca

nais e rios estão em muito mau
estado".

xxx

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CASA MISCELANEA distri
buíiclara dos Rádios R. c, A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra,

C.tpyroghl da
l'heHAVE rOIJHf.AII/?lnc.

Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inefável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

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

A POPULARIDADE DE UMA
REVISTA ECONOMICA
Londres, (B. N. S.) - Tão

grande é a popularidade do se

manário britânico "T'he Eco
nomíst", que seu diretor na

Suécia está tomando providên
cias para que a edição que
atualmente é impressa ali seja
distribuida a seus muitos assi
nantes em outros países escan

dinavos e na França - escreve

o correspondente do "Man
chester Guardian" em Estocol-

Ieda M. Orofino
Clfvrgiã - dentista

-

Sedas, Casemiras e Lãs

SA.". a(OSA.

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade.
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

IConsultas com hora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas'.

I
Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

ORLANDO SOA RPEJLLl
Rua Conselheiro Wlafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

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

Motor a oleo crú
VENDE-SE um marca "Otí
rnax" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sídnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

�--.---------------------------------------------------------�---------------------------------
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Lira Tinis Clube-Dia
da Rainha, chows

do dia

eleícãs
,

de mesas na

tradicional Baile da Primavera,
Joalheria Morí1z, a

smoking, branco, summer e .dinner-jaket.

29, sábado,
Reserva

Cr.$ 4.000,00
cr.s 1.000,00
cr.s 100,00
c-.s 1.900,00
cr.s 1.000,00

A transportar Cr.$ 8.000,00
Nas edições seguintes, prosseguiremos na publicação dos

nomes das pessoas que tão generosamente vêm auxiliando essa

piedosa obra.

'�r�r.�!L !�.J�!!�IJ��!�l����!!�!!o 'Capela de São Seba_sliã91 VoncnrsJo!emanal
All'eDOr Nicauor Pereira para exercer, iate- Julgamentos realizados pela Câ- As obras de reforma e pintura da Igreja de Sao Sebastlao

"t-O RITZ e ROIYrinamente e em comissão, O cargo de Prefeito mara Civil, em sessão de ontem: à Praia de Fóra, já foram iniciadas, alguns dias atrás. Conti- U es
)lunicipa! de Camboriú, dur-ante o impedimen- Agravo n. 1.574, da comarca de nua recebendo donativos a Comissão encarregada. Já subscre-
to> do titular do cargo. Crcsciuma, agravante "Sul Améri- Ii ti" 'f M

.. veram O ' lvro respec IVO:A Áurea Alllaral Oliveir-a Neves, ocupante ca errcstrcv I ar itimos e Aciden-
010 cargo da classe G da carreira de Profes- tes e agravado Lotério João Mar- Dr. Aderbal Ramos da Silva .

••r Normalista, do Quadro único do Estado cílio. Relator o sr. des. Alfredo Carlos Hoepcke SIA .

(Grupo Escolar "Luiz Delfino ", de Blum-, 'I'rompowsky. Dr. Djalma Moellmann .

.au), de sessenta dias, sendo trinta com ..en- Negado provimento ao agravo, T T Wí ldi ( terí 1)cimento integral e, trinta com o desconto de um para confirmar a scntença do dr.
om . 1 1 em ma erIa .

têrço do vencimento, a contar de � de se tem- Juiz ele Direito que decidiu com Curt Herimg .

bro de 19�5. acêrto e consultou a prova dos au-
A Simone Pereira Milioli, ocupante do car- tOS.

:-0 de Professor Cornplementarista, extinto.
quando vagar, padrão C, do Quadro Único do
Estado (Escola mista desdobrada de Içara, no

_unicípio de Cresciuma) , de quarenta e cinco
dias, com a perda de dois têrços do venci
menta.

A Enair Fernandes Vieira, que exe rce a

função de Professor (auxiliar), referência II
(Escola mista de Pinclotiba, no município de
Orleães), de noventa dias, com vencimento in
tegr-al, a contar de IOde setembro de 1945.
A Rosalina Wessler Antunes, que exerce a

função de Professor, referência III (Escola
mista de Rio Pinheir-os, distrito e município de
Orleães), de noventa dias, com vencimento in
tegral, a contar de 10 de: setembro de 19 .. 5.
A Iraní da Silva 'largas, ocupante do car

go de Professor Complementar ista, extinto,
-quando .vagar, padrão C, do Quadro Único do
Estado (Escola mista de Lauro Müller, no

municipio de Orleães), de noventa dias, com

vencimento integral, a contar de 1- de setem
bro de 19�5.
A Keli Macuco do Lago, ocupante: do carro

da classe F da carreira de Professor Norma

lista, d� Quadro único do Estado (Grupo Es
colar "Luiz Delfiao ", de Blussenau}, de .&_

venta dias, com venciseeate i.te:ral, a coatar
de 3 de setembro de 19�5.
A Inês Sampaio 1\1at05 de Morais, ocupante

.de cargo da classe F da carreira de Professor
Normalista, do Quadro único do Estado (Gru
po Escolar "General Osór io ", da vila de Tr ês
Barras, no município de Canoinhas), de no

'Tenta dias, com vencimento integral, a contar
ele 4 de setembro de 19�5_
A Cléria Krüger Rodr ig'ues, ecupante ••

cargo da classe F da carreira de Professor
Normalista, do Quadro único do Estado (Gru
po Esc�lar "General Osório", da yila de Três
Barras, no município de Canoinhas), de BO

"Venta dias, com vencimento iutegral, a contar
de � de setembro de 19�5.
A Leonida Batista, que exerce a função de

Serviçal, referência II (Grupo Escolar "Ro
berto T'rompowsky ", de Joacaba), de noventa
·dias, com vencimento integral, a coutar de 3
de setembro de 19�5.
A Antonieta Silva Silveira, ocupante do

cargo de Professor Cornplemenrat-ista, extinto,
quando vagar, padr-ão C, do Quadro único no
Estado (Escola mista de Taboão, distrito e

município do Rio do Sul), de quarenta e ci n
co dias, com vencimento integ ral, a contar de
IOde setembro de 19 .. 5.

Designar:
A professora Lia de Haro para Professora

de Educação Física do Grupo Escolar "Gus
tavo Richard ", de Campos Xovcs, com a gra
tificação mensal de Cl·� 100,00, correndo a

despesa por conta da dotação 1-031, do orça
mento vigente.
A professora Zilá Mendonça para o Curso

Complementar anexo ao <:;rupo Escolar ".Kos

SOl Senhora da Conceição", de Roçado, »0 mu

nícipio de São José, com a =ratificação meJJsaI
de Cr$ 100,00, correndo a despesa por ceata
da dotação 1·026, do orçamento vigente.

Dispensar:
A professora Gicela Destri do Curso Cora

plernentar anexo ao Grupo Escolar" Nossa Se
nhora da Conceição", de Roçado, ao município
de São José,

Con.ceder l-ictnça:
A Aurélio José Francisco, Prefeito Munici

pal, em comi'Ssio, de Camboriú, de três :aeses,
e a contar de 24 do corrente.

Requerimentos Despachados:
Sulamita Mada 1\Iacedo de Ataíde � Pede

pagamento do aumento de salário - Arqui
ve-se.

João Orestes Boaventura Pereira - Pede
pagamento do quantitativo para funeral
Sim, de acôrdo com as inf.rmações.
Abelardo :Máximo Pereira - Pede para ser

regularizada sua situação COMO extranilfllerá
ria - Arquive-se.

Sociedade de Cultura Musical - Pede por
doação o piano existente no Grupo Escolar de
Biguaçu - Indeferido,
Ricardo Hoffrnann - Pede reversão para o

magistério - Indeferido em face da legislação
federal.
Ana Soares Paul - Pede para ser subme

tida a inspeção de saúde, no Centro de Saúde
de Joinvile - Sim.
Aida Lúcio - Pede paga_eRto do aUlllent.

de salário - Relacione-se.
Benta Cardoso - Pede aposentadoria - Re

formo o despacho anterior que resultou de um
equívoco. A inspeção no Departamento de Saú-

A _

e premlos ..

24.. Traje:

'* * ii

Agravo n. 1.573, da comarca de
Crcsciuma, agravante o dr. Curador
de Acidentes e agravada a Socieda
de Carbonifera "Monte Negro" Li
mitada. Relator o sr. des. Luna
Fr-eire.
Foi dado provimento ao agravo,

para reformar a sentença e conde
nar a agravada a pagar ao aciden
tado a importância ele Cr$ 10.600,00.

'* * >I-

Estabelecimento Gráfico 8rasil

começar

BASES DO CONCURSO
-o leitor que enviar a melhor le

genda anedótica para o cliché aci
ma, será premiado com dois in
gressos para os lançamentos de 5a
feira e domingo, nos cines Ritz e

Roxy .

-- A� anedotas serão recebidas
até sábado à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompanha
das de um recorte do cliché supra.

- Tôda segunda-feira será pu
blicada L melhor anedota com o no
me do autor.
- O julgamento será feito pelo

corpo redatorial deste jor-nal.
PREMIO

O candídato vencedor procurará
seus ingressos na gerência do Cíae
Ritz, às 2lts.-feiras.

Apelação civel n. 2.635, ela co

marca de Caçador, apelante Vitório
Sa.ntin e apelado o Oficial do Hc
gistr'o ele Imóveis do 10 Ofício. Re
lator o sr. des. Silveira de Souza.
A Câmara negou provimento à

apelação, para confirmar a senten
ça apelada. Serviu como juiz even

tual desempatador o sr. des. Urba
no Sales por estar impedido o sr.

des. Luna Freire.
.., * '*

Apelação de desquite 11. 401, da
comarca de S. Francisco, apelante
o dr. Juiz de Direito e apelados
'Valdemar Bernstorff e sua mulher.
Relator o sr. des. Alfredo Trem
powsky .

Preliminarmente, foi o julgamento
convertido em diligência, para que
na comarca de origem, seja resti
tuida aos requerentes o que a mais
pagaram pela sentença de Ils. 11.

*" * '*

Apelação de desquite n. 402, ela
comarca de Serra Alta, apelante o

dr. Juiz de Direito e apelados Car
Ias Narloch e sua mulher. Relator
o sr. -Ies. Silveira de Souza.
Negado provimento à apelação,

para confirmar a sentença que
homologou o desquite.

Camisas, Gravatas, Pijames
M eias das melhores, pelos me

nores preçeslsô na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra. 9'

de perante os srs. drs. Belloni Ribas, Sette
Gusmão e Mário Wendhausen.

Oscar Fonunato de Sousa - Pede cancela
mento de dívida e passar o internamento de
seu irmão por conta do Estado - Ao diretor
da Colônia Sant'Ana para informar.

Décio Klettenberg �outo - Sim.
Serviços Hollerith S, A. - Sim.
Enedina Dalsasso Gazola - Sim.
l\tIaurília Silveira Francisco - Sim.
Algemiro Alvim dos Reis, Arlindo Carvalho

Bastos e Cândido Freitas - Sim.
Erica :NIarhofer - Sim.
Cedolina Campas Zapelini - Si",.
Dércia Silva - Sim.
Flor-De-Liz Fernandes de Sousa - Sim,

nos tênuos do parecer do Consultor JurídiG..o_
José Moskosrz - Sim.
�Ial"cílio Alves Bueno - Sinl.
Silvia Hübbe - Sím.

DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho. Comerciou
lmpre.são o côre.

CompQ.ição de livro. e

IClrR<li.

Tê.e. e Memorai.
Doublé. e tricromi<l.

Revi.:a. - Avulao. • Caixa. -

E.tojo., etc.

�
ANTI- PALÚDICO
de comprovada eficácia
Ht, mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE lNDIO DE OSGOOD tem

merecido a preferência, em todo
e Bra!"i1, no tratamvnto do lrru.a
lucnsmo e suas manírestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana, raiz de calurnba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas palu,do
sas, é exceleni: no descongestío
namento do fígado e, no resta
belecimento da secreção biliar.

CASA ou TERRENO
H. Moura compra.

Avenida Rio Branco, 89

Aceita encomendas para o interior

Tiradentes rr. 10 --- Florianópolis
do Estado

Rua Santa Catarina

COZINHEIRA
Precisa-se de uma na Avenida

Rio Branco, 89 6 v, 1

Guarda-lívros
Aceita uma ou duas escritas

avulsas
Informacões nesta Redação.

5 v.I

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

rua Maior Costa, 33.
Florianópolis.

5 v - s

Concurso para «Rainha dos Estudantes»
Como noticiamos, está sendo realizado nesta Capital, a

exemplo dos anos anteriores, o concurso para Rainha dos Es
tudantes de 1945, sob o patrocínio do Centro Acadêmico XI de
Fevereiro, órgão dos alunos da Faculdade de Direito de Santa
Catarina. Êsse concurso, como era de esperar, vem empolgan
do a juventude estudantil de Florianópolis. Sábado último,
uma Comissão constituida pelos Acadêmicos Theodócio Miguel
Atherino, Roberto M. Lacerda, Ênio Ezequiel de Oliveira, Antô
nio A. Lisboa, Osní Gil Kersten, e José Gomes, da Faculdade
de Direito, e Achiles Atherino, da Academia de Comércio, pro
cedeu à terceira apuração parcial. Após três horas de estafan
te trabalho, em que foram conferidos mais de seis mil votos,
verificou-se o seguinte resultado:
10 lugar Denize Veríssimo Pereira .

2° lugar - Marilda C. da C. Luz .

30 lugar Yeda Gama d'Eça .

4° lugar Maria Ligea Cúneo .

5° lugar Terezinha .Couto .

60 lugar Maria Luiza Campos .

7° lugar Ursula Beckmann .

8° lugar Sinova Leal Moura .

90 lugar Maria Alice dos Santos .

10 lugar Eunice Rihl .

2.347
1.690
1.366
842
824
726
451
162
127
57

votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos

Comprar 0.1:1

LANEA é sabl,,/
CASA MISCE·
economizar •.

Auxiliar de escritório

II �J � I,f'
,-

(ia ra. Fabricante e distribuidores das afamadas con- I'119 /..d
'11 LI fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOJ:-ins e aviamentos

I para alfai'J.tes. que recebe diretamente das

Imelhores fábricas. A Casa •A CAPITAL- chama a atenção dos Snre. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes: .

......� � cama aKBBaBmmmm.6M�B�wa.m*�e�ti�!"II.#WEa"MB&W%m=--�-�mm""EBmoà§me--�Mmg�"==�""�"G nmaBm'� � mlW�c·�Em��m=���mmm9���"�,�.m,��

Importante organização precisa de um C01ll'1 conhecimen
tos gerais de serviços de escritórios, inclusive co rrestiori

dência. Lugar de futuro. Cartas indicando nome, idade,
capacidade e referências para Caixa Postal, 62, Fpolis.
4vs-1

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51í2 a 8. - Limite Cr$ 30.000,00

l\1oviml"ntação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A. ICAPITAh: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajano, 23 Florianópolis

-..IIIIII__!IIII!lII_... �

Oswaldo Apolonio da Rosa
RfPAESENTACÕES

Estada deAceita representações para o

Santa Catarina.
Laguna - Cx Postal, 66. -

Santa Ca'tarina.
Tel: Rosa

I • --• CL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ind·c d M·'die lNotM cleDun�as

: I aor e ,O te;���::idos(��t�� �jndo �:�
locados para se desenvolverem

__ ·.,.,.,. · ·_A·_..__� _..� __.4"..-.,. novamente pelos cirurgiões do

sr. Mary's Hospital desta cida
de. O st. Mary's é aliás o ber-

ço da penicilina. .

Esse tratamento verdadeira
mente revolucionário que aca

ba de ser introduzido na clíni
ca odontológica já foi aplicado
com êxito a abcessos e infec

ções de raízes, de acordo com

informações recentes presta
das pelo "News Chronicle"
desta capital. Num determina
do caso um dente foi extraído,
as extr�midades infeccionadas
das raízes foram cortadas, e

após a obturação da polpa dos

canais, o mesmo dente foi re
colocado na seu alvéolo que
havia sido previamente trata-

ido com penicilina para recebê
lo. Cinco mêses depois, a for

mação ossea era visível em tor
no das raízes. O dente mostra
va-se tão sólido que se prestou
para a aplicação de um "brig
de" afim de remediar urna fa
lha vizinha. Sir Alexander Fle- I
ming descobriu a penicilina Inos laboratórios de pesquizas
químicas e biológicas do Sr.

Mary's Hospital. Esta famosa

instituição, que celebra preci
samente agora o seu centená
rio, acaba de anunciar novas Iobras de reconstrução e a ex

tenção dos seus planos cientí
ficos que lhe permitirão desen-�--------------=

volver em notável escala os

seus trabalhos de pesquiza. O ICoronel Parkes, diretor-geren
te do referido Hospital, falando
há poucos dias a respeito des
ses novos projetos, salientou
que o st. Mary's não é apenas
uma instituição local, mas urna
organização científica nacio
nal que tem beneficiado o

mundo inteiro com os resulta
dos das suas pesquizas e pela
obra dos médicos treinados nas
suas diversas clinicas.

DR. SAVAS LACERDA
OIiniea médioo-ci.ní:rgiea de Olhos - ()omoidos. Nanl - Gaqanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nscioaal de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Scamídt, 8. Da. 14 U 18 h�.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

E8peei�� em allkdrÚllgia e PnecoloPa
HOfIPital "Miguel Coute"

lBIRXMA ruAMóN'h\) - Santa Catailina

Dr. Polydoro S. Thiago
OIftlioa M�lca f'm Geral

Doenças do coração, pullmões, figado, estômago, lmlf:estim.oe.
rins e demaâs érgãos i,nt-e:mos, de aduLtos e eríaneaa

CONSULTóRIO: Rua Fernando Machado, lt)
(J�NSUL'I'AS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RE8'IDENOIA: Av. Tro�ows·ki, 6,2 - FÜ'ne Manuai 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHElt'E DOS SERVIçoS DE, 'tlSIOLOGIA ,DO CENTRO DE SAnDE l!l DO

HOSPITAL. "NElRlllU RAM\úS".
CUrao.de ""perfey;o�m.ento nl;> H&p!tal São LuiZ Gonzaga, de �o Paulo - �-esta'
�lo'Jdo 'Instltuto\{'j"Çlemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interiill' dO

Sanat6rJv de Santos, em Campos do Jord!\o.
CLlNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE'.IIl TRATAMENTO IilSp&m.u,I?j4JlO

DAS DOENÇAS DO APARtlLHO RJilSPIRATOBIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: DiAriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MelreJee. 18.
RESIDtlNCIA: Rua 11lstnes JWUor. 1315 2t''Fe-l� 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico espedalista em DOENÇAS DOS OLHOS

eur.o .. .f.perfel.ooamento • Loup PrAtica 110 Rio IM ........
1lO••UJJrA. - pu ...u: .........-..... IOiBOà.12 h. Q. tarde 8llceptoo••
....... -14 ás 16-- - OOl'fIlltTLTO:&IO: ,... iob..... or.......... -

.... 1...1 - ........., .... rr-a..... v- ..

DR. ROIJ)ÃO CONSONI
mBURGIA GICRAL - ALTA CIRURGIA - 1I0LtlSTIA8 D� 8ENBORA8 - PABTOB

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de 840 Paulo, onde fOI
A..tstente por vãrlos Ml{)8 do Serviço C!.rdrglco do Prof. Al1plo Carreia N!!to.
Clnn"gia do estômago e Tlas blllaTes. 1nrtestiIn08 �elgado� gr08llO, ttrolde, rlne.

_,...... bexlea ütero OTãrloe e trompas. Vu-lcoceie. hidrocele, Y'U1zN • h6rBda.
_---o .. CONSUCTAS:
eu :I lU li b"''''''''. " ltu.. Felt'P'" F<,hmJdt. 21 (alto!! da C_ Pa!Ml!eo). Tel. 1.688.

RESmtlNCIA.: lWa E8teYeII JCIn4or. 178: Tel. Jl'lM

A SANTAELLADR.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medic�a da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Servlço N�
cional de Doenças Mentais. Ex interno da santa Casa d� Ml

llericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. �x médico assísten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOS,..S

_ Consultório: Edifício Amélia Neto
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 l?-0r� :
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Flonanopol18.

DR. ARAUJO
Assiatente do Prof. 8anson, do Rio ele "..mo

ESPECIALISTA
Doenças e operações C;{lS OLHOS. OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna dia GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORl!NO (lábio e c6u

da bOca fendldoe de nascença)
-.otagoscopia. traquêosoopia. broncoscopia paJra retlirada de corpos estranhoe,

CONSULTAS: d8.8 10 à. 12 e du 111 UI 18 bor..

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. ANTONIO MONIZd'Avlla

DE ARAGÃO

Dr. Newton
Operoçõa. _. Via. Urinaria. -- Doan
;aa do. inte.tino., réto e onu.

- Hemorroido.. Tratamento do
colite omebiono.

Fi.iotaropio r: Infra.vermelho,
Conault: Vitor Meiral_. 28.

Atende dioriomente ã. 11.30 he.• ,

à tarde, doa 16 M. em diont.
R..ld I Vida! Roma., 66.

FODe 1067.

� •� VIIaIee e ar.!IIII
I. torII:L Para0. • ._... .........

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
t1am.eIl1e d.U 11 b 17 1iI.OrU• .RBIDaN.
'1..6.: 4UIQInm_ .l.... .. .... fIIi',

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade N:ac. d. Kec11c11Da da UniTenldade do Bru!l)

_-lntf!l"110 (10 IilArTIOO d. CUn1ca JtlMica do ProfeBlIOr <nTaldo OllT.1ra, m6d1eo d()

Departllmento d. liaM.

OLINICA .K.lIIDIC.Il - MolNtlae btera.. d. .allltoe ., maaçaa. OON8ULTORfO

• IUl8ID:aNCI&: S.. lI'eUpe 8cbm1dt .. III - TeL 1111. CONSULTAS - Du II UI 11.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
SerTiçoil "II!! Clínica Infantil da A.ssistência Mlln!cipal • Hospital

d .. Caridade

CUNICA IIWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OONSULTóRiO: Rua Nunes Machado. 7 (�d1f1cio S. Franciaco). le.. l.tü

ConsultaR das 2 à. 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7811

�.. ..
.,..',.,.

� ln 1d\TOO 1 .•.

Beato Camilo Costanzo,
Martir

Camilo Costanzo nasceu no

seio de uma família de fidal.gos
da Calábria. Depois de ter ser
vido no exército em Ostende
(Bélgica), entrou para a Com

panhia de Jesús, em Nápoles.
Aos seus constantes e prolon
gados pedidos acederam afinal
os seus superiores, mandando-o
para as Missões da China. Mas
ficou retido em Macáu e rece

eu ordem de prosseguir para
o Japão. De lá, porém, foi ex-

I
pulso e, no exílio, escreveu li
vros contra as falsas seitas ja
ponesas. Afinal teve ocasião de
voltar ao Japão. Percorrendo
várias ilhas e cidades daquele

I império, confirmou os cristãos
aterrorizados na fé. Sendo pre
so perto de Fírando, o impera
dor condenou-o à fogueira. Le
vado para Tabira, fêz aos ho-
landeses, ingleses e japoneses
alí presentes um sermão sôbre
texto evangélico: "Não temais
os que podem matar o corpo"!

I
No meio das chamas ficou imó
vel, corno se não sentisse o fo
go. Morreu em 1622, com 50
anos de idade. Com êle sofre
ram o martírio dois catequistas
da Companhia de Jesús e dois
meninos de 12 e 7 anos respec
tivamente.

ESPIRITISMO
Às 19,30 horas, hoje, no Cen

tro Paulo Tarso, no Estreito, à
Rua Castro Alves, - 141, have
rá palestra doutrinária, fi às
mesmas horas, na Associação
Espirita Fé e Caridade, sita à
Rua Fernando Machado nv 51,
realiza-se como habitualmente
a sua sessão doutrinária.

Reliqião

etc.

OOfltAS OU GlOO
E RtMÉm�6

108 paginas - 00 gravwas - Cr. $ 6.00
contra J:eembolso posta I

UZLNAS CWMICAS ·BRASiLEIRAS Lida.:
c. POli.\' 14 - JI'IIIOTlCABAL - E. s. P.. lo

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA R084
Rua Deodoro, 33

Ftor ianópolia

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

Atenção
A co.o do. máquiI'la. SIN·
GER dispõe de técnico espe
cializado wn conliêlto. de
=cíquiRa. de cOllturo, moto
res, fogareiro., geladeiras, fer-

Iros , oCifuecedore., etc.

Atende chamado.

I
o domicílio.
,

Tirante., 18 -- telefone 1.479

CatoliciSMO

o santo

Cereais elO grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salg�dos

25 DE SETEMBRO

* * *

- Consignacões -

do d'ia

MACIEL, FONSECA & CIAR
Comissões

Ruo Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

Conta Própria
Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais. Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preces _reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

DOENÇAS NERVOSAS

I Com os progressos da medicillla,
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei-
rismo" fruto da ignorância, só pode
prejudicar os, indivíduos a.fetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais disp'Õe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in-

IR. H. BOSCO LTDA� I�:g��t?f����:��:da
..

tTAJAi - S· CATARINA STODIECK
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

(Membro dos Institutos deR t
- TransporteI! Marítimos; FerrO.eprellen açoe. Direito Social Brasileiro eC

. - C t p'. via'rios. RadoviárioSl, Aéreo••

DR .. BlíiA"",��'E FARACO onslgnaçoes.. on a roprlO Paulista, lente da Faculdade';;",,,
R P d F

.

5 Casco.. F8go. Acidentes do

I
ua e ro errelro, de Direito de Sta, Catarina).2' Pavimento Trabalho, Acidente. Peuoailil,

"'''''Ico .. - c�.efe do Servlro de Sffll1!S do Centro de Salld�

I I '11·d
-- ADVOGADO,...<OU U

CAIXA POSTAL, 117 Re.ponllobilidode Civi e �l a.
--

I Df)ENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE Praça 15 de Novembro, n' 1,
i AMÉos O� SEXOS llATO� rNFRA-VERMEU�OS E Ul:TRA.VIOLETAS. Endereço TeJel'Tráfico (C BOSCO» lIala 3-Cah:a Postal -- 86.
! 1

..

CO)!jSULTAS: d� S. às. 6 b. - R. Fell1)e Sehmidt, '8
I

�

E�,'� " ,,' BES_..: R, ,&inYjle, �Z - mNEllW _ � '- ""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Medicina Social
s. Paulo, 24 (A. N.) - Por

iniciativa de um grupo de mé
cUcos desta capital, foi funda
da uma Sociedade de Medicina,
Social, que tem por principal
objetivo a unificação dos esfor
ços dos médicos, sociólogos,
técnicos e industriais, no sen

tido de resolver o problema da
medicina social e da medicina
do trabalho em nosso país, vi
sando, assim, tornar uma rea

lidade prática o direito que to
dos tem da subsistência e' da
saúde.

Vin a cremação
Berlim, 25 (U. P.) - Uma

fonte competente alemã, de
clarou hoje, ao correspondente
da United Press, que um seu

amigo pessoal estava presente
na chancelaria do Reich, quan
do o "reichsleiter" Martin Bor
mann dirigiu a cremação dos
cadáveres de Hitler e de Eva
Braun. Acrescentou que quan
do viu Bormann pela última
vez, este levava consigo o tes
tamento de Hitler nomeando-o
sucessor do "fuehrer" no che
fia do movimento nazista.

Florlanõpolli 25 de SelemDro de 1945

o DASP produziu
resultados

PARA ALIVIAR
OS ZUMBID'OS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Pannint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e
cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral
farão bem, provando êste remédio.

'

Política útil
..

VISITA Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de

informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere

mos prazer em recomendá·lo (;1)
aos inte-ressados na aquisição de
bons funcionários (as).

.4s quatro razões d<\
derrota· do Japão

�;.

POR VAD. SILVEIRA
Rio, 23 (A. N.) - o selecío- A hora que atravessamos é pro-

namento de candidatos para a diga em política.
UNRR'A, através do DASP pro- Discutem-na, sob todos os aspec

duziu os mais satisfatórios re- tos, desde a criança inexperinte, à
vciledade, decrepitante.

sultados, Servem a contento Atacam e defendem, segundo suas

na Europa todos os funcioná- predileções, assuntos e nomes inter
rios selecionados por aquele nacionais, dando um cunho de ex

Departamento. Por isso mes-
cessiva compreensão, a ponto de
convencer-se da perfectibilidade

mo a UNRRA, precisando ago- dos argumentos. Fala-s« de cadeira;
ra com urgência de servidores como � douto professor, que ex

para a Zona do Pacífico, aca- pende,' as vezes, motivos delicados,
ba de encomendar ao DASP o

com uma dose de ironia para não

selecíonamento de 700 servido-
cansar a mente de seus preparan-
dos.

res para partir sem demora, Portanto, erra-se muito, por
para a China e sudoeste do Pa- muito ralar-se.

cífico. Os lugares são os mais E, por isso mesmo, é aconselha-
.

d 'do d
vel "falar pouco e acertado", para

vana. o�:. me ICOS,
. entístas, sermos útil à coletividade, obser-

vetennanos engenheiros, agro- vando a máxima bíblia: "quem
nomos, sanitários, químicos, fére com ferro, com ferro será f'e-

-

engenheiros, secretários, auxi-t
rido".

ares de escritório, etc. Feitas
a� inscrições, serão re�etidas O leitor, nem sempre adquire os
diretamente para Washíngton, jornais, pór mero passatempo, neni
pois a UNRRA tem extrema atraí�o pelo noticiário do dia, a

urgência do pessoal. Os que se respeito da guerra, ou de outro .cri.-
me qualquer, As vezes, a curmsi

ascreveram par� trabalha.r na dade, ou mesmo, o interêsse, o faz
Europa, poderão prefenr o perquirir sôbre o passado e ainda
Oriente, bastando uma simples �a. atualidade, mas que 'lh� sej;
comunicação do DASP. Não há uh!... .

distinção de sexo. Os ordena- Assim, vejamos, s.e o leitor sabe:
.. .,. 1) Que o prrmerro homem a

dos va;Iam amda. uma �Iana aportar em nossa ilha, (não con

de 7 dólares e mais um dolar e tando os nativos), segundo a histó
meio para cada dependente ria, foi Sebastião. Cabôto, que o

que ficar no Brasil. O prazo fe�, para con�tr�llr uma galeota,
, . ,afull-de substituir a uma das suas

mmimo do contrato sera de já destruida pelo rigor das vagas:
um ano. no ano de 1526?

2) No município de Urussanga
existe um cabo aéreo, para trans
porte de carvão, em caçambas, da
localidade de Rio America para o
de Rio Deserto, onde ha estação de
Estrada de Ferro, perfazendo um

percurso de 4 quilômetros em 17
minutos, numa elevação de 150 me
tros, aproxirnademente ?
3) Que em 1889, existia nesta cio

dade, uma Associação Recreativa e

Cultural, denominada "Cassino Ca
tarinense", e no dia 4 de janeiro,

Se V. S. sofre de aturdímeate homenagearam o seu presidente
sr. Antônio Eleuterio de Souza Bra�
ga, tendo o secretário, sr. major
Eduardo Horn, lido um soneto,
composto, especialmente, para êsse
fim. Entre os outros diretores es

teve, também, presente, o vell�ran
do sr. Joaquim Margarida?
4) Que a nossa Ponte "Hercilío

Luz" tem o comprimento de 819
metros e 988 milimetros, estando o
seu leito à 36 metros e 576 milirne
tros do nível do mar ?
5) Que a pedra fundamental da

nossa Matriz, foi lançada em 1753,
sendo a Igreja concluída,

definiti-,vamente, vinte anos depois?
(i) Que no dia 10 de janeiro de

I' - - 1888, o presidente de nossa proví n-
�rlmlnOSOS I cia, _recebeu um telegrama com o

'1 seguinte texto:

de guer"'a . "Assernblóiu-Geral, em sessão ex-
. I. ! truordinàr-ia, convocada hoje, apro-

Nuremberg, 24 (R.) _ O I �9u e.m 3U• discuss�o, às 13 horas
_

e

barão Constantin von Neu-
_::l minutos, o pr?J,�t� da exclusão Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

rath d t'd t t !:.:.d:o_:cJ�e:l1�le:n�to�s:e:r:\'�rl�.� ��������������====���====���======�, e 1 o recen emen e na
zona de ocupação francesa na

Alemanha, foi conduzido para
esta cidade, ao que anunciou
François de Menthon. repre
sentante francês da Comissão
de Crimes de Guerra. Anun
cia-se também que Rudolf
Hess, representante de Hitler
que foi de avião para a Escos
sia em maio de 1941, será tra
zido para Nuremberg, "muito
brevemente", para os primei-j.ros julgamentos.

Rio, 23 (A. N.) - Dom Au
gusto Alvaro Silva, arcebispo
de Bahia e Primaz do Brasil,
esteve em visita ao diretor da
Agência Nacional, retribuindo
a visita que lhe f'ízera .o sr.
Joel Presídio. I

Senho,., comerciontes, focam de ,u��
quinas de café, uma fonte de lucros certos. liInstalem, em seus estabelecimentos, as f:
famósas máquinas de café de côador)

�:

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
UBLITE(.

RITZ HOje. 3& feira, às Novos17 e 19,30 hrs.
Sessões dOas Moças

Em última exibição e atendendo a

diversos pedidos.
Bette Davis, Olivia de Havilland, Londres, (B. N. S.) - Duas
George Brent 8 Dennis Morgan em: companhias inglesas de camí-

NASCIDA PARA O MAL
Irmã contra irmã na mais peri-

nhões pertencentes ao conhe-

gOlla, mais dramática e mais in' cido Grupo Rotes anunciaram
tensa rivalidade pelo amor de dois O lançamento de um novo tipo
homens que brincavam com o de rebocadores de automóveis

coração de ombes.
Impróprio até 14 anoll para tratores. Trata-se de um

Filme Jornal 41x10. DFB conjunto entre 6 e 8 tonela-
Preçoll Cr$ I 20, 1,80 e 2,40 das e do maior veículo de

---.. f"�,

noxy' Hoje, 3a .• feira,· à� transporte até agora fabricado

K
no Reino Unido. O conjunto19.30 horas compõe-se de um trator com

Deana Durbin, mais encantadora
maill romântica, mais artillta ao

dez pés de comprimento 8 au-

lodo de Gene Kelly. em: tomaticamente ligado a rebo-
FÉRIAS DE NATAL cadores de oitenta toneladas

Um drama intenllo e vigoroso. de capacidade. A aparelhagem
Amor, ternura e abnegação. automática de ligação está

Impróprio atá 14 anos
�

No programa:
sendo pela primeira vez em-

Notícias da semana 45x31 • DFB pregada em veículos para ope-
Notícias do Dia - Jornal rações em longas distâncias.
Preçoll Cr$ 3.60 e 2.40 Até agora a combinação foi

Amanhã, no RITZ, às 19,30 horas. usada com absoluto êxdto pelos
Acquanetta, Q mulher pantéra em: veículos militares que as refe-

A RAINH!'. DAS SELVAS ridas companhias produziram
Gigantesco e monstruoso... numa quantida.de superior a

Quinta-Feira no RITZ e ROXY: 27.000, desde o início da guer-
O VAGALUME ra até o mês de junho de 1944.

rebocadores

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO
PROCURE A

E ELE<iANClA?

Spectator
(EXClusividade do C E C para

"O Estado")
Londres - Conquanto não.

fôsse para os tecmcos em as
suntos militares foi para o
mundo todo uma vel'daaeira,
surpresa a repentina rendição-
do Japão, as nações aliadas. li:
que, surgindo á última hora, a
famosa "bomba atômica" e a
entrada da Rússia na guerra
contra o Mikado, estes dois fa
tores influiram sensivelmente
no espírito mundial, de molde
a subverter a verdadeira razão.
do colapso nipônico. Analisan
do-se detidamente o desenro
lar da guerra na Asia, devemos
curvar-nos á evidência de qua
tro razões que inegavelmente
são as responsaveis pela vitó-1:.;..
ria sôbre o Japão: a longa he
roicidade do povo chinês, a in
cansável tenacidade britânica
na defesa da Índia e na recon

quista <la Birmânia, a agressi
vidade esplêndida da jovem
pátria australiana e os prodi
gios de energia, de esforço in
dustrial e humano desenvolvi
dos pelos Estados Unidos na

mais notável guerra naval da

I História. Não é de acreditar
se que o Japão, nação típi-

I camente suicida, com várias

I
dezenas de cidades arrazadas e

seus centros industriais ínutí
lisados, o arrazamento de mais
duas cidades por espetacular
que fosse, o obrigasse a uma

imediata rendição. Temos en

tão que concluir que o Japão
já estava vencido. Onde? Em
Okinawa, ou então ao encon

trar a terrivel barreira inglesa
na Índia. Não foram as explo
sões da bomba atômica ou os

embates ínícíaís nas fronteiras.
da Coréia ou da Mandchuria.

ALFAIATARIA MELLO

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

�nbl eRISlmi
HSILVEIRA"

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

ftFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Grande Tónico

l

Vultoso roubo
R10 (E.) - Há dias a.

"Joalheria Roberto", situda na
rua Uruguaiana n. 39, foi as
saltada e roubada por ladrões.
em duzentos mil cruzeiros em
jóias e objetos.

O fato foi levado ao conheci
mento das autoridades do 80'
distrito policial, tendo sido
aberto a respeito o inquérito
de praxe.
Ante-ontem, à noite um fe

liz acaso colocou nas {nãos da
polícia os autores do grande
furto. Uma turma de investi
gadores da Delegacia de Vigi
lância, em serviço de ronda
pela cidade, deteve para averi
guações, na rua do Rosário.
d�is indivíduos que por ali ca
mmhavam em atitudes sus

peitas.
Conduzidos à Polícia Cen

tral foram eles, logo em segui
da, reconhecidos como sendo
os conhecidos ladrões Abílio
Garcia de Castro, vulgo "Gos
toso", e Antônio Semi Max
muk, vulgo "Bonitão".
Interrogados, com habilída

d�, .
pelo chefe de secção, sr.

Túlío Costa, os larapios, jul
gando ter a polícia descoberto
suas atividades, confessaram a
autoria daquele assalto decla
rando ainda que as jói�s rou
badas estavam escondidas na

hospedaria em que residem, na
rua Senador Pompeu n. 181.
As jóias foram arrecadadas

intectas. sendo as gatunos en

caminhados à delegacia do 8°
distrito afim de serem proces
sados.
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