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Sob absolut -êon rOle dos aliados
BERLIM,26 (A. N. P.) -- A PARTIR DE HOJE, A ALEMANHA FICARÁ SOB o REGIME DE OCUPAÇÃO TOTAL E IlIMI

TADA, FICANDO SOB CONTROLE ABSOLUTO DOS ALIADOS TôDAS AS FORMAS DE ATIVIDADES GERMÂNICAS. A DE·
CISÃO ALIADA DESTINA-SE A GARANTIR A ELIMINAÇÃO COMPLETA E DEFINITIVA DA FACÇÃO MILITARISTA ALEMÃ.
ENTREMENTES, O CONSELHO DE CON TROLE ALIADO, FORMADO POR REPRE SENTANTES DOS '�QUATRO GRANDES",
ESTUDA A PROPOSTA PARA A AUTORIZAÇÃO AOS ALIADOS NO SENTIDO DO CONFISCO DOS B.ENS E PROPRIEDA
DES ALEMÃS NO EXTERIOR. SALIENTA-SE QUE UM REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTE-AMERi
CANO AFIRMOU QUE OS ALIADOS "TÊM O DIREITO DE CONTROLAR AS PROPRIEDADES ALEMÃS NA ESPANHA, DE

ACôRDO COM A DECLARAÇÃO DE por SDAM•

o
o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietllrio e· Diretor·Gerente: SIDNEI NOeETI _. Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XXXI , Florian jpolis H.üuerte-telre, 26 de Setembro de 1945 9480

Ramon Der Rio desafia o" ministro Ouijano
Hl'ENOS AIRES, 2.'5 (c. P.) - ri primeira crise que Del Rio tenha agido de ta! [erma, intluenciado

política, depois da JJal'CfW da Consiitnição e da pela Jlarcha da Constituição e da Liberdade. Ro-
Liberdade, OCOl'rell cani o oirtuul ultiniotnm que o mon del Rio é conhecido desde há milito tempo
interoentor interino da província de Ruenos Aires, como 11m ostucioso caiuiilho, . embora não tenha
SI'. Rumou tlel Rio, enuioii (I Quijano, exigindo que conseguido o prestígio de Cooke . qiuuido {oi depu-
() governo nacional defina sua [utura politica, den- tudo membro da Comissão de Investigações i Anti-
1/'0 de 't·8 horas. nazis/as. Del Rio tem a {uma de poder mobilizar

A/é o momento, ludo indica que a resolução de grande quantidade de votos, espcciatmente na Baia
Del Rio é lllll assunto estritamente individual. Branca, onde é líder iruiiscntioei, (Del Rio fez-se

A [alta de evidência concreta, de que u. deci- colaboracionista em rins do més de agosto, como

são de Del Rio seja o início da crise do colabora- cotisequéncia da entrada de Qui iano 1)(11',(1 o Minis
cionistno no governo� [az com que os julgamentos féria do Interior. OCllPOU o ministério, o govPJ'lIo
politicos sejam comedidos. Duvida-se qne o minis- providencial e agora está substiluindo iuterituunen
iro Quijallo aceite o tom em que Dei Rio o desatia te (/ Bramuçlia.
li definir (/ [utura política do governo, ameaçando Segundo consta, Del Rio aceitou inqressar no

a SIW renún cio do governo provincial. govérllo com a condição expressa de que não se-

Os elementos democraias, oposicionistas, não ria lançudu (/ catuiidaturu do coronel Peron à pre
fazem qualquer especulação politica no sentido de sid ência da República.
--------_.,-------------------�------------

Jornalista Antunes
Macieira I Não pretende deixar Londres

.

Londres, 26 (U. P.) - o embaixador da Argentina nesta[capital não pretende de modo algum deixar a Inglaterra -

Rio, 25 (A. N.) - Faleceu afirmou um. comentarista do "Daíly- Express". Assegura o I
ôntem em sua residência, o mesmo comentarista ser forçoso reconhecer que durante os

jornalista Manoel Antunes três anos e meio que Carona exerce suas funções aqui nunca
Macíeíra. Ocupou o extinto houve uma dificuldade entre as relações anglo-argentinas e
até bem pouco tempo, o cargo diz que .essas dificuldades foram resolvidas graças a sua capa
de Secretário da Agência Na- cidade diplomática. Lembra ainda o comentarista que a senho
cional tendo militado em vá- ra Carona tem duas filhas nascidas na Inglaterra e proclama
rios órfãos desta capital. Pro-

a reconhecida popularidade do correto embaixador.
fissional capaz e inteligente,
reunindo em tôrno a si a sim

patia geral dos amigos e cole

gas, a notícia do seu falecimen
to foi recebida em meio da
mais profunda consternação.
Logo que se soube do infausto
acontecimento, o sr. Júlio Ba

rata, diretor-geral do D. N. I.
mandou apresentar pesames
à família, determinando ainda,
que os funerais fossem feitos
a espensas da Agência Nacio
nal.

Os patrões não
se opõem
Rio, 25 (E.) - Numerosa co

missão de empregados em dro

garias visitou o "Diário de No

tícías"; pedindo veicular ao

prefeito o pedido que formu
lam no sentido de lhes serem

consedidos também, os benefi
cios da "Semana Inglesa". Ale
garam que os patrões não se

opõem a dar-lhes essa vanta
gem, condecíonando-a, apenas,
que a classe não foi atingida,
a uma autorização oficial, já
especificadamente, para ins

truções reguladoras da lei que
institiu a medida.

Terminou
censura
Paris, 25 (U.P_) - Os últi

mos vestígios da censura de

tempo de guerra desaparece
ram na França l"'')je.

a

Nada sôbre a bomba atômica
Tóquio, 26 (U. P.) - o general Mao Arthur decidiu con

gelar todos os fundos dos japoneses em território metropoli
tano, afim-de controlar oficialmente os jornais e a imprensa,
dando as notícias e proibindo, termínantemente, qualquer no

tícia sôbre a bomba atômica.

I Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste jornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

*** A esmola é, sem dú

vida, ainda que disfarçada
e oculta, humilhante para
quem a recebe... Sonha
mos todos com um mundo
onde os bens ma teriais,
pa rtilhados fossem, sem

espécie alguma de cons

trangirnen to.
Desefariamos morar na

Utopia, maravilhosa terra

de sonho feito realidade,
para que os nossos irmãos
em Cristo sentassem co

nosco a uma mesa só, be
bendo o nosso vinho, en

vergando a nossa roupa,
desfrutando as mesmas

regalias nossas, sem as

rugas da preocupação nl!!

testa, sem o esgar da fome
na bôca. Ideal, fantástico,
incrível, um mundo assim

organizado teria, mui à
iueta, o nome de Reino de
Deus. Nem reclamações,
nem protestos, nem mul
tidões armadas p3.ra o sa

que .e a pilhagem. Nem

crianças famélicas, nem

vruvas ao desamparo. Nem
comerciantes ostentosos,
nem mendigos farroupi
lhas. O Céu. A bem-aven

turança. A santidade. A

justiça. Canaã, Canaã, Ca
naã!

Enquanto não se con

cretizar, porém, essa van

tagem, boa de crer entre
lunáticos absolutos, - a

esmola será a fórmula hu
mana de auxiliar as hu
manas necessidades, tão

mesquinhas, mas tão impe
rativas, tão feias, tão dq
ras, mas inerentes àque
les que as condições sociais
relegaram ao nível dos
deserdados da Vida. E,
por isso é que insistimos
no ponto-de-vista em que
martelamos sem tréguas.
A hora é de carestia. Os

gêneros de primeira neces

sidade subiram à maneira
moderna do avião. E a

pobreza curte, de barriga
vazia ou sub-vazia, os tran
ses dan tescos da fome.
Dantescos, sem figura de

retórica, sem exageração.
Dantescos, porque cruers,

esmagadores, assassinos.
Uma vez mais, e não

será a última, pedimos,
suplicamos que os bon«

ilhéus, . da boa fibra da
nossa gente, os remediados
e os ricos de Florianópolis
aeem a sua contribuição
para a CaiXd de Esmolas
aos Indigentes.

Para que se faça
representar
Londres, 26 (U. P.) A

emissora de Estocolmo anun

ciou ter o ministro da Justiça
sido recomendado que a Sué
cia se faça representar no jul
gamento de Nuremberg, em

caráter de observação.
Adiantou, ainda, que o go

vêrno suéco planeja enviar um
juiz, um advogado e um repre
sentante do Promotor Púoü
co, bem como outro da polícia,
se for atendido o pedido de

permissão para o compareci
mento aqueles julgamentos.

As reivindicações da lugoslavia
Londres, 25 CC P.) - A embaixada da Iugosluvia divulgou, hoje,

uma declaração oficial sóbre Trieste, e informou que a Iugosluvia dese

ja para Trieste um Estado e porto livre, sob urna administração nacio
nal.

A cidade de Trieste, porém, deverá
Iugoslavia.

permanecer sob a soberania

"

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

D�8apareceu
valioso album
Nova Iorque, 26 (U. P.)

Um valioso album de selos pos
tais do Brasil, autografado pelo
presidente Vargas e o falecido
presidente Roosevelt, desapa
receu quando em exposição
aqui. Alguns milhares de pes
soas que visitavam a exposição
no momento, foram sujeitas a

'rigorosa busca ao deixarem o

edifício. Entretanto, nenhum
vistígio do album foi consegui-
do.

'

formaram filas
Nova Iorque, 26 (U. P.)

Centenas de empregadores,
com escritórios instalados no

"Empire State", formaram
longas filas junto às cabines
telefônicas afim-de chamarem
seus empregados para, even

tualmente, chegarem mais ce

do a seus postos. Os trabalha
dores dos andares mais baixos
subiram as escadas, mas um

grande número voltou a seus

domicílios.

IApoiam O Ministro
Capanema
Rio, 25 (A. N.) - Esteve em

visita ao Ministro da Educa
ção, grande massa de estudan
tes de ensino comercial, que le
vou a efeito demonstrações de
aplauso ao ministro Gustavo
Capanema por motivo das re

formas empreendidas no ensi
no comercial. Foi nessa oca

sião, entregue a s. excia., um

memorial onde, a certa altura, •

os estudantes dizem: Estamos
com v. excia. em quem confia
mos contra todos os que pre
tendem prejudicar a causa do
ensino comercial no Brasil.

Ocuparem a p:refeiiura
e os edifícios públicos
Saigon, 26 (U, P.) - As tropas francesas se apos se .aram da Pre

feitura de Saigon, desalojando dalí os nacionalistas, após uma curta
bata lha.

Também foram ocupados todos os edifícios públicos de Saigon, e

prêsos cêrca de trezentos nacionalistas, inclusive vár-ios de seus líderes.

() general Rivic, anunciando a ocupação, declarou que o comité pre
parava-se para organizar um pari ido nacionalista de resistência, em ou

tras r('giôcs, que não Salgou, caso os nacionais fossem denotados na

quela cidade.

Tito vetou a
proposta
Londres, 26 (U. P.) - Um

porta-voz nesta capital infor
mou que o govêrno de Tito re

solveu vetar a proposta, sub
metida ao Conselho dos Chan
celeres, para internacionalizar
o Porto de Trieste. Provavel
mente, a Jugoslávia proporá
um plesbicito em Trieste, para
que a própría população possa
decidir sôbre o futuro da sua
cidade.

o HOMEM ERft MUITO DE'BIL!
Tóquio, 26 (C. P.) - Kumayko, diretor da arma aérea ja

ponesa, suicidou-se dia Ui de agôsto último, em seu posto. Seu
sepultam:mto foi efetuado logo no dia seguinte, tendo compa
recido seus oficiais e amigos. Dizem certas informações que,
em face elo imperador, Kumayko deixou uma nota dizendo:
"Não tenho palavras para me desculpar perante o imperador.
Minhas forças são muito débeis. Fiz tudo o que foi possível e

peço desculpas pelo incomodo causado".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Mucus da l
Asma Dissolvido
Rapidamente
o� ataques desesperadores e "iolento� da

asma e bronquite enveI?enam o ?rgamsmo:
minam a energia, arI'l!lna�1 a saúde e de

bilitam o coração. Em 3 minutos, Me,:,dac�,
nova fórmula médica, começa a cIrcular

no sangue dominando rapIdamente os ata

ques Desde o primeiro dia comeca a desa-

I parecer a dificuldade em respirar e volta

o sono reparador. Tudo o que se faz De

cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco
. ás refeições e ficará completa�en\e IIv.�e
da asma ou bronquite. A açao e mUI o

rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos, Mendaco tem tIdo. tanto
êxito que se oferece �om. a gal'a�tJa d,:_
dar ao paciente reapiraçao lIvre e f�ClI ra

pidamente e completo alívio do sol! ímento

da asma em poucos dias. Peça Mendaco,

boje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteçao.

Histérico e Geográfico MendaeoA�a::.:;�
Agora lambem ti Cr $ 10,00

Santa Catarina
CASA MISCELANEA distr i

buidcra dos Rádios R_C. A.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMISSõES PERMANENTES Victor. Válvulas e Disco!'.
Rua Conae.he iro Mafra. 9
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PROMESSAS

Londres, (RNS) - Com refcrêri
cia ao próximo julgamento pela
Corte Internacional Militar, em Nu

rcmbcru, de 24 alemães acusados
de autores de crimes de guerra ce

cujos nomes já foram divulgados,
salienta-se, nesta capital, que a lista

inclue, principalmente, membros de

govêrno de Hitler, generais cio Es
tado 1l:iior, g:1llleitel's dos países
ocupados, financistas l' organizado
res da economia <ia Bcich, compre
endendo todos os tipos de réus que
devem ser julgados na categoria
dos criminosos de guer-ra cuja ('111-
pa não tem uma localização gt'o
gráfica particular, Como se sabe, o

I'ribuual Internacional Militar é
composto de procuradores da Grã
Bretanha, elos Estados Unidos, da
França e da Rússia que aplicaria
um novo código de [ur ispr-cdenc.a
criminal. especiulmente conf'ilurlo
par-a os crimes de guerra e que é o

resultado de aln.agcns dos proces
sos das 4 grandes potencias, [los
crhnr-s iolg(Jra incluidos na juriscli-
çãc do Tr-ibunal, alguns eram pre
vistos pelas convenções interna; io
nuis, outros por tratados e outros
apenas por ubstratar declarações
dos governos, mas nenhum código
existia até aqui. Os crimes de guer
ra estão divididos em 3 categorias
- crimes contra a paz, crimes de
guerra própr iamente ditos e crimes
contra a humanidade. Os segundos
são aqueles de resultam da vir.Ia
ção da lei e dos costumes de guer
ra. Os delitos contra a paz e con tra
a humanidade siio modalidades de
cr-imes inteiramente novas. Os cri
mes contra a paz são definidos
como o "planejamento", a prepara
ção e início ou empreendimento da
guerra e agressão com violação dos
tratados ou guruntias int-rnacio-
nnis. ou ainda a participaçâo num

plano comum ou conspiração para
rcullznção de qualquer dessas cou-
sas ambicionadas. Os crimes contra
a humanidade são definidos como o

"assassinato. extermínio, escraviza
ção, a deportaçâ.: e outros atos des
humanos praticados conlra a popu
lação civil antes ou depois da guer
ra: ou a perseguição de natureza
política, racial ou religiosa" ..

I
Estabeleceu-se que os réus terão

um julgamento justo, pendendo-se
defenderem pcssoalmen te per-ante o

,Trihunal, ou pOI' intermédio de um
t assisí cntc. Poder-ão, alem, disso, ar

rolar testemunhas c apresentar pro
"as nssim COlho fazer a- careaçâo
por qualquer das testemunhas arro

ladas pela promotoria. O Julgamen-
to do Tr rhuual Tn ternaciona! ;.ltli
tal', sl'r:', inauc lúvcl. -\s sectcnçns
serão executadas de acôrdo conl as

ordens da comissão de contr õl« rb
Alcmnnhn que tem poderes para rc

duú-Ins. Illas n:lo para agr:wá-Ias.
() pr()('csso sé'ri! feito em Ítl'gll's,
frallc�'s, russo e na llnglln do rht.
Ellih"r:l l)/)SS:l j)rolongnr os traba-
lhos d) Tribunal. considera-se isso
CO]110 f'�'l'l1ci:d 1);lra (I!IP os t1':':1"
niitps ]))'I)(,(,ssllais seia "ntcnd;dr
por lf\das as parles. lI1clusiye os

OUTRA réus. () prolll[) I OI' chefe britfnico
sé'rú lbrtl<'y \Y. Sh::tY,Tros. prp('u- I.I rarlor ,g(,l'�l1. () ]'('prl'senLnnll' dos

IEstachs l'llidlJS é Ho]JC'rt H. ,Tock,:n

2-A IjlliZ
da Sllpl'('1ll�1 ('orle. e o da

nÚS-11
Rua João Pinto. 6

I.',si ;" (J g('n('r�t1 :\ il;i I shenko, antigo Caixa POlltal, 42
.jujz d�l ('orle SI!;J1·C'lllU. O prOClira- Florian6polisI dor [rances :til1l1a não foi .lesigna-

________I0Il...,'.'1I1I·-_·.�.. IIUl_:iSlI_IZIlIIlIIII_IIII:IlIll\'l • d[) ate 11 prl'Sl'1l [l' 1l101l1Cnlo, =-.....-------------.,.;;.

Ela - Quando nos casámos, vo
cê me prometeu o paraiso terres
tre ... _

Ele - Perfeitamente, e é por isso
mesmo que não consigo compreen
der porque você precisa continua
mente de novos vestidos, pois 110

paraiso não os havia!

xxx

TESTAMENTO EXCENTRICO
Um empregado ferroviário, fran

cês, deu a nota mais excêntrica, ao
fazer seu testamento.
Muitos anos antes de praticar o

suicídio, enforcando-se, plantou uma
árvore na qual colocou esta ins
crição: "Plantei esta árvore em
minha mocidade, para que me sus
tente na velhice. E, na verdade, foi
justamente nela que se dependurou.
Em seu testamento deixou 1.0oo

francos de prêmio para um "con
curso de bolos" que teriam que ser
jogados sôbre seu túmulo e, ainda,
dinheiro suficiente para um ban
quete de oitenta talheres e que te
ria que ser realizado em redor de
seu alaúde.

xxx
NA BIRMANl,A É ASSIM

As jovens casadoiras da Birmã
nía acendem um "Iarnpeão de
amor" numa janela de sua casa,
quando, à noite, passa diante dela
o homem de seus sonhos; se a noi
va convem ao que passa, aproxi
ma-se e declara-se francamente. Se
a mulher não é, justamente, aquela
com que sonha, passa à distânca,
sem fazer caso do "Iampeão".
O IMPÉRIO DO SOL NASCEN i'E
Hirohito, o atual Imperador do

Japão, é o 1240 da mesma dinastia.
A família imperial japonesa tem

conseguido manter até hoje a linha
gem masculina, a começar de Jim
mu Tenno, que reinou há 258S anos,

* * *
.

ERA FERRO METEóRICO!
Quando Herman Cortez conquis

tou o México, os Espanhóis nota
ram que os Aztecas tinham adagas..
facões e outras armas brancas, fei
tas com ferro e, quando pergunta
vam aos mesmos de onde haviam
tirado aquele .naterial (problema
ql!C não conseguiam resolver) os
Aztecas respondiam apontando mis
teriosamente para o céu. E era, no

entanto, verdade, pois o ferro que
usavam havia "chovido" do céu ...
Era ferre meteórico !

Ixxx

O HOMEM MAIS RICO
DO MUNDO

Nem todos sabem que o homem Imais rico do mundo não foi Rock
feller, nem Rotschild, mas o faraó
amsés Il, que viveu no Egito há
mais de quatro mil anos.
O inventário do faraó Ramsés.

que ainda se conserva em um JH11-

seu fio Cairo, mostr-a que os gran
des mi lionár ios contemporâneos
não são, senão, "simples remedia
dos" cm comparação com êlc.

xxx

ASSIM DIZIA CíCERO
Os amigos estão presentes mes

mo quando os não temos ao pé de
nós; mesmo quando pobres são ri
cos; mesmo quando frncos, gozam
saúde, c, I) que é mais dificil de
afirmar, llH'S1ll0 mortos continuam
a viver.

* * *
NO EGITO É ASSIM

Entn' os Illodernos Egípcios, as
'llulheres caS.Ull. geralment('. enln:
(JS doze (' quatorze anos; aos dezoi
to são cOllsideradas ·'solteironas".

x x x

A MAIOR BíBLIA
No Y,'licallo existe uma Bíl'lifl

JIl:lI111scri[a em hebraico, que é cnn

siderada a maior que há no 11mn

do. Pesa mais de H5 quilos.

�\�t5etH� Laboratório
�.�6� �.

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

AltÁTiÜ1IHJIJTntJllil&ft5 Florianópolis

Clínico

Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de concer ,

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

Exame de secreções.
}lutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhaa, bebidas. cc:ífé. águas, etc.
.........I �

Instituto
de

Na forma do art. 25 e § 2° do Regimento Interno e de or

dem do Consócio sr. Presidente, convoco parao dia 27 do cor

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

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

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

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

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

O 1° Secretário, Alvaro Tolentino de Souza

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPAESENTACÓES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

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

Banco de Crédito PopUlar
de Santa Catarina

Agricolae

Para eféito da transformação dêste banco (já autorizada pele
Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, convidamos os
srs. subscritores de capital a entregarem ao Banco, até o dia 30 do
mês corrente, o documento comprobatório da nacionalidade brasilei
ra, exigido pelo § Unico do art. 60, do decreto-lei n? 2.627, de 26-9-949.

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. Agricola de S. Catarina

Lorival Almeida

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAltiCIA

I.. C....IWr. Mafra, 4 I 5 - FONE 1.'41
E.lrlla. ti......

Seja o LlDER DI
MODI

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR
Rua Saldanha Marinho

FLORIANÓPOLIS

fJULGftMENTO
DE NUREMBERG

ESTADO
Diário VespertiM

Redação e Oficinas à

rua João Pinto 0.0 5
Tel. 1022 - Cx. postal 139

o

I ....SSINATURAS
JIIha e.pital:

0...8
Cr'
Cr$
r:r'

Cr$

70.00
40,00
20,00
7,00"
0,40

Ano

SeJII�M'e
Trime!ltn
Mês

Número avulso
"i .. i .. terlor:

CrI

Cr8
r.y·1

!lo.no t

4.5.00
25_00

0,50

Ano

Semeetre
l'Hmp�tr.

i Número avulso
I

AnuncIO' rot-diaotr contrito.

011 originais. mesmo nào puhlí-
CIl.tOIl. não serão rlevolvido8.

I A direção não se responsabiliza

I pelos conoeitos emitidos no!

artigos assinados

Concurso semanal
dos

Cines RITZ e BOIY

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, n0S cines Ritz e

Roxy.
- As 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 f. melhor anedota com o no

me do autor.
- O julgamento será feito pelo.'

corpo redatorial deste jornal.
PREMIO

O candidato vencedor procurará>
seus ingressos na gerência do Cine
Ritz, às 2as.-feiras.

-

I-
...

·;OMBAS PARA ÁGUA
manuais, eletricas e a

vento. I
Motores .Elétricos

de
1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos 61avam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"eSTADO Quarta·f�'·a. 26 d. 'setembro d•••5 5

Estotistíco
o QUE o BRASIL COMPROU

NOS TRES PRIMEIROS
lVIESl{;S DE 1945

As estatísticas organizadas
pelo Conselho de Comércio Ex
terior referetemente às impor
tações feitas pelo Brasil no pri
meiro triméstre de 1945 assina
Iam que as máquinas, apare
lhos e ferramentas, que duran
te muitos anos mantiveram a

liderança entre os produtos
que compramos no exterior,
passaram, no período em estu
do, para o segundo plano, com
diferença sensível sobre o se

gundo colocado, visto que não
lograram alcançar 15 % do va

lor total. Em primeiro lugar
situou-seo trigo em grão, cujas
entradas equivaleram a 18 de
nossas compras no exterior.
Importamos 322.673 toneladas
de trigo em grão, no valor de
398.019 cruzeiros. A importa
ção de máquinas, aparelhos,
ferramentas e utensílios as

cendeu a 14.586 toneladas, no

valor de 271.430 cruzeiros. O
terceiro dos produtos das nos

.sas importações foi a farinha
de trigo, com 49.045 toneladas,
no valor de 78.378 cruzeiros e

na proporção de 4, 3 % do valor
total das mercadorias que com

pramos naquele período. Os de
mais produtos que figuram no

quadro estatístico do Conselho
de Comércio Exterior relativo
às importações brasileiras nos

três primeiros meses de 1945
são o carvão de pedra, as bebi

das, as folhas de Flandres, os

óleos combustíveis (Fuel e

Diesel), o cobre (matéria pri
ma), óleos e lubrificantes, fer
ro em barras, vergalhões e ver

guinhas.
DADOS INTERESSANTES
SOBRE AS EXPORTAÇÕES
BE.'ASILEIRAS ÊSTE ANO
A Seção de Pesquisas Econô

micas do Conselho de Comér
cio Exterior organizou o qua
dro das exportações brasileiras Ino primeiro triméstre do cor

rente ano. Por êsse quadro se

'verifica que o café em grão
continua na liderança dos nos

.sos produtos remetidos para o

exterior, seguido dos tecidos de

algodão e do algodão em rama.

O pinho ocupa o quarto lugar
e a borracha o quinto.
Assim, ,exportamos 2.963.162

toneladas de café em grão, na

importância de 822.906 cruzei
ros. As cifras de café referente-
mente ao valor total da expor- o DOENTE PôDE TER MaDlCO PARTICULAR

tação de produtos brasileiros F L O R I A N o P O L I S
corresponderam a 34fi:. Quan- Largo São Sebastião -o--- Telefone: 1.153
to aos tecidos de algodão, en-

"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••viamos para o exterior. nO pri- , I' d A b d perdl-do's'meiro triméstre de 1945, 4.635 1I0S 80 re ores 'e a os e
'

toneladas, no valor de 259.921 Dro. L. GALHARDO-Ex·
cruzeiros. Êsse artigo figura médica do Centro Espírita
com 10, 9',; do valor total da

Luz, Caridade e Amor, co

exportação brasileira nesse pe- munica a mudança do seu

ríodo. Algodão em rama: tone- consultório para a Rua
ladas exportadas, 19.253; va-

do Senado, 317 _ 20 andar,
lar das remessas, 116.400 cru-

RIO de Janeiro, onde passa a

zeiros; proporção relativ� .

ao
oferecer os seus préstimos.

total da expor�ação brasueíra, I Escreva detalhadamente·-
4,9 (I,. Os demais produtos ass1-l nome, ido.de, endereço e eri

nalados no quadro do Conselho valope selado para ares

Exterior ali aparecem com coe-
posta.

ficiente inferiores a 3,5' ( do _...,. -
_

- - -_- -.._

total das nossas exportações, (bagas), os dia�ante, o fumo

exceto o pinho que é registrado e o quartzo ou cristal d� rocha.

exatamente com aquela per- O total das e:xportaçoes bra

centagm. Esses produtos são, sileiras (iJ:_1cluslve outros pro
na ordem decrescente das res- dutos) fm de 697,010 tonela

pectivas cifras, a borracha, a das no valor de 2.390.552 cru

cêra de carnaúba, a mamona zeiros.

1 ... que, no docel que enci
ma o trono do xá no Irã, figu
ra um papagaio esculpido to
talmente numa única esmeral
da.

.

2... que a Rainha Vitória,
da Inglaterra, ao subir ao tro
no, em 20 de junho de 1837, ti
nha apenas 18 anos de idade e

era considerada a princesa
mais bela da Europa.
3. .. que certos indígenas

afrtcanoe, para caçar avestru

zes, vestem-se com uma pele
daquelas aves, recurso com que
facilmente se aproximam de
las, matando depois quantas
quiserem.
4. .. que só depois de sua

visita à cidade santa de Meca
é ,-lU(O os muçulmanos podem
usar o título de hadji (peregri-

I
no) e usar o turbante verde;
e que, do mesmo modo, sómen
te depois daquela peregrina
ção lhes é perrnítido tingir a

I
barba de vermelho.

5 ... que o conhecido botâ
nico alemão Hans Ffeffer, ao

i fazer exp-eriências com certas

============== espécies de sensitivas que Têm

I
o hábito de abrir suas folhas
durante o dia e de fechá-las

V I A G E N S durante a, noite, verificou que
estas plantas, quando postas
de dia numa peça completa

I mente escura, nem porisso te-

Fpolls. -_ Joinvile chavam as suas folhas, de
monstrando dêste . modo um

elevado senso de periodicida
de.

6 ... que o Colégio de Wiu
chester, o primeiro dentre os

grandes e célebres internatos

I
da Inglaterra, foi fundado em

Informações nesta redação 1832 para suprir a falta de

1 clérigos educados, já que a

I===========�=�I peste havia feito desaparecer
Milton Eduardo SullitêJn e uma quarta parte do clero bri-

Olga Kirchner Sullivan tãníco : e que o regulamento
daquele colégio - uma peçaParticipam àl paslacia de suas
rara do obscurantismo medie-relaçõel o feliz na.cimento.

na manhã do dia 18 do cor- val - trouxe a sensaclonal.
rente, Q_e leu filho inovação de que os alunos só

RODOLFO EDUARDO podiam ser espancados às sex-

tas-feiras, dia em que Cristo
3 v.• 2 foi supliciado na cruz.

CONTOU aos DEUSES .. •

)1
I �

,

Depois de ter celebrado o complicado cerimonial destinado a infor
mar aos esnirítos de seus ancestrais a rendição do pais, no que foi se

cundado poJa imperatriz e por todos os membros da família imperial 11l

pôn ica , Hirohito trocando o rcquissimo quimono bordado a seda fl:ouxa
e destinado exclusivamente a essa solenidade, vestiu a agaluarin larda
de marechal do exército, para presidir a abertura da Dieta.

.

Ninguém sabe ou saberá jamais o que disse o Filho cio S,�� :l?S seus

antepassados, nem como justificou a derrota em que pela yfl.mclf2 vez

se viu abatido o Japão. O que teriam respondido os veneraveis anteces
sores (lO Micado, tampouco será conhecido dos miseres mortais, bran
cos, pretos ou amarelos que povoam as vastas regiões do D11!nd?, mas a

todos é licito supor que não teriam sido cousas muito agradavcl!, de ou

vir por um soberano de origem divina. Falando, por.ém, na DIeta, pe
rante as duas Câmaras reunidas, o Imperador, encarapitado em seu pom
poso trôno escarlate, colocado acima da presi'�ência, como strnholo .d.e
suprema magestade, fez votos para que a naçao passá vencer 3S dif'i
culdadcs oriundas da euer ra adquirindo a confiança do mundo e con

tribuindo para o prog;esso (Ia Humanidade, o que constitue a finalida
de imediata visada pelos nipônicos.' Devem os .japoneses,. segundo or

denou o orador mostrar-se circunspectos e resignados diante da dcs

graça, cooperando por todas as fonna_:; possiveis, com as tropas. de ocu

pação, para que os termos de r-endição seJa�n. f'ielrnente .cumpndos a o

mundo admire mais uma vez, a lealdade tradicional dos ft!�10S ?o sol.
Não dizem as notícias se ao expressar essas cousas HIl'oh:to repro

duzia o cresto tão conhecido dos hipócritas que esfregam as maos e lan
çam olh;res de soslaio à medida que falam, mas é provavel :<;lue �SS:l t�
nha sido, de fato, sua ati tude diante do Parlamento, que aliás nao. tera
tido nenhuma dificuldade em compreender o alcance das palavras impe-
riais.

.

t
.

Qlll'lll certamente não as compreendeu foram os cento e V1l1 e jor-
nalist'as que, como corr-espondentes d�. imprensa estra_ngel,ra, ocupavam
as galerias garantidas pela policia militar eorte-al11�ncan.a. .

Itcr-ordanrlo Pcar l Hurbour, () fuzilamento de prrsionerros, a decapi
tação dos aviadores americanos e os horrores dos campos de concentra

ção, on de, talvez mais do que na Alemanh�, a arro�ancta. dos amar�los
lcvarum-nos à prática dos mais terr iveis crimes, os jor-nalistas deven�'��
estar muito mais assombrados por essas palavras do que pela magnif'i
cência do cerimonial.

Teve entretanto razão o Imperador, quando afirmou que o mundo

mais um� vez terá de apreciar a lealdade ?OS iaponeses, P?rque prova
velmente esse povo 1(\ como escreve, Isto e,. e�ll .sentldo diferente ao da

escrita latina que e horizontal. O, que os mpol1lcos. escrevem, e prova
velmcnte o que dizem. eleve ser lido e compreendido de cabeça para
baixo ...

APENAS Cr$ 3,00 Cemísas, Gravatas. Pí iamee
Com essa ínfima quantia Vocé Meialda. melhores, pelos me,

está auxiliando o seu próximo. .. CASA MIS
Contribua para a Caixa de Esmolas nores preçe .6 na

.

ao!! Indi,.�nte8 de FloTÍanóooli". CILANEA - RuoC Mafra. 9
�........................................•..........

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cltru.ca do

DR. DJALlIA. MOELL1IANN

Oonstr'uçâo mM<erna e confortável, situ�da em aprazãvel chAoara com

esplêndida vista paltll. o mar.

ElJO(lelent.e local para eura de repeuao. ÁIJU& fria e quente

APARELH.uDNT6> €OMPLETO E MOoDEIf,NtsSlMO PARA TRATAMIilNTO
MÉDICO. CIRúRGICO li: GtNECOLóGIIOO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - ODdas curtas
- Eletricidade médica - Exames tDdescópicos.

o alfaiate indicado
Tiradentes. li

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola dt\'
Odontologia da Faculdade.
de Medicina· da Univer-
sidade de Porto Alegre.

Consultas com hora mar

cada, no período das 14
às 19 horas.

Consultório e Reaidencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

I Saí••• - 2 hora. damGdrug,adll

Jolnvlle _. Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da manhã

C"PYrlghl da

The HAVE roo HEANO? Int:-

LabOl'at6rlo8 para oe exaDl'" de ehlcldaçio de IIlap6.üooe.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe

Quart-.Js com duas camas

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

1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da
Casa de Saúde Cr$ 400,00.

Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, os

seguintes documen tos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

,senhora, tendo ao colo urna crian-
ça. ,

- Certificado de reservista de
1a categoria, n. 259057, expedido a

:\-lanoel 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'l Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e

CABR LHercules AlIet, referente à venda

I
Dr. J. J. DE SOUSA A

de um caminhão. ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
-Isenção de salvo-conduto, eX-li Edifício Cruzeil'o - Florianópolis. I'pedida a Antônio Hoepers, de Gua-

ratinguetá, neste Estado.
_

Estabelecimento Gráfico Brasil'

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

DE

NICANOR

I
Trabalho. Comerciail
Imprelsão a côres

Compo.ição de livrol e

Jornai.

SOUZA
Tásel e Memorai.

Doublés e tricromial
Revia�QI • Avul.o. • Caixa••

Eltojos, etc.

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

ADVOG .c\._DOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I I Notícias resumidassportlvo. Osmar Regueira e Wanda o lVlllllstério da i-rodução
Bonsfield Regueira Aeronáutica acaba de mror-

catarinensc para o soerguimento participam aos parentes e mar que a produção total de
dêsse tradicional esporte, o qual

I
pe.soa. de sua. relações o aviões ingleses, durante aainda nos dará grandes dias de! nascimento de liua filhinha . .

g-lórias se a nossa brava rapaziada, guerra, alcançou a prodigiosa" VERA-LUCIA, ocorrido dia 14 .

h ta
ê

le se dedicar de corpo e alma, cifra de 125 mil e qum en os
do corrente

no sentido de nos proporcionnr inclusive 29 versões do caça
aqueles entusiasmantcs espetáculos -------------6-v-.--'3 famoso, "Spitfire".de Fôrça e vigor que foram anos

�, * * (atraz as regatas. a remo efetuadas
nesta capital. VENDE SE' Desde setembro de 1939, as "

O progr-ama organizado para o I - linhas aéreas da Escócia efe- I

cotê]o de 15 de novembro inclui
tuaram 45 mil travessias regu-pár-eos para todos os tipos de bar- uma rr esa circular e uma cr is-

cos e para tôdas as classes de re- taleira, ambas em óti mo estado lares.
madorcs, o que Iaci l i t ará por certo

de co nservaçãe. Ver e tratar à
aos clubes a composição das suas

guarnições, bem como os próprios rua Almirante Alvim, 14,
remad »res terão oportunidades de (Mato Grosso.)
escolher dentre aquê les o páreo
que mais lhes convem, pela classe
como pelo tipo da embarcação.
Passado o período das chuvas,

arrcgírncntam os clubes locais os
'i

seus defensores para a grande pug
na de novembro, à qual compare
cerão filiados do interior, confor
me noticias aqui chegadas de vá-

Irias fontes.
Portanto, io les nagua·e toca a

treinar com entusiasmo.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina. Município

de S José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores fie mojestias

o "Daily Mirror" relata com

realismo as terriveis dificulda
des e obstáculos que se ante

punham á ação dos técnicos e

Vende-se uma pequena casa, bem operários, na linha cabográfi
construido, com fundos para a ca entre Ceilão e ilha dos Co
praia. em João Pessôa, com quin-

COS, no gTUpO das corais, nastal todo plantado.
Preço Cr$ 18.000.00. Tratar nesta zonas bloqueadas pelos japone-

r:"i.;;d;,ja_ç..â.o•. .5.v•.•3 ses num esfôrço titanico 'Para
assegurar uma ligação que era

I
vital para os aliados.

A Estrada *�: ;erro do Nor
deste de Londre põe em expe
riência dois' novos carros cons-

I
truidos para o após-guerra
com passagens tranversais, em

11 ��l�;l;Ssf��:c:,P:iS linhas, in-

Tirantee, 18 -- telefone 1.479 O govêrno de Malta deu á
publicidade um plano destina

.':._____________ do á reconstrução da heróica
cidade de La Valletta, elabora
do por dois técnicos britanicos,
segundo anunciou o "Times".

Casa à venda

Atencão
,

A ca.a da. máquina. SIN·
GER dispõe de técnico espe
cio lizado em consêrtos de
máquinas de costuro. rne+e

res, fogareiro., geladeiras, fer-
ros, afl'uecedore., etc.

o ESTADO
VISITA DA'''PORTUGUESA''
A "Pcrtuguesa de Esportes", de

São Paulo. mantem entendimentos
para realizar uma grande tempera
da pelo sul do pais, empreendendo
l(} jogos nos Esta-dos do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.
Na ipotese de que os resultados

dos jogos lhe sejam favoraveis, é
pensomento extender a excursão do
quadro paulista à República do
Uruguai.
Contudo, muito embora saiba

mos da próxima visita da Portu
guesa, ao nosso Estado, ignoramos,
ainda, qual o quadro contendor
desta Capital, ou, os do interior.
Precisamos nos preparar com an

tecedên cia para irnpôr aos visitan
tes a devida resistência, dificultan
do-o, enfim, à positivação de vitó
ria.

CAMPEONATO SUL AMERICANO
O próximo campeonato Sul Ame

ricano de futebol, será em Buenos
Aires, e :J comissão promotora, es

tabelece planos defini tos a êsse
respeito
Empresta-se caráter extraordiná-

rio ao certame em apreço, por ser

provavel :J participação dos con

juntos representativos da América
.10 Norte do México e de outros pai
ses os quais sempre estivevam
alheios a essas competições.
Todavia, já se apresentam obstá

culos de acentuada origem poli; icu
que poderá impedir se atinja ii.
espectati va.
Para os portenhos, a op.irtuni

.dade que se apresen ta é das ruais
apetitosas, pois, as próprias auto
ridade estão empenhadas para o

restabelecimento completo tia si
tuação do futebol argentino, gran
demente abatido, quando ia reali
zação do último certame, no Chile.

O Brasil, é considerado C(11110

dos mais capazes, a ohtençâo da
vitória final.

TORXEIO JL"VEXIL
Realizou-se ôntem o espera

do torneio juvenil de basket
ball, sendo que o "five" do Lira
Tenis Club, sagrou-se cam

peão, após uma bela "perfo
mance" cumprida.
Foram seguintes os resulta

dos:
1 o jogo - Lira 23 x Interna

cional 11.
20 jogo - Botafogo 11 x

Ubiratan 7.
30 jogo - Lira 15 x Botaf'o-

go 9.

IO quadro vencedor jogou .

assim:

IM a r 80 s (4) Guimarães,
REMO Araújo (11) Francisco (13)

�.. divulgação d? .programa .da Adolfo (8) Vilmar-Rebêlo (2)
proxnna regata oflcI.al, promovida Joel-lVIedeiros-Valter-Wilson.pela Federação Catar inense de Des-
portos, veio trazer certa vivacidn
de ao anlbient« náutico local, onde
úItimamente só se ouvia falar de
vela, mormente depois da nossa bri
lhante vitória nc certame nacio
nal.
Passados os primeiros momentos

de justificado entusiasmo, volva
mos as nossas vistas para êsse ou
tro emocionante esporte que é o

remo, e que, C01110 o seu irmão mais
moço acima referido, já nos deu
igualmente gratas alegrias, que es

penamos ver reproduzidas dentr-o
em breve.
Eis que confiamos na mocidade

NO ESTREITO

contegiosas

de

Um funcionário da UNRRA

que regressou recentemente da
Alemanha fez interessantes de

clarações sôbre o aspecto hu
mano e do pessoal do impor
tante problema de auxilio a

milhares de europeus desloca
dos, revela o "New Bullein", de
Londres.

:;: * *

Desde o comêço da guerra,
os centistas britanicos têm tra
balhado ininterruptamente, a

fim-de manter o alto nivel das

conscrições navais, informa o

boletim do almirantado.
* * *

Atende chamado.
o domicílio.Ante-ontem, domingo, n o

campo do Cruzeiro :F. C" efe
tuou-se uma partida futebolís
tica entre as equipes principais
do E. C. Guarani, daquela loca
lidade e do Pígueírense, desta
Capital, cabendo a vitória á
equipe estreitense, pelo escore Dois motores movidos a óleo
de 1 x O. crú, de 10 e 15 H.P. Tratar à
Distinguiu-se nesse encontro, I rua Mator Costa, 33.

o jovem Dilmo :R <>gis, autor do Fforianôpolis.
tento vítortoso. 5 v - 5

VENDEM-SE
Calçados para senhoras, últi

mos modelos. preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende D8

rua 1'irad('ntes ]9.

Comprar IH; CASA MISCE·
LANEA é 13b� I econcmisar ..

Rcubovcm
processos
Rio, 21 (E.) - Em rigoroso

inquérito, que vinha sendo le
vado a efeito no Ministério da
Fazenda, contra indivíduos
que sonegavam processos em:

andamento, ficou apurada a

culpabilidade de Camilo Tei
xeira de Carvalho e Armando
Lins Falcão, que aliciavam ou

tros elementos, funcionários.
daquela Secretaria. São os se

guintes os resultados das in

vestigações realizadas no de
correr daquele inquérito e que
implicam além dos dois cita
dos acima, verdadeiros "chefes
da quadrilha", antigos funcio
nários do Ministério da Fazen
da: Faustino Virtulino Pereira
era servente da Delegacia Fis
cal de S. Paulo, e foi acusado
de roubar e entregar os proces
sos desviados a Carmelo. Ga
nhava pouco mais de trezentos
cruzeiros mensais, era proprie
tário e vivia nababescamente.
Foi demitido a bem do serviço
público, mais de dois anos de

pois, em 24 de novembro de
1938.
Alceu Lobato era 2° escritu

rário da mesma repartição, re
cebia processos de Virtulino e

os encaminhaVR. a Cannelo e

Armando. Foi demitido a bem
do serviço público em 10 de

março de 1937.
Raul Mesquita era contrata

do da mesma Delegacia Fiscal.
Foi dispensàdo ímedíatamente,

HOSPITAL DE CARIDADE
da

IRMftNDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
Apartamentos de luxo. quartos de la e 28 class.e e lealas rl.e quatro

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

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

Fisioterapia. diatermia, ondas curtas. pamtostato, correntes galvâ
nicas e farádicas, electrocoagulação, bisturi elétrico, infra-vermelho,
ultra-vinleta, termóforo de Bier, câmara de aquecimento, Banho Suda
intestinal.

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

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

pielograma, seriografia gash<.o ....rodenal, enemas, colecistograma, art ..

riografia, utero-salningografia e broncografias. Aparelho transportável
sôbre rodas para exames no leito, na mesa ortopédica, durante opera

ções, em residência.
Clínica médica geral e especial do coração, rins, figado, vesicula, ín-

testinos (regimens dietéticos). Curas de repouso. Clínica infantil médi
ca e cirúrgica (cozinha dietética).

Laboratórdo - Exames clínicos de urina, sangue, fezes, liquor, der
rames e pús; dosagens de uréa, creatinina, cálcio, potassio, glicose; he
moculturas, hemosedimentação, contagem de glóbulos. Serviço de trans
fusão de sangue, seleção de doadores, imunotransfusão - Plasma san

güineo.
Centro de aplicação de penicilina (enfermagem especial).
Serviços cirúrgicos em geral, ginecológicos, do estomago, !inte••

nos. da vesícula, rins, uretéres e bexiga, ureta e próstata. Clínica e ci
rurgia do reto e anus (hemorroidas, fístulas e fissuras). Do simpático
cérvico-toráxico (estrelado) lombar e periarterial. Da tuberculose, cano

cer e tumores em geral. Bócio (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 Iepur ino e guela de lobo.

Corpo de clínicos e cirurgiões especialistas.

A AmnNISTRAÇ.�O DA IRMANDADE E HOSPITAL NÃO VISA.1�· APARELHAGENS CITADAS. O HOSPITAL DISPõE DE SEIS, CONFOR.
DO LUCROS AS RENDAS SE DESTINAM Á MELHORIA, APERFEIÇOA- TÁVEIS ENFERMARIAS PARA HOMENS, SETE PARA MULHERES
MENTO E Ál.,\-IPLIAÇAO DOS SERVIÇOS, HOSPITALIZAÇÃO E TRA- SEIS PARA CRIANÇAS, COMPORTANDO EM M1WIA DUZENTOS LEI.
TAMENTO DOS INDIGENTES, QUE SE BENEFICIAM EM TôDAS AS TOS PARA INDIGENTES, EM DEPEND1t_NCIAS SEPARADAS DAS

DOS PARTICULARES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Liro Tênis Clube-Dia
da Rainha, chows e prêmios ..

do dia 24 ..

NASCIMENTOS
Está em festas o lar do dis

tinto casal José Caldeira de
.Andrada e sra., pelo nascimen
to de um interessante garoti-
nho que, na pia batismal, re

reberá o nome de Romu'aldo.

Bõdas:

Melhoramentos
s. Paulo, 25 (A. N.) - Será

i.iaugurado dia 27 do corrente,
c+ mpletamente lotado, um no

ve e grande pavilhão do hospi
tal Francisco Feliciano (Fogo
Selvagem), com importantes
melhoramentos. A lotação de
60 leitos passou agora para
150, destinando-se o nOVO pa
vilhão a enfermos do sexo fe
minino. Os doentes contarão,
agora, com tôdas as medidas
de higiene, refeitório, cozinha,
lavandeira, tudo mecanizado e

elétrico.

.
' Motor a oleo crú
VENDE-sE um marca "Oli
rnax" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

'Deseja obter
,emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
mfnr-macêes úteis", dando tôdas
as indi(;3,CÕeS possíveis, que tere

mos prazer em recomendá-lo (,1)
H'D� interessados na aqulsicâo de
bons fu ncionár ios (as).

eleição
começar

29, sábadu, tradíeienal Baile da Primavéra,
Reserva "de mesas na Joalheria Moritz, a

smokin�, branco, summer e dínner-jaket,Traje:

18,00 - AVE MARIA.
18,05 - Alma Portenha.
18,30 - Cine-Lar,
18.45 - Momento Esportivo.
19,00 - Serviço de informações

do Emisfério.
19,10 - Sleepy Lagoon.
] 9,30 - D. X. I. (noticioso),
20,00 - )Tusicas de toda' gente.
21.00 - Reminicencias do Car-

naval.
21,30 - Inspiração.
22,00 - últimas Melodias.
22,30 - Encerramento.

* * *

"E�nSSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOC'E: GOSTA
DE

Vida Militarj Vida Social 11�;:r.;;d;G::á Ltda,
--�._,- 1.500 kilociclos - Ondas médias.

ANIVERS 'RIOS
Escritório-estudio - Praça 15 de

A

I
Novembro 11.

SRA. MARTA MUSSI Programa do dia de hoje:
A data de hoje assinala a ]0,00 - B0!'l. dia 'p�ra VO,c�.

. �a�sagem do aniversário nata- ig:�g = ':eU;I�ra!�rI��a:�����'
Iícío da exma. sra. d. Marta 11,00 - Melodias das Amérícas.
Daux Mussi, digna esposa do ,12,00 - Momento Político Na
sr. Mussi Dib Mussi do alto cíonal.

comércio da Laguna.
'

12,0� - Noticio?o Guarujá.. .

_ . . . . 12,1::> - Of'erecimentos Musicais,
A distinta natalíciante, nos- 13,25 - VARIEDADES DE UM

sos melhores votos de felicida- BAZAR.
des. 14,00 - Encerramento.

Faz anos hoje a galante me

nina Tânia, dileta filha do ca

sal dr. Ricarte de Freítas-Irací
Anjos de Freitas.
Faz anos hoje o sr. Manoel

Ferreira de Sousa, comerciário.
O jovem Antônio Bit-

tencourt, corretor da E. A. C.
C., faz anos hoje.
No dia de hoje faz anos o

menino Dauto Luiz Gonçalves.

CONDENADOS PELO TRIBU
NAL DE SEGURANÇA
Rio: (E.) - O ministro

Pedro Braga, do Tribunal de
Segurança, presidiu ao [ulga-,
rnento de vários dirigentes da
Associação Beneficente dos
Sargentos da Polícia Militar,
acusados de malversação de
fundos pertinentes ao patri
mônio da referida entidade.
Foram condenados a dois anos
de prisão e 10.000 cruzeiros de
multa, Orlandino Clemente
Bastos, Sebastião Alves Ferrei
ra, Jorge Alexandre de Olivei
ra Campos e Jorge Ferreira e
seis meses de prisão e 2.000
cruzeiros de multa, Antônio
Marcelino Faria.
QUARTEL DE CANOINHAS
Foi lançada, a 3 do mês em

curso, com a presença do exmo,
sr. dr. José do Patrocínio _

Gallotti, juiz de Direito da co- FACYLD.ADE :»E DIREITO llE SANTA �ATA:R.I'NA
marca de Canoinhas, e demais
autoridades, a pedra funda
mental do quartel da la Cia.
Isolada da Fôrça Policial do
Estado, em terreno ultimamen-Ite adquirido pelo Govêrno do.Voto na srita .. - - .. - - .. - - •.. - - - - .•

Notícias Estado, situado no prolonga-Ouca os boletins informativos mento da rua Vidal Ramos.
Aluna do - - - - .. - .•......•

que são transmitidos tôdas as meias

'""'II horas. c os da Rádio Come La, de 28 Falou, no ato, o sr. dr. Altí- AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
<1 (ia feira, às 21.30 horas. no Budanti, enaltecendo a

Tronllcorreu. ontem o 25 ani· Música Sinfônica obra do govêrno do dr. Nerêu
v�raário do feliz con,.�rcioi do d_ill-I Ouça. em sua casa a grandiosa Ramos e dizendo da ímportãnbnto casal, sr. Vale'lO Gomes, ln- Orqueslra Sinfônica da N. B. C. to
dustrial e figura destacado nos elos os domirizos. às 2000 horas. cia

. gessa construção naquela
'lneios comerciais e financeirolil do

I Programas
fe�il1inos

'

regiao.
Estado •.• ra Jorgelin� Boatos cs- Sin í

oniz e O seu receptor, às 19 ASSUMIU O COMANDO DA
rnes, re.ldente. em 'I'ij ucoa . horas, de 2a a (j� feira e ouvirá Sa- 2a CIA. ISOLADA

I grarnor de Scuvcro com as suas co- ADIVERSÕES nhecidas palestras, ssumiu, interinamente, G

Ritz às 1930 horas A rainha

I
Assuntos comerciais comando da 2a Cia. Isolada

das Selvas.
' ,

"O Mundo de. Amanhã" é o pro- da Fôrça Policial do Estado,
, ,. grama que lhe interessa, Todos os fim Cu itíb 20 t M'�<?xy, as 19',3� horas, última.' sábados às 22,35 horas.

ri 1 anos, o en. 01-

exibição de Fenas de Natal. Conhecer os Estados Unidos sés Córdova de Oliveira.
.REUNIÕES Faça uma viagem maravilhosa DESIGNADO O TEN. SIMõES

Realiza-se hoje, na Soco Ca- �trayés dêsse grande país. ol��indo Foi designado para respon-
t ,. dA' lt Conheça os Estados Unidos que der pelo expediente da Delegaannense e VICU ura, uma é transmitido aos sábados às 19 34

-

reunião para tratar da próxí- horas.
' cia Regional de Polícia de Joa-

ma exposicão dessa sociedade. Teatro çaba, O 2° ten. Euclides Simões

1-1-----------------------------_o Ouça um dos melhores "broad- de Almeida, que alí exerce o QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ?
JOSÉ CALDEIRA DE AN- castings" no gênero, sintonizando o cargo de Delegado Especial de

DR'ADA e espôsa participam "Radio Teatro das Américas", tô- Polícia. PROCURE A

aos parentes e pessoas amigas
das as 43s. feiras, às 19,35 horas.

_-------..

ftLFIIIATORI" MELLO�u���r�g�o de seu filho Virilidade! Ativa a Delegacia de II II II H
br�lâ�i�����liS, 23 de Setem- forca! Economia PopUlar

V•
� r Rio, 25 (E.) - A delegacia,----

IgO'" • de Economia Popular iniciou,----------------------------
suas atividades lavrando o pri-' I CONTA CORRENTE POPULAR
meiro flagrante da nova cam-

I Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
panha determinada pelo chefe Movimentação com cheques
de polícia, em defesa da bolsa

B d O·
·

F d' I S I I��:i:��i�fe6���1�0d��gê��;�a� a nCcAopITOAL .. lsctrRI$to60.0eOO,oeoor,800. • 11.
Ilho, que surpreendeu em fIa-I'grante o empregado da "Pada- RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

ria e Confeitaria Beija-Flor", I Rua Trajano, 23 • Florianõpolissituada na rua Bela n. 90, de,
nome José Vicente, quando ;...----·---l------d-----------"�....------a
vendia por trinta cruzeiros, um Auxi iar e escr.torlo
quilo de manteiga, cujo preço
está tabelado em vinte.
o infrator foi preso e autua

do na sede da delegacia, na

avenida Mem de Sá 48, sendo
detido, também, o proprietário
do estabelecimento, Virgilio
Carias, que vai responder a

Iinquérito, em virtude de haver
aquela autoridade constatado
que o pão por êle vendido à
freguezia não apresentava o

tamanho normal.
A delegacia de Economia

Popular, que vem funcionando
apenas há pouco dias, já rece

beu até agora mais de cem

queixas sobre explorações de
que está sendo vítima a popu
lação.
Tôdas as denuncias foram

registradas e vão ser investi
na Avenida gadas pelo delegado Paula

6 v. 1, Pinto.

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OK),SA. - A base de Hormônio.
[extr-itos g-Iandlllares) e Vitaminas sel_e
clonudas. ORASA é uma medicação
rac iuual e de alta eficacia terapeutíca,
em todos os casos ligados diretamente
a pertll!'baçües das glândulas sexuaes.

OKASA cumbate vigorosamente: Ira

queza sexual em todas as idades, sob a

f-()rmn {(� i'-�811ficiência glandular ou víta

tninü. .enilidade precoce. fadiga e perda
de u:p:lloria no homem; frigidez e toda.
as �\('rturha(:ões de origem ovariana,
idade critica, oncsidade e magrez�, fla
ciuez (:a pele e rugosidade da. CUhH, na
mulher OKASA (nnno,tado diretamente
de l.oudres) propN"iona Juventude,
S:'udt", FOfva e Vig(�!". Peça f6rmul�
',� .: P ua homens e 1..:.')rmulR. "ouro
para liJuiliel'eS, em todas ali �oas Droga
ria. e Farmacias Intormações e pedidos
�,O Dístr. P- odutos ARNA. - Av. Rio
Branco, 109 RJo.

• Você é boa conhecedora dos homens?
• 48 horas que mudaram o curso da guerra
• Corrigindo os incorrigíveis
• Palácios

para�o�:",,�_,:�:_�"'�_:�:_��:_:_i��I""��_��� ........,.J

SOCIEDADE MUSICAL
"AMôR À ARTE"

- De ordem do senhor Pre
sidente convoco os senhores
sócios desta Sociedade Musical
"Amôr à Arte" para a Sessão
de Assembléia Geral a reali
zar-se dia 27 do corrente, às
19 horas.
Assunto: Eleicão da nova

Diretoria para o período 1945/
1946.
Florianópolis, em 25 de se

tembro de 1945.
Christóvão Nunes Pires, 1°

Secretário.

COZINHEIRA
Precisa se de uma

Rio Branco, 89,

Centre AcadêDiic9 XI d� Fevereíre

CONCURSO RAINIiIA DOS ESTUDANTES

Clube Doze de Agosto
ASSE�,[BLÉIA GER.AL ORDINÁR.IA

De ordem do sr. Presidente, são convidados os srs. Sócios
para tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária, a realí
zar-se no dia 2 de Outubro p. futuro, às 19 horas, na qual serão
eleitos os membros efetivos e suplentes do 1{) Conselho Deli
berativo do Clube.

Em não havendo "quorum", reunir-se-á a Assembléia
com qualquer número, meia hora depois, entendendo-se que a

faz em última convocação.
Florianópolis, 25 de Setembro de 1945.

�I�nuel Ferreira de Mélo, 10 Secretário.

Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

Importante organização precisa de um com conhecimen
tos gerais de serviços de escritórios, inclusive corresoon

cdência. Lugar de futuro. Cartas indicando nome, idade
4apacidade e referências para Caixa Postal, 62, Fpolis .

vs-1,

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

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

Vista':se de uma vez, e pague em dez mêses, utili
zando-se i do «Crediário KNOT».

Rua Pe lipe Schmidt nO. 52. "EDIF1CIO CRUZEIRO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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latas rurais
ALIMENTACÃO DAS GALINHAS
Condensamos em algumas linhas

um artigo de A. O. Hhoad, sôbre a

alimentação das galinhas em pos
tura.

1 - A galinha não produz bem
quando recebe unicamente alimcn
tos de origem vegetal, como grãos
e pastos. Privadas nos grandes
aviários de encontrar suficiente
-quantidade de vermes no sólo onde
esgravata, deve receber diáriamente
alimentes de origem animal, como

sejam farinha de carne, leite, etc.
2 - As hôas poedeiras comem

cêrca de 100 gramas por dia de
mistura composta de grãos e tritu
rados.

3 - Uma ração deve constar diá
riamente de grãos fardos e pastos.

<1 - Em geral as misturas feitas
em casa são mais baratas. Procu
re-se produzir o mais possível no

próprio estabelecimento.

I5 - Em grãos, use milho com

10% de girassol. Havendo arroz in
ferior barato pôde-se substituir uma

terça parle daquele cereal pelo
arroz.

o - Adote-se uma mistura d >

fardo de trigo de arroz, de carne

e farinha de ossos. Esta misturn
deve ficar em comedores. auto.u.il r
coso

7 - Para 100 galinhas teremos:
Grãos - 3 quilos de milho e 1/!

de quilo de girassol, que deve ser

dado t1I11a terça parte pela rnanhã
e os dois terços pela tarde. Espa
lhar no terr-eiro.
Triturados - 7 a 8 quilos de f.�.

relo de trigo.
5 quilos farelo de arroz.

1 quilo farinha de carne.

Cm pouco de farinha de OSS(·,

e sal.
8 - Dar verde, especialme.i;o

alfafa, à vontade.
(Da revista "Vitória", de São

Paulo).

ALIMENTAÇÃO RACIONAL DOS
SUINOS

O professor Joaquim F. Braga.
da Escola Superior de Agricultura
e Veterinária-Viçosa - aconselha a

seguinte ração balanceada para
porcas nos períodos de gestação
e lactação:

Fubá 62 Kg.
Farelo de trigo .. lã Kg.
Farelo d.c arroz .. 15 Kg.
Tancagé 8 Kg.
Verdes à vontade

Essa ração deve ser ministrada
na proporção de 1 kg. para 50 kg.
de pêso vivo, ou em quantidade tal
(IUe a porca não deixe resto.
Para os leitões, após a desmama,

o referido professor recomenda dar
'à vontade, ou, pelo menos, três ve

zes ao dia, a ração abaixo:
Fubá .... . . . . . . .. 58 kg.
Farel-o de trigo 15 kg.
Farelo de arroz 15 kg.
Tancage . . . . . . . .. 12 kg.
Sais e verdes .... à vontar'e

(Da revista "Vitória", de São
Paulo).

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
WNICI

DR. 'DJALMA
MOELLMANN

Prêsos,muitos

d2�re��(�!pi��"1lndO I
informações de Varsóvia, as

I
caixas com os auxílios destina-
dos à Polônia pela UNE.'RA,
frequentemente são

rO'Ubadas'jAs autoridades russas e varso
vianas não podem agir contra

-

tais roubos com eficiência. _----I----------------------�
Muitas dessas cargas desapa-
recem nos portos rumenos.
Ultimamente a rádio de Lublin
notificou que vários funcioná
rios que tomaram parte da
roubalheira na Bilésía, foram
prêsos.
.. ......,_-_-.........- - .._-.-._a-_-_"'fiI'4#....·.rv

MACHADO. (lA.
Agência. e Repr••entaçõe. em Gual

Matriz: Florian6poU.
Rua João Pilll.to, n. S
Caisa Po.tal, 37
Filial: Creseiúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (l:dif.
Pr6prio). -Telegramaa: ·PRIMt:JS·
Aq.nt•• no. principais rnunicipiol

do E.tado

DOENÇAS NEltVOSAS

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

o primeiro trans-
I atlântico com L éHces
, ajustáveis

o navio suéco "Suécia", que
no próximo domingo atracará
neste porto pela primeira vez,
é acionado p_ r duas helices de
novo tipo de construção, deno
minado "Kamewa", com pa-:
lhetas móveis, permitindo re-s
gular a velocidade e direção do
navio com as próprias helices,
de um, ponto no convés de co
mando.
Esta construção ultra mo

derna, fabricada na Suécia, é
de grande valor, visto facilitar
grandemente ás manobras do
navio, principalmente nos por
tos, sem auxilio de reboca-
dores.

A nova invencão elimina li)

perigo de colisão com outros.

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: navios, em portos com muito
Repre.entaçõe. Transporte. Marítimos; Ferro- tráfego.

Consignações -- Conta Pr6pria viários. Radoviários, Aéreo., O navio "Suécia" faz parte
Rua Pedro Ferreira, 5 Ce.scoe, Fôgo, Acidente. do de uma série de novos trans-

2' Pavimento Trabalho. Acidentes Pu.cai., portes de carga e passageiros.CAIXA POSTAL, 111 Re.ponlabilidad,e Civil e Vida.

I·
.

postos na linha Suécia-Brasil,
Endereço Telegráfico « BOSCO') pela Johnson Line de Esto-

______________________: colmo.

A segurança do mundo
depende dos aliados

Por S. H. CoUer I gurada a cooperação duramte
o conflito para a derrota do

Londres, seten:bro de 1,945'1 inimigo comum. Se, assim fór,
Os esforços atuais do governo

I
se qualquer agressão incipien-

nipônico no sentido de não te, em qualquer parte onde
deixar nada obscuro ou sem. surgir, f'ôr firmemente repr í

fazer, .desde que se trate. do I mida, se as Nações Unidas
cumprrmento das determina- pautaram suas conduta pelos
ções dos termos da rendição têrmos da Carta de São F'ran-]
incondicional, podem. causar cisco, então poder-se-á dizer
uma bôa impressão aos alia- que o Japão ingressará na na

dos, dando origem à idéia ge- va ordem democrática. Temos
ral de que o povo japonês, que julgar questão de tarna
tendo à frente o seu govêrno, nha importância tendo em

es�á empenhado em �ua prÓ-I vista a exper-iência do passa
prra condenaçao. Nao parece do. O Japão fez o mesmo de-
que se trate, no caso, de um' poís <la zuerra de 1914-1918.

I
sútil engodo destinado a mar-

I

Mas, logo
I:>

surgiram as díver
cal' uma situação que, depois,' gências entre as nações vito
pudesse se tornar favorável riosas e tornou-se manifesta a
aos intentos vingativos do Ja- impotência da Liga das Na-

I
pão. Parece, antes, tratar-se I ções, resolveu repudiar a de
d� uma reação accional t.ípica, mocracia como sistema desti-
diante dos n.o,:,�s aconte.c1ll1en -, nado a governar o paí

..

s no fU-,tos e da oprmao mundial. AI turo. Há alguma garantia de
agressão internacio-nal está de- que sua última conversão se-Ifinitivamente proscrita, pelo rá mais duradoura? Essa in

me'i�os momentâneai�1ente, e terrogação que paira sôbre to-Ios Japoneses a repudiam por elos os últimos acontecimentos
isso, mesmo, como causa fóra do Extremo Oriente, pr incí
da moda. A cooperação pacífi- palmente sôbre aqueles que di
ca com as outras nações é no- zem respeito à aceitação da
vo "slogan" é a nova idéia do- derrota e dos têrrnos da ren
minante em todo o globo, e, díção incondicional impostos
por conseguinte, os japoneses pelos países vencedores. A res-
a usam para buscar, em sua posta a €'ssa pergunta, contu
adoção, � satisfação do dese- do, depende menos do próprio I'nho nacional de aparecer em Japão do que da política que
plano de destaqu�. f'ôr seguida pelas nações alia-,
Do ponto de Vista da segu- das. A firmeza do bloco das

rança internacional é preciso Nações Unidas é que, afinal,
convir que tudo isso represen- decídírá elos destinos do mun
'ta muito pouco. O principal é do, levando-o, mantida, para o
que seja mantida a unidade progresso pacífico e para o
aliada após a guerra, da mes- cáos, se partida em seus ali
ma maneira por que foi asse- cerces.

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROS4

I
)

J

s�/\ �GTTI1JNOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, CálcIo, Vanadato e

Arseniato de
�ódio. etc·

Rua Deodoro, 33

Ftor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

08 Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmíeos,

Mligr",_, Mães Que Crtam,
Crlunçl1s RI1Quíticas rece
berão ti touíncação geral

do organi!\mo com o

Novidades todas as

semanas

TOSSE,
BRONQUITE

o mELHOR DOS mELHORES

ronna4o pe10 UIl1TtnIda4a de GIIIlebrI

Com prAtica DOI1 ho.pltLU 8UI1"epeIUI
CUlDiea m.6d1ea em pra!, pedjatr1a, QOCl.

... do ldtJtiema n.....a.o, aparallw .en1to
urtD4r1o do hoIImn • da mulll4Ir

....... T6oIl1oo1 D.... PAULO TAVAA_
CulI'1Io d. Rad�loCIa CUD1ca com o M.

!ún0@l) d• .Abreu Camparuu10 <Uo Pau·

I�. �11sado lIlI HIcim. e laUe

Pdbl1c&, pela Unt....nddad. do lUo da ,la· CORRETORJ;'S8l.1ro. - Gabtnetcl dtl Raio X - Il*tro- r �
ea.r<itOllll'Ula cl1n1ca - lIIctaboUJono ba
sal - aoua...m Duoc1ona1 - Gablll>1!te Precisamos. Informação à Rua
de tW10tarapfa - Laborat6r1o ft lIikIr<» I João Pinto n' 6 ou Co ixo Pca
copla e� cI1DJca. - Rua rwtIaIulo olt. 42. lOv-4

ITAlAi - S· CATARINA
R. H. BOSCO LTDA.

\

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Geral d. Adulto.
Doença. da. criançaa

Laboratório de Análi.e.
clinica•.

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
rn-idt , 21 [alto. da Ca.a Pn
rai.oJ, da. 10.30 á. 12 • da.

15 à. 18 h•.
R.. id&neio: rua Vi.c. de Ouro

Prato, 64_
Fone: 769 rmanuall

uu ItnIUH'U
H. Moura compra.

Avenid", RIO Branco, 89

Guarda-livros
Aceita uma ou duas escritas

s vulsas
Lnformacõe s nesta Redação.

5 v.l

Sedas, Caserniras

CASA·SA""

1

e Lãs

I
I
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ORLANDO SO�\ l�PEJLLl
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis
IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catolicismo

lo santo do dia
26 DE SETEMBRO

stO Antônio Daniel, Mártir

É êste santo um dos ss. Már-

\tires
Canadenses. Nasceu em

Dieppe (França) aos 27 da

miras, linhos e tropicais, maio de 1601. Com 20 anos de

nacionais e extralllgeiros. idade entrou para a Compa-

nhia de Jesús e pediu aos su-

periores o favor de ser manda

do para 'as missões entre os

pagãos. Satisfeito êste desejo,
embarcou, em 1634, para o

Canadá, onde dedicou tôdas as

suas fôrças e ricos talentos à

conversação dos hurões. Cou

be-lhe como principal campo

de trabalho a aldeia lbonati-

ria, um dos postos mais difí-

ceis por causa dos constantes

ataques dos iroqueses pa;gãos.
Mas apesar de uma índole tô-

da feüa de docura e amabilida-
de, st? Antônio era dotado de

uma coragem extraordinária
como provou, quando defendeu
a um colega contra os ataques
de um índio furioso, ao qual
arrancou a arma mortal antes

que o selvagem pudesse abater

sua vítima. Aos 4 de julhO de

1648, uns mil iroqueses
cairam

de improviso sôbre a aldeia do

P. Antonio, pegando fogo à

igreja e às casas e matando
mulheres e crianças e manien

bando os homens. Nossa santo

era a alma da heróica, mas

inútil defesa. Eis que de re

pente ouve súplicas: eram os

catecúmenos que lhe pediram
o batismo. Satisfeito êste de

ver, percorre as casas para ba

tizar e confessar os que pre
cisassem destes sacramentos.
Volta para a igreja, onde en

contra muitos dos seus índios .

Descobrindo uma saída ainda

não ocupada pelos assaltantes,
dá a ordem de fugir aos seus.

Para lhes facilitar a retirada,

vai, sem outra arma senão o

I pare
A

lhos elétr·,"OS
crucifixo ao encontro dos ira

R
\I queses ébrios de sangue. Im-

A Instaladora de Florianópolis, pressionados por esta coragem,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis-
� t f' 1

tinta freguesia que dispõe de ope-
começam es es a UgIr; mas 0-

rários habilitados para executar go voltam e com um tiro põem

instalações de Luz e Fôrça em ge- fim à vida do bom pastor. Seu

ral, fornecendo orçamento grátis e corpo é lançado para a igreja

sem compromisso para seus servi- em chamas.

ços.

*

Possui tam�éll� oficina �sp.ecia�i- ESPIRITISMO
zada, com teclllCOS proÍlsslOnals, '

.'

para.
COJl.sertos de aparêlhos

elétri-\
Tera lugar hoje. as 19,30 ho-

cos, enrolam�I?-to de motores e di- ras, no C. E. Amor e Humildade

namos, estabIllz�dores, ferros d,e do Apóstolo à Rua Mal. oui-

engomar, fogareIrOs, aparelhos me-
'

dicos e outros, com exceção de apa- lher�e , -:-
29, uma palestra

relhos de rádio.
doutrmana.

Rua Tiradentes, 9 A.'

d-
. 'd II ' d·

Notas ci,ent.ílicas

nica or 1I1e lCO E�������,D:'t��!TI��Via
aerea) - A ocurrencla as ve-

lItI'frI'» __ ..,� .,.•• __.A
_.• _ -- zes de acidentes - se bem que

muito raramente - ao se ad-

DR. BIASE F'ARACO
ministrar a anestesia, desper-

y""", _ ...... do .....,. do ._ do Coo de...
tau mteresse pelas formas de

,DOENÇAS .o,A PELE _ SIl'ILlS _ AFECÇÕES'ünO-GEi!:rrAlS DE
evrtar os riscos da �letricidade I

,._ IS US SEXOS _ RAIOS '>!FRA _ VERMEbHOS E VLTRA-VIOLETAS I estatica nas operaçoes. O Pro-

CONSULTAS: dae S.às.6 h. _ R. Felipe Schmidt,"
ressor Sven Johansson, do Ros-

RES.: R. JOlnvIle, 47 _ FONE 1M3 pital Sahlgren de Gotemburgo,

expoz recentemente em um

jornal sueco algups interessan
tes pontos de vista sôbre êste

problema.
Quando se trata de eliminar

\o? riscos da eletricida;de está

tíca em uma sala de operacão.
disse o Professor Johansson, Ó

problema é muito simples tec

ricamente. É necessário sàmen

te efetuar uma conexão com a

terra, da pessoa ou do apare

lho que possa receber a carga.
Torna-se difícil, contudo, obter
com a terra uma eficaz cone

xão direta de todos os objetos
e indivíduos em um local de

tra�alho; em uma sala de ope

raçao, sobretudo é impossível,
e sucede que, às vezes, o con

tato com as mesas de operação
e demais equipamentos origina
explosões. De outro lado exis

te um processo que na prática
produ� o mesmo efeito que a

conexao com a terra, isto é,

procurar uma conducão con

veniente, por meio da 'humida
de do ar. A proporção de humi

dade relativa que exclue a for

mação da eletricidade estática

é. calculada em 60-65%, apro
xImadamente. O Professor

Johansson faz ressaltar que, ao

se construirem novos locais

des�inados a operações, torna
se Importante' instalar uma

aparelhagem para o acondicio
namento do ar, o que permita
manter uma humidade cons

tante, tendo a referida porcen
tagem como mínimo. Também
deve existir uma circulacão
satisfatória do ar, além de que
deveriam ser J>roibidos nas sa

I�S de operação os tapetes de

la ou de borracha, os pisos dês

te último produto, assim como

as rodas de borracha dos apa

relhos narcotizadores.
Realizaram-se numerosas ex-

periências para determinar a

fôrça de tensão nas descargas

estáticas, ficando demonstra
do, entre outras coisas, que

uma pessoa que traz sapatos
com sola de borracha é percor
rida por uma corrente de uma

tensão Ade 1.000 volts, quando
anda sobre um solo de concre

to e de 14.000 volts, ao andar

sôbre um tapete de lã. Não

obstante as quantidades relati
vamente pequenas de eletrici

dade geradas, o efeito não é

de maneira nenhuma insigni
ficante, devido aos altos valo

res potenciais.
O material mais inflamável

e explosivo em uma sala de

ANTONIO MONIZ operação é a mistura de gases
contida no aparelho narcotiza-

dor. Uma pequena centelha Sinistros pagoS noS u'ltimos 10 anos
98 68781630

produzida pela descarga está-

. . .

tica do aparelho pode causar
R"po..abilidade.

« 76.736,401306,2° �.
uma explosão. Para evitar isto,

!

todos os aparelhos desta espé- . ';'i«,or.. '.
•

cie deveriam ser construidos
Dr. Pamph.lo d Ulra F«"e de Ca,.alho, Dr. Prandseo ,

de maneira que o gás pudesse
de Sá: Anisio Ma"orra, Dr. Joaquim Borrelo de Araujo

ser conduzido através de um
I

\
e Jose Abreu.

canal de água, disse finalmen - _-"... """,
.- " "

" -_.. - - "

te o Professor Johansson.
__------------------IEIII...-

Alfaiate
Carioni,

"O melhor"

avisa seus distintos ire�ue

ses que acaba de receber

variado «stack» de cas i-

VISITE-O!

DR. SAVAS LACERD.A
C�nica médico���g�ca de Olhos - Ouvidos. N8Jfis - Garganta.

�lploma de hablhta?a? do Conselho Nacional de Oftalmologia.

C�NSULTÓRlO _ Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 berss

RESIPENCIA - Conselheiro Mafra, 7'1.

TELEFONES 1418 e 1204

DQECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL
cd

DR. GEBHARD HROMADA
o SEU OQGANIsr....'O

Especialista em alta eirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

lBlRAMA (HAMONIAl - Santa Catarina

Dr. polydoro S. Tbiago
Clínica MédIca f'lÍl Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestilllos.

rins e de:ma.is órgãos internos, de adulltos e criamça8

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18' horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"

DR. SETTE GUSMAO ceve 'jMA o�. (Ü', T'IBUICOl';
oe C,U(!HI� oo \iI\.IODIl.10� 11"'''

-.-t:
o .... lCO "t�'f ""OouTO 8"""OU 20·'8 "..

CBiJ!h"E DOS SERVIçoS DE TlSIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il DO

HOSPITAL "NER'&U RAMOS".

c.no de aperfeiçoamento no H�ital São Lul2 Gonzaga, de Sil.o Paulo - Ex-esta·

II1'rlo do Instituto ,"Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordio.

mBlCA G'IlRAL _ DIAGNOSTICO PRJilCOC:il 11: TRATAMilNTO ESPIIICIALJZAD&

DAS DOIIINÇAS DO;.. .&PARtiLHO RIII8PIRATORIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
t:X)NSULT.A.S: DHU'lamente,

das 3 às 6 horas. CONSULTÓRIO: Rue. Vitor
)(elrelee. 18.

HESID!t:UClA: Rua Ilstevell J-a.n1or. 131 -.:::Jf Tel. 7.0. \
Ouro para Denti�taS
22 Quilates (Justo Título)

Envelope de 3 e 5 gramas

PedidO ao -

DEPOSITO DENTAlIO

MASETT!
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno ..Â�to • I..oIIC& Prltklll - )Uo M I....

_••uvrAII
_ PeJa ....uI .....

_..... lO.3Oàe 12 h_. à tarde eJ:cepto o ••

...... "'14 ás 16
- OO!UItJIJr6aI01 ... �......... t........

-

...... lMl _ .......
eIal mel..... .,...._

,..

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

\RUA MARCONI, 44 _ S. PAULO

que enviará lista de preços.

DR. ROID�O CONSONI
.,..1JBGIA GIlRAL _ ALTA CIRURGIA - JIIOL...STIA8 Dili 8111NJ10RAB - rART08

Formado pela Faculdade de MedlClDla da Universidade de SAo pauio, onde foi

�<te por vários anos do SerViço C!Jr11Irglco do Prof. "l1pl0 correia Neto.

�IB do estômago e viu bilIareS, IntestlDlOII delgadM groeso, tJrolde, r!llll,

próIItata, bexl«a,
úterO, ovirlos e trompas· Varlcooeie,

h1drOCJe1e• vU"� • h6ro1a.

CONSULTAS:

... ,.. II h.,ra... II RlI" Fell'O'" �hm\dt. 2J (RltoB da CIIA p.ara!eo). Tel. UI88.

RES'fl):eNClÁ: R.ua EIft,eVeB JdndOr. 17e; Tel. 117M

-

SANTAELLADR. A.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Un.iversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico
do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA _. DOENÇAS NERVOSAS
_ consultório: Edifício Amélia Neto

_ Rua Felipe schIDidt. consultas�
IDas 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvar..o de Carvalho nO 18 - Florianópolis.
•

". "..,� ..... uW
-

LU

•

F..dada �. 1871 - Séde: I A I A

INCENDIOS E TRA.NSPORTESARAUJODR. Cifras do Balanço de 1944:
Assiatente do Prof. SanAon, do Rio de JuNO

ESPECIALISTA
I)Oenças e operaçoes CiOS OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA

CliruI'gla moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e c6u

da bOcA fendldos de nascença)

�Ol!COpla, traquêOSCOp�a, broncoscopia vara retirada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 ã. lZ fi dali li àa 18 bor..

Rua Nunes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176,603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

«

«

O��:çÕ���!:»�ina�:�����n. \
DR.

ça. do. intestinos, réto II anus DE"D lGÁO
__ Hemorroidas. T,ratamento da

M�

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra_vermelho.

\
-

Consult: Vitor Meireles. 28. � • 01"'0..... 0Ibll- e ()Ir1II'ISla

Atende diariamente à. 11.30 hs. e.
lo toras.. partoe •

._.- ..�,

li tarde, das 16 hs. em diante CONSULT.ÓRIO: R. João
Pinto 7mó

R••ld I Vida! Ramo••
66.

r1AD1CW dM 11 .. 17 l:&QT'U. iUlSID2lN·

Fon. 1067.
v. 1lJon>.J""'''''.... Al'" .......

val.
,.., .."''' ,.. "" ,. M

"-"

verdad��lWENDHAUSEN
,

e aEsta
(DiplOmedo pelll J'aculdade Nac. de llec1l.c!na da Uni"erlldade do BraJIIl) �-;:::;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

_-l!lt4lMl" do� d. CJ.1n1Cll J,{édica do ProfeslIOr Qlrt'aldo OU".1ra. m6dico 40

\1)f!""rt.I!m!'Jnto ti.. ",,(ld.. DR HENRIQUE

V"."CA ,..c. _
_ .0 - 00••.".0",,0·

Sapatos de todos os modeloa e dos tipo. moi•

• •,,""'c'" B_
_ "•. oo.a_" __ , ,. STODIECK modernos, inclusive

Sondo lias poro praia 00 alcance

I dos· SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

(Membro dos Institutos de p ECO S M V S
Di,.ito SodoI B,o.n.;,o •

R S E RI AI !

. oo..m��ql!���;��;W��!.&�!2�. -'- ::;���:;i��;{:��·;�::�· r <:T�i��i�i��:��!���€��� ,
RESIllllNCIA' Rua ..",e_

Guilherme, •. Fou. 7"
- "mP'-

••- ..---

DR. MARIO

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ordenada a deten�ão do eneral Rawso
BUENOS AIRES, 26 (u. P.) -- O GENERAL RAWSON E SEU PARENTE) OSV LHO MARTIN, FORAM DETIDOS EM COR.
DOBA PELO GOVÊRNO ARGENTINO. S�=GUNDO INFORMOU O GOVÊRNO, RAWSON FOI PRESO POR ESTAR INCITANDO,

À REBELIÃO A QUARTA DIVISÃO DO S EU EXÉRCITO

Singapura, 26 (U, P.) - "Estão sendo enviados reforços para Java
afim de tr.rtarern do que a polícia secreta nipônica qualificou de "pos
.si veis desordens dos nacionalistas indigcnas ".

Esta notícia acaba de ser dada por um comentarista do Jornal do

Supremo Q. G. Aliado. E, uma vez que não há tropas de ocupação em

.Java, supõe-se que essa medida constitue início de que será apressada
a ocupação de Java e outras ilhas.

Toma incremento Hírohito concedeu
Tóquio, 26 (U. P.) - Hiroi.. mocráticos. Hiroito acrescen_

a greve to, o imperador do derrota�o tau que o Japão tem urgente
Nova Yorck, 26 (U. P.) - A Japão, concedeu uma entrevís- necessidade de alimentos. O

greve dos ascenssoristas, que ta sensacional ao sr. Hugh imperador está muito preccu,
paralizou grande parte das Baillie, vice-presidente da Uni- pado diante da perspectiva do
atividades comerciais na baír- ted Press, que se encontra pre- inverno, em que milhões de
ro-de Manatan, ameaça esten- sentemente em Tóquio. A en- japoneses carecem de roupas;
der-se a dois outros distritos I trevista durou 25 minutos, es- casa e combustível.
desta cidade. : tando o monarca e o corres-

Acredita-se que aos onze pondente sentados em poltro
mil ascenssoristas, que agora nas altas, um em frente do ou

se encontram em greve, acre- tro, diante de uma mesa de
centam-se os de Broocklin, chá. Hiroito admitiu que o Ja
tendo o Presidente da União pão se encontra agora numa

dos referidos trabalhadores, posição totalmente nova e que
David Sullivan, declarado que se mostrará digno de integrar
a greve não afetará as residên- a família das nações. A forma
cias particulares. democrática do govêrno do

Ja-Ipão, segundo explicou o mo-

Uma guerra entre dOI·S fascl·smo
· ·

narca, possivelmente, não será ADVOGADOS
« rlva IS» idêntica à existente nos Esta- Rua Felipe Schmidt 34.

dos Unidos e na Grã-Bretanha. Sala 3. Telef. 16-31

Em relacão aos Estados Uni- Salientou ser seu desejo que
dos, Base declarou que os. in- os japoneses cheguem a pare- �������������
dianos sentem-se apreensivos cer o maior dos govêrnos de- Os últimos
com o crescente imperialismo

____________c_o_m_e_rc_i_a_l_d_aqueles Estados. homens

Reforços para Java

uma eatreusta

Florlanõpollt 26 de SetemDro de 1945

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva

.oão Batista
Bonnassis

e

Bombaim, 25 (U. P.) - O
Iíder indiano Base Sarat, ma

nifestou hoje pessimismo quan
to ao ideal de ';um mundo só",
definido por Wendell Willkie.
Salienta o líder indiano que fal-
ta sinceridade de parte das na- InternacionalizacãO do Danúbíoções, e afirmou que a segunda ,

guerra mundial foi, em grande '

_

parte, uma guerra imperialis- Londres, 26 (U. P.) - Um porta-voz da chancelaria da
ta, entre dois fascismos rivais: Checoslováquia declarou à U. P. que o govêrno de Praga apoia
o anglo-norte-americano e o os princípios de internacionalização do Danúbio. Os Estados
filão germânico. Base acres- checos têm grande ímterêsse na administração do Danúbio. O
centou que a conferência de informante afirmou que a Checoslováquia olha a futura admi
São Francisco, por êsse mesmo nistração do Danúbio como uma tarefa internacional, na qual i ___::==========
motivo, está entrosada com os deve tomar parte principalmente os países que mais interêsse Os «Paulistinhas»interesse do imperialismo e das têm no referido rio.
potências políticas. Como sal-

Rio, 25 (A. N.) _ Os aviões

Pre"'so um antl·go a]·udante de HI·tler "Paulistinas", adquiridos com

RITZ Hoje, 4& feira, às doações feitas pela Campanha
19,30 hrs.

M '1 26 (U P) Cl
.- . Nacional de Aviação, começa-ACQUANErrTAó J. CorroI Naish e a;�llJ.a,... -

_lego�, em aVIa0, a esta Capital, o
ram hoje a ser entregues aosE""-lyn Ankers em: Cap. Fntz Wídmamn, que fala ajudante pessoal do "fuherer"

A RAINHA E>AS SELVAS Comandante da esquadrilha que serviu na primeira guerra
aeroclubes contemplados, 'Os

Monstros das selvas tranlÍormados mundial, Widmann teve papel destacado no regime nazista, pequenos aparelhos de treina-
em gente humana.. d I b it d' F' tã t

menta foram antes convenien-
Um espetácu}ó inédit�. ser: o expu s� so a suspei � e espionagem. 01 e1n.ao rans- t t

.

d
.

Impróprio até 14 anos fendo para T'ientsen, na China, onde vem de ser detido. Acre-
emen �examma tOS e pastosAa

No programa: dita-se que Wídmann será chamado a depor como testemunha prova. gora par eu: em voo

BralliI Atualidades - DFB no processo contra os criminosos de guerra.
I pa.ra as suas respectivas bases,

Ainda que pareça incrivel. saindo do Aeroporto Santos

Pre!!:veC�$r03�On�e2.00 Em São Paulo Sindicato dos dese- D�m��J� um foi dado o nome

ROXY H' 4a f' à Dhl·sta!1�""·profl·SS·IODal·S
de um expedicionário da FEB

oJe, .- eIra, S S. Paulo, 25 (A. N.) - Ao ..

1 3 h morto em campos da Itália.9. O oras
t
..

d f
. .

Última exibição
con rano O que 01 �r:unCIa-

Deana Durbin e Gene Kelly. em: I do,
O general Dutra VIra a S.

FÉRIAS DE NATAL Paulo para participar do comí-
Um romance comovedor, Um

filmeI
cio em propaganda de sua can

que é todo, t�rnur,a e abnegação. didatura dia 29 do corrente e
Impraprlo ate 14 ano. - d'" .

No programa:
nao la 30. O. Ilustre can�lda!o

Notícia, da .emana 45x32 _ DFB no mesmo dia da realização
Notícias do Dia - Jornal do comício, e à noite, no Tea-
Preço. Cr!......:.60 e 2.40 tro Municipal, falará ao povo

Amanhã, no RITZ. às 16,30 e 19,30 paulista e ao Brasil, expondo
e no ROXY às 19,15 horas. vários pontos de sua platafor-

Jeannete Macdonald e Alan Jones ma política.
em: O VAGALUME ---------- _

vação para o mundo oriental,
Sarat propôs a criação de uma

Federação Asiática de Nações,
sem o que a independência
das mesmas não seria possível.

Nápoles, 25 (U. p.) - Os
últimos homens das fôrças ex

pedicionárias brasileiras - 138,
oficiais e 2.727 soldados - sai- '

ram em direção ao Rio de Ja-

I neiro, a bordo do transporte
1 norte-americano, "James Par
ker". Sob o comando do tenen
te coronel Arquimínio Pereira,
ex-diretor do Serviço de Treina
mentos dos brasileiros, as tro
pas do Brasil começaram a su

bir o transporte, às 9,30, car

regados de mochilas, fumando,
falando, tocando guitarras e

passando atempo da melhor
maneira possível, até a saida
do barco.
O ponto culminante da par

tida foi. quando apareceu uma

moça ruiva, bem parecida, en
tre dois policiais militares. Era
"Rosa Tokio", brasileira do
"eixo" na Europa - Margari
da - que regressa ao Brasil.
Foi recebida com vaias e gritos,
hostis.
Junto do tambadilho situou

se um cabo brasileiro, entre

gando a cada soldado sua pla
ca de metal, que representa
um distintivo nacional para a

"Marcha Triunfal nas ruas do'
Rio de Janeiro".

Mais crimes
nazistas

Rio, '25 (E.) - A comissão Abatido a tirosorganizadora do Sindicato dos
Desenhistas Profissionais, or-

gão de classe recentemente Ha�r2.11a, 25 (U. P.) - .T JS"?
fundado nesta capítal, recebeu. Hcrnandez Santa Cruz, assis

um ofício do sr. Pedro Elói tente do chefe do serviço de h

Fritsch, desenhista da Cornpa- fc:rmações do exército, durante
nhia Siderúrgica Nacional, de o govêrno de Batista, foi aba
Volta Redonda, aplaudindo a tido a tiros, quando deixava a

iniciativa. Nesse ofício, qUE' casa do sr. Mariano. Os tiros

acompanha um memorial ciG foram disparados de um auto

adesão assinado por 52 dese- móvel que passava no local, na
nhistas de Volta Redonda, 81.;- ocasião, conduzindo dois indi

gere o sr. Pedro Elói Fritsch víduos não identificados.

que, como pontos principais -P-BE-TE-NO-II-M-M-AB-"U-AR-SO-BR-E-BO-MApara os trabalhos iniciais da, 8. U
comissão, deverá ser tratado o

problema da oficialização lIa, Roma, 26 (U. P.) - O. jor
profissão de desenhista e, tam- nal "Resourgimento Liberale"
héin, a criação de uma Escola informou hoje, que a polícia
Oí icial de Desenho Técnico e fez abortar um "complout",
Comercial. em escala nacional, para uma

marcha sôbre Roma.

EMPREGO

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

Tiradentes 19.

Necessita-se uma pessôa. de pre
ferência homem. que seja datiló
grafo e tenha alguma prática de
Seguro•.
Tratar à Rua João Pinta n : 6.

com Irmãos Glavam. 10y-4

Estocolmo, 26 (U. P.)
Funcionários suécos levanta
ram, hoje, a questão da sus

pensão, pelas nações unidas,
das medidas que resultaram
nas listas negras aliadas, rela
tivamente às atividades co

merciais, afim de que a Suíça
e outros países neutros possam
espandir o seu comércio de
após guerra.

Saigon, 26 (U. P.) - Regís- Discutida há muito tempo
trararn-se novos tumultos hoje na imprensa Suiça, a questão
pela manhã, depois duma tré- foi apresentada ao Departa
gua de 24 horas, quando foi mento Suiço hoje, pelo deputa
lançada uma granada de mão do liberal Schiermer, que afir-
na estação da estrada de ferro, mau terem várias firmas

SUi-1local onde permaneciam POli-/ ças fechado suas portas, em

ciais armados. vista das medidas aliadas.

Lumnberg, 26 (U. P,.)
Novas barbaridades cometidas
pelos nazistas foram reveladas.
Milhares de jovens foram sub
metidas, pelos nazistas, a ex

periências de fecundação artí
ficial, Contam as testemunhas
que as jovens eram amarradas
pelas pernas, ficando depen
duradas de cabeça para baixo,
e então submetidas à experiên
cia de fecundação artificial.

Para que possam
expandir seu
comércio

B R I TtJO
o alfaiate indicado
Tiradentes. 11

Acrescentou, entretanto, que
a mesma era ainda grave du
rante a noite passada, tendo
as fôrças policiais e os carabi-

neiros permanecidos em vigi
lância, nos seus quarteis.

Os quartéis da polícia de
Roma e dos Carabineiros, en

tretanto.. indicaram que a re
ferida notícia é, "absolutamen
te sem fundamento" e que a
mesma não foi levada a sério
pelas autoridades anglo-ame
ricanas, que ainda mantêm, na
Itália, metade de suas tropas.

NUNOR EXISTIU iGUJ:lL

PA R A F E R I DAS,'
,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES;
COCEIRAS,
FRIEIRAS/r:.
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Novos tumultos
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