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detidas e incomunicaveis
BUENOS AIRES, �7 (U. P.) -- EM SEGUIDA ÀS PRISôES DE ONTEM, UMA FONTE BEM INFORMADA ASSEGUROU QUE
SUBIA A 74 O NuMERO DE PESSOAS BETIDAS INCOMUNICÁVEIS. ENTRE ELAS ENCONTRAM-SR OS ANTIGOS MINIS-

I

TROS DO EXTERIOR SAAVEDRA IAM�\S E JOSÉ MARIA CASTILO, O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES"
DR. HORÁCIO RIVAROLA E OUTROS

""""'�"""'''''''''""""",==-."......----...-----=---,.,,......,.-..,.....;.---=----=----. _._-'-----=-

Prezado leitor Palavra abolida
A sua sugestão nos é Nova York, 28 (R.) - A ,

sumamente grata. Diga- rádio local anunciou que a pa-
nos, por obséquio: lavra "guerra" jamais voltará

- Sôbre que assunto I
a aparecer em qualquer livro

desejaria lêr algo, diària- em lingua japonesa. Essa medi-
mente, neste iornel ? I

da constitue parte do plano do
- Qual das nossas Ministério da Educação para a

secções mais aprecia? I' reconstrução do Japão como

_____ 1 nação amante da paz.

o MAIS ANTIGO DllRIO DE SANTA CATARINA
Proprielario e Diretor·Gerente: SIDNEI HOCElI -' Diretor: BARREIROS fiLHO

Ano XXXI' Florianópolis Sexte-lelre, 28 de Setembro de 1945 I H. 9482
,

.

'

· -

.----, A Sanla Sé e a· Espanhalhukov I-ra' aos EE ·Unldos Perml8sao para plau-, CIDADE DO VATICANO, 27 (U. P.) - Um porta-voz de-

,

,., lar nos aero'dromos clarou, hoje, que a declaração f�ita nll; recente irra�iação para

'WASHINGTON 27 (_ r;
, • •

o.s E. U. U. pelo pro�eAss?r Laskí, PresIden�e Executivo do Par�
, .

.' U. P.) O Marechal Zuckov, do Tóquio 27 (R) _ Anuncia- tido 'I'rabalhlsta Brítâníco de que o Vaticano deseja um ReI
Exército vermelho't it d P íd t T'

,. ,
"

.,

' acei Ol� o convi e o rest en e rumann se que o govêrno japonês pediu para Espanha patrocinado pelo Vaticano "carece absoluta-
p�la vísrtar os Estados Unidos. O cabo de Guerra russo chega- ao general Mac Arthur permís- mente de fundamento". A Santa Sé - acentuou o porta-voz _
ra a Nova Iorqu� � 4 de Outubro por via aérea. O Departamen- são para cultivar os aerodro- sempre se manteve estritamente afastada da questão espato de Guerra es�� �neum�:>ido de,organizar o programa da visita mos existentes no Japão e que nhola.

Na�i'�;l����';Ot�e�� ;';uecos naOUHnHbara ��:, {}5��:t�:1?:�li:��:!i� O-e--q-u-e--d-e-p-e-n-d-e-r-a'---a--p-a-z-RIO, 27 (E.) - Às primeiras horas da manhã de ontem, o suprimento de gêneros ali-Jarribou à Guanabara o paquete argentino "Harpon"; que ha mentícios. LONDRES, 27 CU. P.) - 'o sr. Molotov, comissário do
dias deixou Buenos Aires com destino a Nova Orleans, repleto A bomba ato'"mi-"a em

Exterior ela URSS, falando numa recepção declarou que a paz
de passageiros. II \J dependerá de que seja dado "todo apôío possível às forças de-

O motivo da escala forçada foi a falta de combustível. O • .... • mocráticas em nosso e em outros países". A oração de Molo-

"Harpon" está sendo abastecido pela Anglo Mexican e logo experlenclas navais tov foi breve, tendo sido pronunciada na sede da Sociedade

que o serviço esteja terminado, prosseguirá viagem. Nova York, 27 (R.) _ A ma-
Britânica pró-Relações Culturais com a União Soviética. Mo-

Procedente também de Buenos Aires, sem 'escalas, ama- rinha norte-americana vai ta- lotov salientou ainda que a tarefa dos ministros das relações
nheceram em nosso porto os cargueiros suecos "Canadá" e zer uma experiência sôbre o exteriores, reunidos atualmente em Londres, é consolidar a vi
"Carlos Gerthon", que trouxeram os porões abarrotados de eml?r-ego da bomba atômica tória pelas armas e assegurar a paz. O dirigente soviético sa

trigo argentino para a nossa praça. para a destruição de um navio lientou que, felizmente, em muitos países é cada vez maior a

isoladamente. parcela de pessoas que compreendem que terminou a política
Para esse fírrf., pretendem as das nações fasclstas agressoras e que se dispõem a contribuir

autoridades navais rebocar da para, assegurar a paz. Molotov adiantou que sem a extirpação
costa japonesa para a alto mar dos remanescente do fascismo, êsse principal baluarte da
o famoso couraçado nipônico agressão, o perigo continuará.

i�����i:����I��t���'��eg��� Y-a-r-e-jo-u-a-s-é-d-e-d-o-P-a-rt-i-d-o-C-o-m-u-n-'-I-·s-t-a
A experiência poderá ser MONTEVIDÉU, 27 (R.) - As últimas informações che-

presenciada - ao que se infor- gadas aqui dizem que a polícia argentina, as primeiras horas
ma - pelos representantes da da noite de ontem, varejou a sede do Partido Comunista, pro
Imprensa. cedendo a detenção de tôdas pessoas .que alí se encontravam.
Essa notícia foi transmitida

de Tóquio pelo corresponden-
te do "New York Times" na ca

pital japonesa, Franck Klu
ckhorn.

Inventou a bomba antí - atômica
'RIO, 27 (E.) - Graças às informações de um reporter

amador. "O Globo" descobriu que o engenheiro brasileiro José
Cortes Cigaud havia inventado uma bomba anti-atômica. Dian
te de tão sensacional novidade, a reportagem foi procurar o

dentista patrício no Hotel dos Estrangeiros, onde reside.

O entrevistado, inicialmente, declarou que sua invenção
não tem verdadeiramente ligação direta com a sensacional
bomba atômica. Ela pode, sim, - acrescentou - destruí-la
com' segurança, quando' ainda a bordo do avião em que for

transportada. Esclareceu a seguir, que seu invento é um apa
relho de calculo automático, que permitirá que qualquer pro

jetil atinja com pr-ecisão o alvo, seja qual fôr sua mobilidade.

Depois de dar outros esclarecimentos técnicos sôbre seu

invento e explicar que até agora, em consequência da guerra,
êle ficára em segredo somente entre êle o Ministério da Guer
Ta, terminou declarando que, agora, uma vez que a guerra ter

minou, seu invento poderá ter grandes aplicações na vida civil,
vai providenciar para ser feito o registro da respectiva paten
te no Brasil e no estrangeiro.

Concluindo, o engenheiro brasileiro afirmou: "Mais deta

lhes, só depois que tudo estiver perfeitamente lega1izado".

• A precisão e alta resistência
GIl A garantia contra acidentes
• E as qualidades antimagnéticas

constatadas cientlficamente

De acôrdo com os
princípios
democráticos
Londres, 27 (U. P.) A

emissora de Viena retransmí
tiu declarações do Ministro do
Exterior da Húngria, feitas a

jornalistas soviéticos. Assim,
se soube que o Chanceler Hún
garo afirmou que o Govêrno
de seu País assegurou aos Es
tados Unidos que as próximas
eleicões serão realizadas em

base ampla e de acôrdo com os

princípios democráticos. Como
se sabe, as eleições na Húngria
estão marcadas para Novem
bro.

fizeram de

...

m" um dos mais procurados
W do Brasil!

Dissensões no gabinete grego
ATENAS, 27 (U. P.) - o Secretário do primeiro Ministro

Vulgaris, anunciou que as eleições gregas serão realizadas no

pró�imo mês de Dezembro. Essa notícia causou dissensões

imediatas no seio do Gabinete Heleno, antecipando-se que vá

rtos ministros renunciarão suas pastas.

Toneladas de telegramas e cartas
NOVA IORQUE, 28 (U. P.) - A vida comercial de Nova

Iorque está em grande parte paralizada, enquanto as Compa
nhias Telegráficas e Agências dos Correios não sabem onde
armazenar as toneladas de telegramas e correspondência que
não poderam ser entregues devido a greve dos ascensoristas.
A principal indústria da cidade, que é a de confecção de rou

pas, foi principalmente a mais atingida pelo movimento; cal
culando-se que mais de 1 milhão e meio de operários ficarão
impossibilitados de alcançar seus locais de trabalho.

TESOUROS ENTERRADOS
Como descobri-los

Maravilholo aparelho - Pesq'uisador Magnético -

Localiza uma única moéda de ouro ou prata, en

terrada ou sôhre o sólo. - Com garantia por 15

anos e devolução total da importância de compra

se não funcionar como anunciamos. - Para co talo

gos em Português e mais informes mande cr. $3.00 a

JALVES & CIA.

Rua São Pedro, 864 - Caixa Pos to l , 852

Porto Alegre - Rio G. do Sul.

Vitimados pela
bomba atômica Reducão no' orcamento militar

f •

PARIS, 28 (L. P.) - Fontes dignas de crédito anunciam
São Francisco da Califónia, I

que o govêrno francês decidiu reduzir

,em
trinta por cento o

28 (U. P.) - A rádio de Mel- orçamento militar francês, nos últimos três meses de 1945.
bourne anunciou agora que a

,

Essa resolução foi tomada durante a reunião levada a

segunda bomba atômica lan- efeito pelo Conselho de Guerra, no qual Pleven demonstrou

������������������=��-�=�=�=- çada sôbre o Japão causou a que todo o programa de reabilitação da França estava diante

R f
·

E b· d d 8 -I
morte a 31 prisioneiros de do perigo de um colapso em virtude das elevadas despesas com

e uglou se na m alxa a o, rasl guerra aliados que se encon- as forças armadas.
•-

travam no principal campo de Esta solução de compromisso para ter tornado menos agi-
BUE:\'OS AIRES, 27 (P. P.) - Uma fonte insuspeita in- concentração de Nagasaki. tada a tempestade que esteve se formando na quinzena passá-

formn hoje, que o Diretor elo jornal "La Razon ", Ricardo Pe- 211 britânicos, holandeses e da, relativamente à questão do orçamento francês para as for

ralta Ramos, encontra-se refugiado na Embaixaela do Brasil. australianos encontravam-se ças armadas. Segundo o novo plan o, as despesas estabelecidas

Essa informacão, portanto, até o momento, não foi otícíalmen- no me�mo campo de prisionei- para as forças armadas francesas, no último trimestre deste

te ('Ollfirmada: nem de parte elo govêrrio Argentino nem de par- 1'OS quando a bomba estourou ano, que deveriam se elevar a trinta e sete milhões de francos.

te da Embalxaua Brasileira.
I

a um quilômetro de distância. serão reduzidas em doze milhões de francos .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Henry J. Kaiser, especialista
!!III--------.-----------------_em construção de navios du-

rante a guerra, e Joseph Fra
zer, presidente da Graham Pai
ge Motors, e quem cooperou
na fabricçaão do Jeep, anun- Iciaram hoje a organização de
uma companhia de automóveis
com 20.000.000 de dólares de
capital. Essa companhia cons

truirá carros baratos denomi
nados "Kaiser", utilizando pa
ra isso a fábrica do govêrno,
em Willon Run. Michigan.

Os srs. Kaiser e Frazer de
clararam que, conforme o

acordo com a Corporação de
Reconstrução Financeira, ar

rendaram por cinco anos a fá
brica de bombardeiros de Wil
low Run, atualmente fechada.

..........................
• v
• •

i MAGAZINE I
• •
- ' '.
........f �

NúMEROS GRANDES

A tia perguntou ao pequeno
sobrinho:
- Você já estuda a aritmé

tica?
- Já, titia - respondeu o

menino.
- Que operação está apren

dendo agora?
- A de subtrair.
- Ah, então se eu lhe disser

em que ano nasci, você poderá
dizer quantos anos tenho, sim?
- Oh, titia, com números

tão grandes ainda não aprendi
a fazer contas ...

* * *

RECIFE
Pernambuco! um dia eu vi-te
dormindo imenso ao luar,
com os olhos quase cerrados
com os lábios quase a falar ...
Do br-açc o clarim suspenso
- o punho no sabre extenso
de pedra - recife imenso
que rasga o peito do mar ...

Castro Alves

f * * *

AUTOMÓVEIS A PREÇO MÉDIO

* * :::

A FEIRA DE PARÍS

París, (S. F. L) - As indús
trias de arte e fantasia atraem
á Feira de París vasta cliente
la extrangeira. Todos os países,
com efeito, procuram os obje
tos fabricados nas oficinas on

de domina o gosto francês.
A fabricação de objetos de

arte quasi exclusivamente pa
risiense tem ali um lagar im
portante. Os lustres de madei
ra esculpida com aplicações de
marroquim constituem, por
um milagre de gosto, verdadei
ros objetos de arte aplicada.
A bijuteria de fantasia, de
monstra a perfeição a que

Cl1e-1gou essa indústria conhecida
em todo o mundo sob o nome

de "artigos de París". Com um

pedaço de metal e outro de se

da e matéria. plástica, o ope- Irário parisiense faz pequenas
obras primas, dignas das gran
des joalharias. A filatelia
atrae. mais ainda, os clientes
que outrora, havendo, como se

sabe, fervorosos colecionadores
de selos.

CONVITE
A Diretoria do Centro Aca

dêmico XI de Fevereiro con

vida, pelo presente, os alunos
da Faculdade de Direito de
Santa Catarina para assistrem
à sessão cinematográfica que
êste Centro, com a cooperação
do sr. Eurico Hosterno, Chefe
do Escritório de Coordenação
Inter-Americana, realizará, às
19,30 horas do dia 29 do cor

rente, na Biblioteca da Facul-
dade. I

O presente convite é exten-Isivo às Exmas. Famílias.
Programa da sessão cinema- A cose dali máquinas SIN.

tográtíca GER dilipõe de técnico espe-
Sapatos de todos QS modelos e dos tipos mais 10. _ Notícias do dia n. 44 cializado em censêatos de

modernos, inclusive Sonda lias para praia ao e.lcance máquinas de costura, rncto-

d (Inédito em Florianópolis); res, fogareiroll, geladeiras, fer-

Idas SENHORAS e SENHORITAS, por verda eiras 20. _ "A semente de ouro", rOIl, aliJuecedorell, etc. '

PRECOS SEM RIVAIS! de Walter Disney;...

I 3°. - Regatas universíta'_ Atende chorncdca

I
Não comprem seus calçados sem visitar a

a domicílio.

«Tamancaria Berreiros» I ri�Sj. - Campeão Olímpico; I Tirantes, 18 -- telefone 1.479

'

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 5°, - O Ensino Secundário

______________________:
: nos Estados Unidos. :. D:

Hístéríco e Geográfico 'Utilização do
S t C t

· gás hel1uman a a arlna San Lnego, Califórnia - (S. I Redação e Oficinas à
L H.) - Foi declarado. pelos I rua João Pinto n." 5

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DAS COMISSõES PERMANENTES engenheiros d� "C?nsOlldat�d Tel. 1022 _ ex. pestal 139
Na forma do art. 25 e § 2° do Regimento Interno e de or- Vurtee" que gas helium podia

'Idem do Consócio sr. Presidente, convoco para o dia 27 do eor- ser usado nos grandes pneu- ASSINATURAS
rente, quinta-feira, a assembléia geral deste Instituto a fim de máticos dos transportes de 204 Na Capital:
ser realizada a eleição da diretoria e das comissões permanen- passageiros "Conver Modelo

Ano Cr'
tes, para o biênio administrativo que vai de 12 de Outubro des- 37" em vez de ar, para dímí- Semestre Cr'
te ano a igual dia do ano de 1947. nuir o peso. Trimestre CrI

A reunião 'efetuar-se-á na séde social, às 20 horas, exígín- Os pneumáticos cheios com Mês CrI
do-se para o seu funcionamento a presença da maioria dos ar pesam 180 libras em compa- Número avulso Cr$socios ,efetivos. racao com as 26 libras dos No Interior:

Caso não compareça número sutícíente para a reunião fi- cheios com helium. Experíên- Ano CrI
.a desde já convocada nova para o dia 29 do corrente, sábado, cias provaram que as câmaras �mê9tre CrIás mesmas horas e no mesmo local, podendo ela realizar-se de ar à prova de furos podem Tr-imestre r.rl
desde que haja a presença de dez socios sendo quatro da dí-> aguentar o gás helium, que é

Número avulso C. $retoria. mais leve, à pressão necessá-
Além desta convocação por edital, será feito convite pes- ria. As 154 libras economizadas

soal aos srs. sacias efetivos. com o emprego do helium sig-
.

Secretaria do Instíbuto Histórico Geográfico de Santa Ca- n�ficam que mais carga pode- Os originais, mesmo não publí-
arma, 15 de Setembro de 194c5. ra ser transportada, o que re-

, catlos. não serão devolvidos.
O 1° Secretário, Álvaro Tolentino de Souza presenta um g�'ande luCr? pa-II A direção não se responsabiliza

ra as companhIaS: . . _ I pelos conceitos emitidos nos
Por causa da diminuição da

artigos assinados
força de atração da Terra com

o aumento da altitude, um

avião de 160 toneladas passa a

I pesar 745 libras a menos a '"

25.000 pés de altitude.

I
Há um fator que aumenta,

contudo, o peso de um avião
em grande altitude. A cabine de
um avião modelo 37 tem obri
gatoriamente um sistema de

compressão equilibrada para o

conforto dos passageiros devi
do à diminuição da pressão at
mosréríca. O ar deve ser ínje-

A
. tado elevando a pressão atrnos-

gosto' férica a um nível confortável,
aproximando-se ao do nível do

ASSE�IBLÉIA GERAL ORDINÁRIA solo. Para manter uma pressão
de altitude correspondente a

8.000 pés quando o avião se

encontra a 25.000 pés, um peso
adicional de 650 libras terá
que ser injetado na cabine de
dois convés, por bombas de ar.

A baixa temperatura na sub
estratosfera causa uma con
tração de 3.9 polegadas nos
230 pés de envergadura de asa

e de 3.1 nos 182 pés de compri
mento de fuselagem.

Confeccionando o seu
terno na

Não se aceitam hóspedes

Alfaiataria Líder l�por_tad���_�9��O:m_a:lesti_.�s
Centro Acadêmico
XI de Fevereiro

Instituto
de

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

E S'T A O O �;:'O
Inârio Vespertino

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA'

70,00
40,00
20,00
7.00 ,

040 '

f i'

IIO,UO
4.5.00 ,

25.00 '

0,50

AnúnclOll mediante contrito.

Trabalhos Comerciaa
Impressão a côres

Composição de livroll e

Jornaill I
Téll8. e Memorais

Doublés e tricromias
Revistas • Avulsos • Caizas •

Eetojo.. etc.

BASES DO CONCVRSO
-O leitor que enviar a melhor le-

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

Roxy.
- As anedotas serão recebidas

até sábado à tarde, nesta redação.
As mesn.as 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 rcdatorial deste jornal.
PREMIO

O ('al'didato vencedor procurará
seus ingressos na gerência do Cine
Ri Iz, ;'ts 2asAeiras.

I

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°, 10 ••• Florianópolis Santa Catarina

Alfaiate
Carioni,

Clube Doze de
De ordem do sr. Presidente, são convidados os srs. Sócios

para tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária, a reali
zar-se no dia 2 de Outubro p. tutuao, às 19 horas, na qual serão
eleitos os membros efetivos e suplentes do 10 Conselho Deli-
berativo do Clube.

'

Em não havendo "quorum",' reunir-se-á a Assembleia
com qualquer número, meia hora depois, entendendo-se que a
faz em última convocação. \

Florianópolis, 25 de Setembro de 1945.
Jllanuel Ferreira de lIélo, 1o Secretário.

Seja o LlDER DA
.

MODA

de

CLIUDlONOR DUTRI I
Rua Saldanha Marinho 2·A

IFLORIÀNÓPOLlS

"O melhor"

avisa seus distintos tregue-

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

I miras, linhos e tropicais,

I
nacionais e extralTIgeiros.

VISITE-O!

Rua Tiradentes, 9 A.

A fábrica de calçados "PELUSO'·
acaba de instalar uma coao de
calçado li para senhoras, na rua

Tiradentes 19.

Atencão
,

Auxiliar de escritório
Importante organização precisa de um com' conhecimen

tos gerais de serviços de escritórios, inclusive corresoon

dência. Lugar de futuro. Cartas indicando nome, idadc

capacidade e referências para Caixa Postal, 62, Fpolis.
vs-B,

Esta verdade!a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cinema
NOTíCIAS DE HOLLYWOOD
Hollywood, '27 (U. P.) - O jo

vem Dane Clark, recentemente clas
sificado como o "Astro do Futuro"
11 um COIlCll rso de exibições cinema
lográf icus , foi contratado para de
scmpenhar o papel prrncipal do
grande sucesso de 1927 - "Cantor
de Jazz", que a Warner Brothérs
vai reproduzir fê que constituiu a

primeira película, de longa meí ra
gem, em que AI Jolson apareceu.

- :'\0 filme "Humoresque", da
Warncr Brother.s, John Garf'icld
vai novamente aparecer ao lado de
Eleanor Parker. O primeiro filme
em que John Garfield trabalhou
CUIll Eleunor Parker foi "Orgulho
da ::\[a,'ip-ha". É posr.ivel também
que .Jc!l!1 (,adielel assine contrato

para a produção de um- filme por
ano. A pr lmcirn película será ,,1'0-
vavelmentc "Our Street ", Ãa a.rto
ria de Arnold Manof", a qual Johri
Garf ield planejou produzir indepcn
dcn temente.

- Lioncl Burrvruorc há muitos
meses n;;o tem prosseguido na re

rr·esenta<:ào do filme. "O chamado
da meia-noite do Dr. Gillespie",
porém, a Metro Goldwin Mayer está
planejando as últimas sér-ies do
mesmo, sob a rlireçiio de Willie
Goldbeck e tendo como prodnzir ,

�::':;�';;��,::'!,�:' ,;:b�"!;�l ;:�;;�:;�IAumento de s,!lario para IPara embaixador
{!<t ril!:idc c.lo :'�êxicr), onde se cn-

OS banCarl-os em Moscou Costa, por ter o general Men-
contr.iva »ar a fJ�L1L:r na produ- dança Lima regeitado o of'ere-
ção de 1'111 filme foi contratado , .

I' di 'r I I h"
.Rio, 27 (E.) - Em torno da.

t Ih f' G.' . .

I' J :'r' I' CI. Os hancúr ios rca rzaram, 1a.-;),[' que,
em n-eves pa avras, ístoríou escolha 0.'0 nosso embaixador cimen o que e izera o sr. e-

P'[I"l '1 pc 1(''' 'l
•

1l:11' lC Lâ Il If U -

f
.

d b
' � ",",u -

\r: > ',. .,

t :"
,

" l,tr);' LIma grande conccntraçao em 1'''11- o movimento os ancários e c;eu-
M

.

d túlio Vargas, outros dizem que
,CX1,CI) ,: (n,ue.j.era ,con��110 p;)��\()r te :LO edifício da Assoeiaçào CIl-, tificOll a massa.de que às 15,30 ho ..

em mcnu correm, aln ,a, os
o atual chefe da nossa repre-Lll�I.( s ;',' III ,'C,lI, e c, '",

mcrci.al, onde' está situal.la o. sed'�1 ras seria dada p�los banqu.eiros mais, d.esencontrados boa�os.
,) I. ll�lll Hcscn.

no "ran- do Sindicato dos Bancos, para ullIa rseposta a últJma proposta dos Enquanto uns voltau1 a afir- sentação diplomática em Lon-
- Al�OS .0 seu conc.�rt� "': acompanharem os traba�hos ela co. -', l'epres2ntantes dos bancá.rios. ma" que o Presidente da Repú- dres, sr. Moniz de Aragão, se-

{le ill1r!!lorlO .desta CJ � c, o J (': I miss3.o mista encarregada de deci- Ficou, então, marcado um ria transferido para a capital
g.cnte dr: c()n.l�lI1,to de 1l1�1[ba, ...51. dir a CIUt'stão do aumento dos l>alá- 'meeting" na praça 15, às 18 ho ..

bEca as.si�a:-ia hoje o decreto, Russa. Pl'ocul'ando esclal'ecerXa\'lel' (1I'''lt 11"[ ar) BrasIl -:\Iexlco . , . d 1 lt
. T

,,=,,,.,,
,

' .... �n rios da numerosa classe. ras, quando os bancanos recebe- r:.Oillean 0, para aque as a as
, '\ ('n�?llcla, onde fara eXI blç() S

A c()ncentracão teve início CH- riam a notíeia da .decisão. A essa funções, o ministro Souza
esses constas, o "Correio da

pessr;als. cu das 12 hora�, ficando intram:t3- hor,1, granele massa de bancán03' Noite" esteve no Itamaratí, OU*
." "el o trecho da rua da Candelaria circundava a estátua de Osório, 1': a se"uinte a tabela apftwada: de afiançaram que tudo isso

e imediações, onde é situado o Pa- aguai-danclo a chegada dos dirigen· O�d"nados até Cr$ 500,00 carece de fundamento. Ainda
lúcio do Comércio. Várias faixas, tes dp Sindicato e demais integran- ;5%: de 5ül a 1.000,00 - 35%; de -

t'
no meio da multidão, continham tes d,! comissão que se aohava n0 1,Om, a 1.500,00 - 250/0; de 1.501 a

nao e� a assentado em quem
dizeres alusivos à campanha pela Sindicatos de Bancos. 2.50(},00 - 2t)C;ó; de 2.500,00 em recairao as preferências do go
organização da profissão b'lncana QUflndo maior era a espectativa diante - 15%. vérno e, aliás, as demarches
e a consequente elevação do sel! chegaram os diretores do Sindlca- As gratificações habituais são para a escolha vem 'se proces.
ni \'L'I de vida. to, tomando logo a palavra o se- mantidas e os aumentos vigorar!io d d' t t t t
As 12,45 horas, terminada a reu- cretári) Olimpio Fernandes "!elo a partir de junho último e sedo

san o Ire amen e pelo Ca e e.

nião. em uma elas portas do edifi- que, sob aplausos, anunciou o acor· c;llculados sôbre os ordenados pt-r-
sem interferência do Ministé

cio. apareceu " diretoria do SindI- do momentos antes celebrado com cebidos em 31 de maio ele 1945. Ne- rio das R'elacões .Exteriores.
C'fl!t) dos Bancúrios. acompanhada o', ba;lqueiros, segundo o qual fi- nhum aumento será reduzido '1or Acrescentaram, também, no
de delegados de sindic-atos elo inte� ('ou estahelecida a tabela dos au- força li? 'lplicação �o f�turo de- Itamaratí que não é verd'1de
rio!'. que haYiam estado presentes mentos, cuja apHcação se fará des- ereto sobre :l organlzaçao de !.{l1a- .� _ •••

au conclave. lendo tomado a pala- de já e sôbrc os vencimentos de- dros e salúrio profissional, cuja que o SL Raul Bopp vaI lnsta-

'Ta () secretário do órgão de c1as- pois de incorpo,ados os abonos :'lssinatllra �e espera para tadl)
.

o 'I lar a sede da nossa embaixada'
se. sr. Olimpio Frrn:1l1des de :'lelo acaso percebidos. pn"Jxilllo ll1<'S dr outubro. em Moscou.

1 Vida Social
Álliversários:
Fa'z ancs hoje a gentil IIrito. Mo

rilio, dileta. filÃo do sr. Orlando
F ernande•. contador do Banco Na
.cícne.l do Comércio.

*
No dia de hoje tran�ccrre o oni-

"eraário do dr. Abelardo Luz, de
legado do o' ài.trita na Capital
Federal.

*

Deflue hoje a dato natalícia da
.rito. Vilma Baach.

•
Faz onoa hoje o. IIrita. Mario-

Stelo, fi h o ao .r, Joaá da Rocha
Ferreiro Bes to•.

,t..', l) i
�� ��j

'YJf.-j�/ COMOESTOUROU
Á REVOLTA NA FRANÇA
48 horas que mudaram o curso da

guerra. Que aconteceu quando o rá
dio britânico anunciou: "Helena se ca

sou com José"? História empolgante
do servtco secreto que sabotou a

resistência alemã no Dia "D". Pág. 73.

Estimulante artigo sôbre uma escola
sui generis para meninos delinqüen
tes. Fatos que interessam muitíssimo
aos pais e educadores. Mais de uma

dúzia de idéias novas que contribuí
ram para transformar meninos maus

em cidadãos úteis e bem ajustados à

sociedade. Pág. 86.

*

Transcorre hoje o aniversário do
IIr. Joã.o Horn, cOl'R"etente func.
da Cio. Telefonica Catorinen8e.

*

O sr Celio Robim, func. públi
co eatoduo l , foz ano. hoje.

•

No dia de hoje tron.corre o na

talício do lU'. 'I te. Duarte Pedra
Pires. da F. P. do E,tado.

*

CORRIGINDO OS
INCORRIGíVEIS

Casamentos e

Hoje, civil e reliosamente, na

.relid,êncio dos pai. da noiva, n a

Palhoça, realiza-lIe o enlace matri
monial do dr. Carloa Loureiro da
Luz, promotor público do corn e.e

co de Urua.anga, com a gentil
IIrito. Vilma Baach.
Por porte do noivo ••ervirão de

'padrinhos, no civil. o ar . Joã.o Sa
voa eSTa .• IIr Fernando de Cam
pal! Faria. e a srita. Zulma Leu
reiro do Luz; no religio.o. o dr. E
waldo Lucchi e arita. Zunilda
Baach e o ar, Aires Gonçc lves e a

lIrita. Marieta Melo. Por parte do
noivo. no civil. o ar. prof. Eduar.
do Luz e ara. e o ar. Genti I Viei:
ra e era.; no relighlo, o dr. Nílacn
Vieira Borges e prof. Diva Koeri8ll
e o ar. Henrique Loureiro Filho e

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

General Alexander A. lIandegrifl - Comandante dos ru
zíe rcs navais norte-americanos, assim Se exoressa

sôbre o Reader's Digest ; "Artigos que estí-nutarn a

inteli�ência e o livre pensamento, são urna arma da
Derrrocrac.a. Coritra esta arma não existem terrores
fie engeni-os secretos do inimigo que Iogrern sustar

Ira.

Ao joven por. no••o.

perenes venturai•.
voto. ele

o seu caminho".

.. ,........ Li" Yulang, consagrado escritor e filÓ30fo chinês,

... ,l.�.r;:' declara, a respeito de Reader's Drgest: liDesP'erta
=-- \,Õx:�,Y. LO leitor' uma viva curios íc.ade que o faz cons

ifIt.
..\.:;;. f ciente do rrundo cor.ternporâneo. E êste estado

..··(:�7 mental se reflete em suas relações com os demais".

Todos êsses 30 artigos
para instruir e divertir

e mais a condensação
de um livro de exce-

pcianal interêsse.

*

NÚMERO L1MITDDO
DE EXEMPUlRES
- Compre o seu hoje mesmo I

Agentes em Florianópolis. I'EDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, II
hC;Jr. GI'rH! no Brasi! : FF.�� _\"lf)O CHINAGLIA _ R. Rosário. 5!l-A 2 f) ando _ Rio

Os homens envelhecem mais

depressa que as mulheres?
São menos emotivos? Menos

vaidosos em matéria de rou

pa? Herdam mais talento, dor
m.em melhor, mostram-se
mais rijos nos momentos di
fíceis? Eis as perguntas que
se fazem - e se respondem
neste notável artigo do nú
mero de Julho de Seleções.
Leia-o, e, quer você seja ho
mem quer seja mulher, há-de
descobrir fatos surpreenden
tes que os cientistas consta

.aram a respeito do chamado
"sexo forte". Pago 31

o QUE HA DE CERTO
ÀCÊRCA DA HÉRNIA

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

hérnia Pág.6.

3

I

Brasil

Teatro
São Paulo, 28 (A. N.) -- A

exemplo do que se verificou na

capital da República, os artis
tas teatrais desta capital pro
moverão um grande festival
em homenagem ao presidente
Vargas. em virtude do recente
decreto-lei que ampara aquela
classe. O festival em apreço se

rá levado a efeito no dia 10 de
outubro proxlmo no Teatro

Municipal.

do

f
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�I Visite, sem compromissos, ILIVRARIA ROSA
i I Rua Deodoro, 33 III Flor ienôpolie

_'_i'
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

A eliminação do Japão
como potência mundial

o eST-ADO Sexta-feira, 28 Q. setembro Q. 1'45
._-----_ .. __

.-.-------_._-----------------------

Pelo Major W. S. Webb. prisões já foram feitas, en-

Londres - (BNS) - Está o: qu�nto outra� e�t�o send9 pla
general Mac Arthur dirigindo I neJad,:s

e os mdI.Clados. nao es·

os negócios relativos à ocupa- caparao para ficar Impunes
ção do arquipélago japonês co- d�s loucuras. que perpetraram.
mo um homem a quem os po- Ha certas diferenças entre o

deres delegados pelas naçoes que acontece no Oc!dente .0
vencedoras encontram o mais que se prende ao Japao. Humí
fiél e inteligente mandatário. ll�ados na sua infinita �mbi
Mac Arthur era de fato o che- çao, na sua extrema vaidade
fe indicado para esta impor- de. entes i.ntocáve�s, os gene
tante, transcendente função, rais e almirantes Japoneses, na
de que dependerá em toda a maioria r:ão hesitall_l em apa
escala o desarmamento do Ja- rentar fnamente atitudes Ile

pão, a extirpação de capacíua- serenEI: cordialidade em face

de de restabelecer-se militar- dos aliados, como se porventu-
mente e voltar a ameacar a ra o Japão não tivesse perdido
Ásia e o mundo com os' arre- a guerra e se rendido incondi

ganhos de suas ameaças. An- cíonalmente. Eles desejariam,
tes de qualquer consideração, de certo, uma tolerância lar

Mac Arthur é o soldado que ga da parte dos vencedores, no
conhece profundamente os as- senti_do de permitir a

. -r;nan_u
suntos relativos á Filipinas c, tençao do arca:bouço militarís

portanto, a grande parte do ta. Mas, é exatamente isso que
Oriente; sabe ele, e até por ex- não ocorrerá de modo algum,
periência própria que lhe foi e aí estará o principal capítu
dolorosa, até que ponto vão os lo da paz a ser impo�ta aos }�
japoneses quando devídamen- poneses, a quem sera em difí

te aparelhados e fortes. São nitivo vedado compor uma po
implacáveis e frios. os nípôní- têncía de expressão mundial.

cos, tanto quanto humildes e ? Japão será _Eeduzido à .suas
I
obedientes quando reduzidos à justas proporçoes e, extirpa
impotência. das as suas raizes militaristas,
Com uma nacão desse quila- dispensado o seu estado maior,

te moral, grande assimiladora ficará apenas como potência
do Ocidente naquilo que o Oci- �ais que se?undária no can

dente tem de mais condenável, Junto mundial.
e conservando religiosamente

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

a sua milenar tradícão de raca

e casta, o melhor procedímen
to é de fato o que vem caracte
rizando os atos do

co��ndan-I Necessita-se uma pena0. de pra
te supremo. E, a propósito, va- ferência homem, que seja datiló
le salientar o plano que vai grafo e tenha' alguma prática de

sendo levado para diante, de Seguro.
, _.

julgamento dos criminosos e I Tratar _Q Rua Joao Pinto n. 6.

I ad d V·'
com Irmao. Glavam. IOy-5

cu p os a guerra. anas

" �:!!����:������:
":1 de sal seja indispensável aos ani
'" : mais, un. a ração excessiva pro, 0(;.1

li I ,perturbações às vêzes fatais em

ii uitos (iêles", - afirma o <11'. F.
. Gutrie.
Segundo M. Lander, uma dose de

133 a 22G gramas de sal produz en

venenan.ento nas ovelhas e nos

arcos c uma quantidade maior
torna-se mortal para os cavalos e

(até para os bois. As aves resentew

1m-ais que os outros animais os efei
tos do sal. Experiências praticadas
-por Suffron demonstraram, que 8
gramas por quilo de pêso vivo pro
duzem a morte quando injetadas
em solução no papo das galinhas.
No papo de um frango envenena

do destro forma foram encontradas
50 gramas de alimentos contendo
2,42 gramas de sal, ou sejam 4,84(�.
É necessúr io,. portanto, o maior

li cuidado no uso de certos alimentos --- _
fvendi íos r-elo comércio tendo-se

·j'rncontradó_ por exemplo em um

=1-------------------------,11êles, sal na proporção de 32% do

L b t'· CI'·/pêso total, e UIIUI mistura de f'are- �\\tSOYqp a ora orl·o 101 colo, farinha de cevava e de sal pos- ��

��.fI 'Ia a vrndu para engor-ds r porco�,!§j �.
! provocou a morte de muitos sui- f=:: ' � DUA JOA-O PINTO, 25 _ Fone', 1448
I nos, porque o sal dosava 1l,G�'.

I
r- � 1\

I O Departamento de Agricultur:l!iê � (em frente ao Tesouro do Estado
i da N')va G'lk� :lo soi coustntou -, ----.-�-

II�
r-ecentemente que muitos C:150'> de nnnrono PRTOLOGICnS Florlenõpolisintoxicação de porcos e galinhas
tenham sido provocados por quan-
,tid3des 't'xcessi vas de sal ministra. I

Dr. H. G. S_ Medina Parm, Narbal Alves de Souza

"do
com os alimentos.

. Farm. L. da Costa Avila
O ef?:lo tóxico do sal parece de- Exame de sangue, Exame para verif'lcação de cancer,

, "ido a sua ação sôbre os músculos,
que perdem () vigor de forma que

Exame de urina I Exame para verificação da gravi
() animal não pôde anual' mais, não dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
se aguenta em pé e por fim morre doenças da pele I boca e cabelos, Exame de fézes,
asfixiado, logo que a ação do sal E
produz a perda de energia dos

.

xame de secreções.
músculos respiratórios. (Da rev+s- Jlutovaccinas e transfusão de sangue.
ta "Vitória", de S. Paulo).

,I AVICULTOR, VOC:e SABIA? ..

I Que os pintos recebem sua pr i-

1'1'1,.
meira alimentação denois -Ias prí-II !

.
- ....

:�"I'I
' meiras 24 horas de nascidos?

'.,'.:.: i I Qdue umt.ovdo, qduanhdo gder!llin3dO, I
���

CONTA CORRENTE POPULAR I,II· po e ser ira o a c oca eira, que

�f'����"','?� Juros 51"0 a . a. _ Limite o-s 30.000,00: :1 não esfria; ao passo que um ovo o. � .�, "
.

'I i��::')d:�(I:::d:'o e1s::i�ia :à:\::::::� ;���, ��' BanC;d�mÕít;r;it�oiedch��uaesl· S. A. I
-ção, dos ovos é que nascem as pri- -

Pile) II imeiras penas nos pintos?
é. -

II Que de um ovo de galinha com CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

Iduas gemas, nasce um embrião com RESERVAS: CR$ 12.500.000,00
.duas cabeças? • ,

I Que 11 galinha "Leghorn" é "ri- I Rua Trajano, 23 - FloriilftOpoliS
i�inária da Itália? ,_

Que o aparelho para verificação
"oos ovos se chama a lteparo-ovos-
cópia?

Que para lima criação de g"li
nhas de rara sâo necessárias 10
galinhas para cada galo? _

Que a couve no tempo dos Ro
manos, era remédio para todos os
males '?

Que os ovos, depois do 19 dia de
incubação, perdem seu pêso em 13
a 16% ? - IlNEt: FABICHAK.

Clube 12 de Agos,to
AVISO

EMPREGO

A Diretoria do Qlube 12 de Agosto avisa que a séde
social, inclusive o Re stauran te, é de uso exclUSIVO dos seus

aseociedos.
Em casos excepcionais. a juizo da Diretoria, poderão

requentar a sé.í e do Clube, inclusive o Restaurante, a convi
te de sócios, pessoas em transito por esta Capital. 6 vs. 4

I R. H·'T�9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações Transporte. Marítimos; FerrO.
Consignações •• Conta Pr6pria viários. Radoviário., Aéreo.,

Rua -Pedro Farreira. 5 Cascos, Fôqo. Acidentas do
2' Pavimento TrabGlho, Acidente. Pe••oais,

CAIXA POSTAL, 111 Responaabilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « BOSCO»

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

� .

Oswaldo Apolonio da Rosa
AfPRESENTACÕES

Aceita representações poro o Es tado de
Santa Catarina.

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

-�-----------...__

f

/

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Para efeito da transformação dêste banco (já autorizada pelo
Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, convidamos OE

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 26-9-940,

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

Flarianópolis, 18 de Setembro de 1.945,
Banco de Crédito P. Agri.cola de S. Catarina

Lorrval Almeida

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voei!

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indízentes de Florianópolis.

Camisas, Gravatas, Pijames
NIeialldal melhores, pelos me

ncrea preçosisó na CASA MlS
CILANEA - Ruae. Mafra. 9'

Sedas. Casemiras e Lãs

CASA SA.". a(OSA.
ORLANDO SOA RPfEJLL]

RDa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

.

«(�carpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"c�T.DO Sexta·feira, 28 de setembro ele "45 5

Lira
. Tênis Clube-Dia 29, sábado,

.da Rainha, chows e prêmios, Reserva de mesas

do dia 24. Traje: smeking, branco,
EU Ih( lcud41..., .Estatística

,
. AS CIFRAS INTERESSANTES

DO IMPOSTO DE RENDA
O imposto de renda, em

,cujas cifras encontramos ex
.

pressivos índices da prosperi
"dade do país, apresenta inte
ressantes aspectos na estatís

""'tica que acaba de ser organisa
a pela repartição arrecadado

. Verifica-se que houve, no

perfodo compreendido entre I

1aneiro e abril do corrente ano,
um aumento de Cr$ .

39.511.305,70 relativamente ao

mesmo período de 1944. O cres

cimento das cifras assinala-se
principalmente quanto ao Dis
"tríto Federal, em que o aumen

to atinge a Cr$ 28.373.225,50.
. São Paulo, aparece em segun
.do lugar, com um aumento de
Cr$ 10.120.409,60. Os números
referentes à totalidade das de
legacias regionais acusam a di
ferença, para mais, de Cr$ ...

·45.350.539,70 e, para menos, de
r$ 6.339.234,00. Feita a dedu

-ção, verifica-se que o aumen

to foi de Cr$ 39.511.305,70, co
mo dissemos acima.

tradicional Baile da Primavéra,
Jualhería Moritz, a começar

dínner-jaket,
na

summer e

eleícãe
,

DOENÇAS NERVOSAS

Com os. progressos da medicina
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí
r ismo, 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
tuitament-e os doentes nervosos In
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamente.

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CA'fARINA

Centro Actldêmico XI de Fevereíro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

'Voto na srita
.

.álüna do .......................................•.......

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

1. " que, na Inglaterra, em

certas granjas, para se retirar
o mel das colmeias, usa-se um I
processo de anestesia das abe
lhas.
2. .. que, na Valáquia, uma

jovem, depois de pedida em ca

samento, não mais se apresen- INSTITUTO DE' DIAGNOSTICO
ta ao seu noivo senão no dia CUNICO
dos esponsais. OR DJALMA3. .. que uma gansa pode •

atingir a idade de oitenta anos MOELLMANN
e, o que é mais .ínteressante, rorma4o pe1a Unlnrllld&4e ele a.n.bra
pondo ovos até o fim de sua Com prAtica 110(1 ho.pltL1a aw-opeue

longa existência. CUD1ea JÜd1ca em pral. ped4at.l1a. ClOGl.!4 ... que se um trem partis- lU do lUtema llerYOIIO, apu!'e)ho ...UO·

se da Terra em linha reta com uriIW'10 do homem ii da mulher
, -

1 ........ T6oa1oo: Da. PAULO TAV.....
direção ao Sol, com uma ve o-I 0Un0 dIe Radiol:oC1a ClJD1ca com o dr,
cidade de 100 quilômetros por 1Ian� d. Abreu campe.lJU1o UIAo Pau·

hora, gastaria mais de 150 anos �. �1aclO IID HJciR•• laad.

para completar sua viagem. Pdb� pela U,myere1c!adll do lUo dIe la·

5 ... que, no dia 23 de junho =�'::��cad._Ra1,:.!��,:
de 1871, parte da pirâmide de .aI _ � Duodenal _ oab1lletA

Cheops, no Egito, desmoronou- .. n.1oterapla - LatMlnt6rlo tle lIIlCroe

se inesperadamente, causando copia. aúUa elfIúeII. - Rua r.nuuIo

a morte de várias pessoas que
a vitatavam naquela ocasião.

6 ... que, certo dia, em 1848,
o barão James de Rloths
child estava em seu gabi
nete de trabalho, em Pa-I
rís, quando foi assaltado por
dois indivíduos, que ínsis- Com o tratamento pelo reputado pro-

duto OKASA. - Á base de Hormônio.

tiam em que êle repartisse sua (extratos glandulares) e Vitaminas sele
etonadas OKASA é uma medíceçac

imensa fortuna com o povo racional'e de alta elicacia terapeusca,

f d t
-

em todos 08 casos ligados diretamente
francês; que, em ace e ao

a perturbações das glândulas sexuaes-

ít
-

O barão per OKASA combate vigorosamente: Ira-
grave SI uaçao, -

queza sexual em toe"s 88 idades, ao_!> a
guntou: "Qual .é a população f'ôrma <ie i�.uliciência glandu!ar ou víta-

tid minaI, senilidade precoce, 1!,�lga e perda
da França?", tendo ob 1 o em de memoria no homem; Irígidez e todas

t f'ir ativa: "Trinta as perturbações de origem ovariana.
respos a a 1 matava:

idade critica, obesidade e magrez�, lIa-
milhões de habitan tes! " ; e cidez da pele e rugosidade da culta, na

. . mulher. OKASA (Itnnortado dlNtamente
que, então, sorrindo sígnífica- de Londres) propor�iona JuveI_1tude.
t· mente Rothschild tirou Sauríe, Força e '111111,.. Peça I?.rmul�lva , "I,r",a" para homens e '''rmulll ouro

do bolso duas pequenas cédu- para mulheres. em todas SI_ boas Droga-
,

.

"1' 5 rIa> e Farmaeias Intormaçõe••. pedldo.
las e exclamou: Tomam a ,0.0 Dístr. P. odntos ARNA. - Av. Ri.

francos cada um de vós, qne é _Br�c�:�_;U.o:'n.nnu _._

'�oi�en�o�o���e�!�id��aa ;:;nra�, lPai'êi6ôs
-

êiéiríêôs�
do O povo francês!" A Instaladora de Florianópolie,

.. à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis-
.

CONTRIBUA
. tinta freguesia que dispõe de ope-

para a Caixa �e J?;m?las aos Indl' rários habilitados para executar
\tentes de Florulll\o�ob.. .

instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis ti

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétri
cos, enrolamento de motores e di
naraos, estabilizadores, rerros de

engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J, J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

IEdifício Cruzeiro - Florianópolis.
�------------------------------------------...------

Virilidade!
forca!
Vigar!

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

;er a estima e a preferência dos seus inúmeros clientes
e amigos.

Vista-se de uma vez, e pague em

ando-se do «Crediário KNOT».
I

• Rua Felipe Schmidt ri", 52.

Achados e perdidO,
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, os

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

dez mêses, utili- senhora, tendo ao colo uma crian-
ça. .......... --...,-,- ••�-- - ......'-- .....' .......

"EDIFICIO CRUZEIRO
- Certificado de reservista de' Comprar na CASA MISCE

" P categoria, n. 259057, expedido a LANEA é sabs . economizar ..
Manoel CamiIio de Lima, com car-

tas, fotos, etc. Motor a oleo "roF.- Certificado de reservista de 3a 'u
categoria, n. 660li2, expedido a Jor-

VENDE-SE um "011"ge Fornerolli. marca

l-Um
recibo passado pelo sr, max" - mil rotações - força

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e de 6 a 8 cavalos, possuindo

I
Hercules . Allet, referente à venda cota de oleo.

.

de um caminhão.
T t Bid

.

N ti a'_ ra ar com 1 nei oce 1
-Isençao de salvo-conduto, eX-l

-'

'.

pedida a Antônio Hoepers, de Gua- rua Joao PlOtO. 44.
+atinguetá, neste Estado. Telefone 1134.

QUER VESTlR·SE (OM (ONFORTO E ElEGANCIA?
PROCURE A

ALFAIATaRIA MELLO
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('i ,*, \V}�TZEL INDUSTRIAL-JOINVII.iLE (MllrC� regls

ai.o (4•••1 faltaa.e __ oasa atcu_a t

Yeda:..M. Orollno
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade.
de Medicina da Univer
sidade de Porto Alegre, IConsultas com hera mar-

t
.

cada. no periodo das 14
às 19 horas.

IConsultório e Resídencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

Deseja obter
emprego?

Proeure 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 (a)
aos interessados na aquisição de
bons funeionâries (as).

CORRETORES
Precisamos. Inform'Cição à Rua

João Pinto n' 6 ou Caixa Po.-
01. t42. IOv'S

x X X

COZINHEIRA
Precisa se de uma na Avenida

Rio Branco, 89. 6 v. 2
XXX

Casa à venda
Vende-.. uma pequena casa, bem

eonstruida, com fundos para a

praia. em João Pessôa, com qui.p-
tal todo plantado. '

Preço Cr$ 18.000.00. Tratar ne9ta
rlD dação. 59.-

x x x

Guarda-Livros
Aceita uma ou duas escritas

avulsas,
Informacões nesta Redação.

5 v.3
x x x

CASA ou TERRENO
H. Moura compra.

Avenida Rio Branco, 89
,;: * *

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cris
taleira, ambas em ótimo estado
de conse rvaçãe. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim. 14.
(Mato Grosso.)

6 v.- 5

l ���Ã���RGfAt
IL�?p E.<:_!�l_'_��Q�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�I EF�T!�� D����Ã� EX·,Iii CESSIVA DO SAL AO GADO
"; "Embora uma certa quantilu.Ie

I I de sal seja indispensável aos ani-
.

! mais, un.a ração excessiva provoca Em casos excepcionais, a JUIZO da Diretoria, poderão Pelo Major W. S. Webb. prisões já foram feitas, en-
I' perturbações às vêzes fatais em requentar a sê.í e do Clube, inclusive o Restaurante, a convi. J-

i uitos uêlcs", _ afirmá o <Ir. F. Londres - (BNS) - Está o I quanto outras estao sendo pla-

�
. Gutr ie,

te de sócios, pessoas em transito por esta Capital. 6 vs. 4
general Mac Arthur dirigindo I nejad�s e os indiciados não es-

�"
Segundo M. Lander, uma dóse de os negócios relativos à ocupa- caparao para ficar impunes

I; 133 a 22G gramas de sal produz

en'l
ção do arquipélago japonês co- das loucuras que perpetraram.,!" venenan.ento nas ovelhas e nos

.

'11�1 orcos c uma quantidade maior R H BOSCO LTDA
mo um homem a quem os po- Há certas diferenças entre o

�I torna-se mortal para os cavalos e
'

.

deres delegados pelas naçoes que acontece no Ocidente o

I�. laté para os bois. As aves resentem
• •

.

• vencedoras encontram o mais que se prende ao Japão. Humi-
mais que os outros animais os efei- ITAJAi _ S. CATARINA _ fiél e inteligente mandatário. lhados na sua infinita ambi-
[tos do sal. Experiências praticadas Mac Arthur era de fato o che- ção, na sua extrema vaidade
por Suffron demonstraram, que 8 COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
gramas por quilo de pêso vivo pro- R fe indicado para esta impor- de entes intocáveis, os gene-

epre.entações Tran.porte. Marítimos; FerrO.
duzern a morte quando injetadas C tante, transcendente função, rais e almirantes japoneses, naonaignações •• Conta Própria viários, Radoviário., Aéreo.,
ern solução no papo das galinhas. Rua Pedro Ferreira, 5 Cosccs, Fôgo, Acidente. do de que dependerá em toda a maioria não hesitam em apa-
No papo de Ulll frango envenena- 2' Pavimento Trabalho, Acidente. Penoai., escala o desarmamento do Ja- rentar friamente atitudes ..:J�

do desta forma foram encontradas
�

50 gramas de alimentos contendo
CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida. pão, a extirpação de capacíua- serena cordialidade em face

2,42 gramas de sal, Oll sejam 4,IW,r. Endereço Telegráfico « B O seo)) de de restabelecer-se militar- dos aliados, como se porventu-
'. B nccessár!o.' portanto, o maior . mente e voltar a ameacar a ra o Japão não tivesse perdido
.,llcuidado no uso de certos alimentos ii____________________________ '

I Ásia e o mundo com os arre- a guerra e se rendido incondi-
\vendi los !'elo comércio tendo-se

�-----------------------
l�ncontrado. por exemplo em um

I
- ganhos de suas ameaças. An- cionalmente. Eles desejariam,

:('lêles, sal na proporção de 32% do

L b t'· ti'·
tes de qualquer consideração, de certo, uma tolerância lar-

,pêso total, e lima mistura de f'are- �\\tSOllqp a ora orlo InlCO Mac Arthur é o soldado que ga da parte dos vencedores, no
]0, farinha de cevava e de sal pos- e-,�

��.f
tid d ítí

ta a venda para engordr r porcos, � � conhece profundamente os as- sen 1 o e permi Ir a manu-

provocou a morte de muitos sui- t!fj . �. "UA JOA-O PINTO, 2S _ Fone'. 1448
suntos relativos á Filipinas c, tenção do arcabouço militarís-

Inos, porque o sal dosava 11,G�'.

I
r- C"2 1\ portanto, a grande parte do ta. Mas, é exatamente isso que

o Departamento de Agricultura � � (em frente ao Tesouro do Estado Oriente; sabe ele, e até por ex- não ocorrerá de modo algum,
da Nova G11o:� lo SIIL coustntou -, ---"",,,:,_ ,

tará
.

ít

I'
recenter..ente que muitos C:ISOS de nnnTono PRTOLOGICnS Hortanõpolís periência própria que lhe foi e ai es ara o principal capi u-
intoxicação de porcos e galinhas dolorosa, até que ponto vão os lo da paz a ser imposta aos ja-
tenham sido provocados por quan- japoneses quando devidamen- poneses, a quem será em difi-
t id d

.

I I
..

I
Dr H 6 S Medina Farm. Narbal Alves de Souza,1 a es 't""xcessl vas I. P sa mí nistrn-
...,

te aparelhados e fortes. São n. itivo vedado compor uma po-
'do com os alimentos.

. Farm. L. da Costa Avila '

O et',:,:!o lóx ico do sal parece de- E implacáveis e frios. os nípôní- tencia de expressão mundial.
"ido a sua ação sôbre os músculos,

xame de sangue, Exame para verif'lcação de cancer, cos, tanto quanto humildes e O Japão será reduzido à suas

que perdem o vigor de forma que Exame de urina, Exame para verificação da gravi
I
obedientes quando reduzidos à justas proporções e, extirpa-

o animal não póde ancar mais, não dez, Exame de escarro, Exame para verificação de impotência. das as suas raizes militaristas,
se aguenta em pé e por fim morre doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes, C

-

d
. di d t d

.

asfixiado, logo que a ação do sal
om uma naçao esse quíla- .wpe?sa o o seu es a o n;_alO.r,

Iii' I
produz a perda de energia dos Exame de secreções. te moral, grande assimiladora ficará apenas como potência

I músculos respiratórios. (Da revis- Jlutovaccinos e transfusão de sangue. do Ocidente naquilo que o Oci- mais que secundária no con-

I ta "Vitória", de S. Paulo). dente tem de mais condenável, junto mundial.
",\AVICULTOR, VOCt<; SABIA?.. Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc. . --------------

Que os pintos recebem sua pr i-
e conservando religiosamente

meira alimentacào depois 'las pr'i- ..--,------------------------- a sua milenar tradição de raça
meiras 24 horas de nascidos? e casta, o melhor procedímen-

Que um ovo, quando germinado, CONTA CORRENTE POPULAR I
to é de fato o que vem caracte-

pode ser tirado da chocadeira, que
.

d t d d
não esfria; ao passo que um ovo Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 nzan O os a os . o co��n an-I

Nece.. ita·se uma pes.ôa, de pra-

quando gorado, esfria ràpídamcn- Movimentação com cheques te supremo. E, a propósito, va- ferência homem. que .eja datiló-
te '/

B d D·
·

'd Ile salientar o plano que vai grafo e tenha' alguma prá'tica de
, Que depois do 13° dia da incuba-

.cr.

anilo o Istrlto e erel S A sendo levado para diante, de Seguro.
, _.

l:ção. dos ovos é que nascem as pri- CUAPITAL: CR$ 60.000,000,00

• •

I julgamento dos criminosos e! Tratar _a Rua Joao PInto n. 6.
meiras penas nos pintos? 1 ad d

,. com Irmao. Glavam. 10v-5

Que de um ovo de galinha com

I
cu p os a guerra. Vanas

duas gemas, nasce um embrião com RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ----.-----------------.----

duas cabeças?
Que a galinha "Leghorn" é ori- Rua Trajano, 23 - Florianópolis

ginária da Itália? uaQue o aparelho para verificação

� anue 5

I�Ziil�:�:sm�:e l�:::macri:��e:a�:.:��:� Oswaldo ApoloD.-o da Rosa '40 ��O�. J S?�I<R�r;}J)nhas de raca são necessárias 10 "ii... \.)�r;:)CJ\.5
galinhas para cada galo? .RfPRtI!!SENTACO-ESQue a couve no tempo dos Ro- Sõ

manos, era remédio para todos os d f
males? Aceita representações para o Esta o de .� O

Que os OYOS. depois do 19 dia de Santa Catarina.
incubação, perdem seu pêso em 13 Laguna - Cx Postal, 66. - Tel:

.

Rosa
a 1G�é ? - IlNEC FABICHAK. Santa Catarina.

Clube 12 de Agosto
AVISO

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

aesociados.

-'II Visite, sem compromissos, I Banco de Crédito
.: . LIVRARIA BitS!

.

de Santa
·r: I Rua Deodoro, 33 I

Para efeito da traasformação dêste banco (já autorizada pelo
Ministério da Agricultura), em sociedade anônima, convidamos 06

Flcr íanôpolis srs, subscritores de capital a entregarem ao Banco, até o dia 30 do
mês corrente. o documento comprobatório da nacionalidade brasilel-

. Livros novos e usados, ra, exigido pelo § Unico do art. 60, do decreto-lei n? 2.627, de 26--9-94Q.
Esse documento poderá ser representado por uma certidão de

em diversos idiomas. nascimento, de casamento ou certidão de carteira de identidade.
Flarianópolis, 18 de Setembro de 1.945.
Banco de Crédito P. Agricola d.e S. Catarina

Lorrval Almeida

Popular
Catarina

e Agricola

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no esrrangeiro,
APENAS Cr$ 3,00

Com essa Ínfima quantia Voei!
está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indizentes de Florianópolis.

Camisas, Gravatas. Pij ames

l\1Ieiasda. melhores, pelos me

ecres preçoa!só Da CASA MIS
CILANEA - Ruae. Mafra, 9'

Novidades todas as

semanas

A eliminação do Japão
como potência mundial

EMPREGO

Sedas, Casem.iras e Lãs

CASA SA."'. a(os�
ORLANDO SOA Rp:ELL]

Boa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

.

«Scarpelli» --- Florianópolis

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

do dia 24.. Traje: smokíng,
& Intlcud4!.u

-

�����.�CUTIS�p� 'fI#U#
P1i, CREME

IQ:III!llj(lU

-

Estcnístíca
.. AS CIFRAS INTERESSANTES

DO IMPOSTO DE RENDA
O imposto de renda, em

.cujas cifras encontramos ex

pressivos índices da prosperi
"dade do país, apresenta inte
ressantes aspectos na estatís-
-tíca que acaba de ser organisa
a pela repartição arrecadado-

r...,;-
J

• Verífíca-se que houve, no
.

)€ríodo compreendido entre I

{janeiro e abril do corrente ano,
um aumento de Cr$ .

39.511.305,70 relativamente ao
mesmo período de 1944. O cres
cimento das cifras assinala-se
principalmente quanto ao Dis-
'trito Federal, em que o aumen
to atinge a Cr$ 28.373.225,50.

. São Paulo, aparece em segun

.do lugar, com um aumento de
Cr$ 10.120.409,60. Os números
referentes à totalidade das de
legacias regionais acusam a di
ferença, para mais, de Cr$ '"

45.350.539,70 e, para menos, de
r$ 6.339.234,00. Feita a dedu

. ção, verifica-se que o aumen-
to foi de Cr$ 39.511.305,70, co
lTIO dissemos acima.

tradicional Baile da Primavéra,
Joalheria Morilz, a

dínner-jaket,

29, sábado,
Reserva de mesas na

summer e

eleicão
,

começar

DOENÇAS NERVOSAS

Com os. progressos da medicina
hoje, as doenças nervosas, quando.
tratadas em tempo, são. males per.
feitamente remediáveis. O curandei
r ismo, fruto. da ignorância, só pude
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço. Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório., que atende gra
tuitament-e os doentes nervosos in.
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 hnras, diàriamente.

Centro AClldêmico XI de Pevereíro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

srita
.

.Aluna do .......................................•.......

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

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

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

branco,

Dr. OSVALiJO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

IEdifício Cruzeiro - Floriarópoli.s.
�-------------------------------------------

1. " que, na Inglaterra, em

certas granjas, para se retirar
o mel das colmeias, usa-se um

I

processo de anestesia das abe
lhas.

2 ... que, na Valáquia, uma
jovem, depois de pedida em ca

samento, não mais se apresen
ta ao seu noivo senão no dia
dos esponsais.

3 ... que uma gansa pode
atingir a idade de oitenta anos

e, o que é mais interessante,
,

. rorma4o pelA UnlTerlddaM 4. GeJlebN
pondo ovos ate o fim de sua Com prAt1ca 1I()(1 hoçltd. europeua
longa existência. oumea m.6d1ca em pra!, ped4atrla. a.oen·14 ... que se um trem partis- lU do m.tema D.erYOIIO, apenlho pai»

se da Terra em linha reta com �o 40 homem • da mulher
. -

I u.Iate. �oo: DR. PA1lLO TAV....
direção ao Sol, com uma ve O-I Ouno dIe Ra4wloC1a cumca com o tIr.
cidade de 100 quilômetros por 'lbno@o! d. Abreu campa'Udo (Il10 Pau.

hora, gastaria mais de 150 anos �. bpecIal1ado IID HlCien•• katl.

para completar sua viagem. PIlblkla. pe1a UD!nreldacW 40 ato dIe la·

5 que no dia 23 de junho tletro. - G&bU1ete d. Raio X - �
. . .,

. �. ea,r4lop-afla cUn1ca - lIetabolllmo lia
de 1871, parte da pírâmíde de ai _ londaCem Duoclenal _ G&bInete

Cheops, no Egito, desmoronou- .. t!ldoterapia - lA.tMIn*1o dIe lIllCI'a.

se inesperadamente, causando copia. adHM aIfIl1ea. - Rua"""""

a morte de várias pessoas que
a vitatavam naquela ocasião.

6 ... que, certo dia, em 1848,
o barão James de Rloths
child estava em seu gabí-]
nete de trabalho, em Pa-]
rís, quando foi assaltado por
dOI'S indivíduos, que ínsis- Com o tratamento pelo reputado pr..

duto OKASA. - Á base de Hormônio.

tíam em que êle repartisse sua (extrato. glandulares) e Vitamina." se�e-
eíonadas OKASA é uma medícação

imensa fortuna com o povo racional 'e de alta eficacia terapeullica,
A

f d tã em todos OB casos ligados diretamente
frances; que, em ace e ao

!! perturbações das glândulas sexuaes.

ítua a-o o barão per OKASA combate vigorosamente: Ira-
grave SI ç ,

-

queza sexual em to...s as idades, 00»"
guntou: "Qual ,é a população fôrma tie i�.uliciêooia glandu!ar ou VIla'

btíd minai, senilidade precoce, f!,�lga e perdada França?", tendo o 1 o em de memoria no bomem; frIgIdez e t.odas
sposta afirmativa: "Trinta 88 perturbações de origem ovariane,re .

idade critica. obesidade e magrez�, fIa-
milhões de habitantes!"; e cidez da pele e rugosidade d� cuba, na

•. mulher. OKASA (Imncrtado dlr�tamente
que, então, sorrindo sígniflca- de Londres) proporeíona Juvel_ltude,
t· t R th hild t· Sa ude Força e Vlgllr. Peça formula
rvamen e, o SC 1 Irou "1'''0'"': pura homens e Jl\rmul!! "ouro"
do bolso duas pequenas cédu- para mulheres. em todas 8.1_ boas Dr'!ga-

" lá 5 rIR> e Farmacías ln!ormaçoe••.pedidoslas e exclamou: Tomam a ao Dístr. P odutoo ARNA. - AT. Rio

francos cada um de vós que é Branco. 109 Rio.
c
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do O povo francês!" A Instaladora de Florianópolie,

) à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis-
.

CONTRIBUA
. tinta freguesia que dispõe de ope-

para a Caixa �8 �m«.>las -aos Indl. rár ios habilitados para executar
�entes de Flunaonupuh.. 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
naraos, estabilizadores, ferr-os de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

INSTITUTO DI' DIAGNOSTICO
CUNICO

ORe OJALMA
MOELLMANN

Virilidade!
forca·!

•

Vigô.. !

Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, 'nesta redação, os

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

dez mêses, utili- senhora, tcndo ao colo uma crian-
ça. ,,'P�" -_w_-..._..,.a-.....·_-. -a__-a·a· -_.. ..........

- Certificado de reservista de Comprar na CASA MISCE
" P categoria, n. 259057, expedido a LANEA é 8sb!:! economizar •.

Manoel CamiIio de Lima, com car-

ta:_f3���ir��do de reservista de 3a Motor a oleo 'crú
I categoria,

n. 660&2, expedido a Jor-
VENDE-SE um "011"ge Fornerolli. marca

I
- 'Cm recibo passado pelo sr, max" - mil rotações - força

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e de 6 a 8 cavalos, possl,lindo

I
Hercules �'\lle_t, referente à venda cota de oleo.
de um cannnhao.

T t S'd
.

N t' a'_ ra ar com 1 nel oce 1
-Isençao de salvo-conduto, eX-1

-'

pedida a Antônio Hoepers, de Gua- rua Joao PlOto, 44.
ratinguetá, neste Estado. Telefone 1134.

O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
udo u seu escritório para a rua Felipe Schmidt nO 52.
EDIFICIO CRUZEIRO·, onde espera, corno sempre, mere

, r a estima e a preferência dos seus inúmeros clientes
e amigos.

Vista-se de uma vez, e pague em

��ndo-se do «Crediário KNOT».
;

. Rua Felipe Schmidt n", 52. "EDIFICIO CRUZEIRO

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CA'fARINA

Crédito Mútuo Predial
Proorretártos - J. Moreira & Cia

QUER VESTIR-SE (OM (ONFORTO E ElEGANClA?
PROCURE A

ALFAIATARIA MELLO
João Pinto, 16 - Florianópolis

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
" i f,; "VJ;�TZEL INDUSTRIAL-JOINVJI.iLE (MlIrClI regls

...0 (4r••• falt.� •• 0_.,. .lcu... '

Veda :-M. Orofino
Cirurgiã - dentista

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

IConsultas com hera mar

cada , no período das 14
às 19 horas.

I.
Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

Deseja obter
emprego 1

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 (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcíonárres (as).

CORRETORES
Precisamos. InfGrmdção à Rua

João Finto n' 6 ou Caixa POII-
01, t42. io-s

x X X

COZINHEIRA
Precisa se de uma na Avenida

Rio Branco, 89. 6 v. 2
XXX

Casa à venda
Vende-H uma pequena casa, bem

construido, com fundos paro a

praia. em João Pessôa, com quin
tal todo plantado .

Preço Cr$ 18.000.00. Tratar nesta
rID dação. 5".*

xxx

Guarda-Livros
Aceita uma ou duas escritas

avulsas,
Informacões nesta Redação.

5 v.3
x x x

CASA ou TERRENO
H. Moura compra.

Avenida Río Branco, 89
* * *

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cris
taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçãfl. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

6 v.- !"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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com a letra c, do art. 42. do decreto-lei n,

I 1.299, de 20 de março de 1945:

Aristides C01Têa, cabo da Fôrça Policial d.·

Estado, por ter sido julgado fisicamente inca-

* * *
paz para o serviço ativo, percebendo o venci-

"E�IISSORAS DOS ESTADOS menta correspondente a 26 anos, 7 meses e 1

UNIDOS" oiia. de serviços prestados ao Estado.

(Português) (Reproduzido por ter saído com incorreção).

�E YOCr:: GOSTA Promovendo por lllerecimenlG;
DE De acôrdo com o art. 51. do decreto-lei n.

Notícias .

5,2, de 28 de outubro de 1941:

Ouça os boletins informatIvos Abílio Teodoro Corrêa, do cargo da classe-

que são transruitidos tôdas as melas D da carreira de Guanla-Sanitário, do Quadre

horas, e os da Rádio Cometa, de 28 único do Estado, ao cargo da classe E dessa

a (ia feira, às 21,30 horas. carreira, vago em virtude da exoneração de

Música Sinfônica Ur-bano Hei!.

Ouça e111 sua casa a grandiosa Lauro Fortes Bustamantc, do cargo da elas-

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to- se L da carreira de Agrônomo, do Quadro

dos os domingos, às 2U",00 horas, único do Estado, ao cargo da classe M dessa

P femi
. carreira, vago conforme consta da tabela ane-

rogramas emmmos '\
Sintonize o seu receptor, às 19 xa ao decreto-lei n. 965, de 15 de fevereiro de

horas, de 2a a 6"- feira e Quvirá Sa- 1944.
(

grarnor de Scuvero com as\ suas co- Promovendo por a n tiguida.de:
De acôrdo com -o art. 50, do decreto-lei n.

nhecidas palestras.
-

Assuntos comerciais 572, de 28 de outubro de 1941:

Alfredo Maia _Tatai. do cargo ela classe L
"O Xíundo de Amanhã" é Ól pro-

gral1Ja que lhe interessa. Todéls o:; da earre ira de Agrônomo, do Quadro único da

Estado, ao cargo da classe !\1 dessa carreira,
sábados às 22,35 horas. 1 d

vazo conforme consta da tabela anexa ao e-

Conhecer os Estados Unidos i cr:to-Iei n. 965, de 15 de fe,-ereiro de 1944.
Faça uma viagem maravllhosa

através dêsse grande país ouvínuio Nomean<Clo:
"e 1

... ." De acôrdo com o art. 15, item H, do decre-:

, ton leç�t.ods Estado.sb UdIlld,?s 19qtJ3e� to-lei n. 5í2, de 28 de outubro de 1941:
e ransnu 1 o aos sa a os as " DI' _ - -cer o carco de Dao-
I .

Vera ex temer pai a exei � b

Tl0ras. ,_ rí ló ara Io parirão JJ do Quadro único do Es-
eatro �,' -

d
O d II "b d t');ldo (Colônia Santa Teresa), vago em vir-tu e

�lça um o� IJIe �ores. r?u - '. "onera ão de :\ilza Stein.
casl ings" no genero, sintonizando O

da _e c
_

"Radio Teatro das Américas", tô-

p"e'-...Ia segunda vezdas as 4as. feiras, ás 19,35 horas.
.

DR�����:)çÕ��gre�?"d���onS� sc��l� !��,!?o I Realizar-s�R:M�m novem- Sl:,�:':����f:��:':�- b·;�itl�:�o�1�,::��':;i� g1';����&�
de Sao Paulo, aonde foi espe-I Túlio, do Palmeiras. Não obs- bro, na.capital �-aucha, uma sica. ela pl'is&�O dos. gen�rais Rawson

,

e

-

1 t t 1 :\Iartin, c '.01110 ll1lpIICa(�OS numa tcn7
era mente para assistir ao en- tante a infelicidade de ter mar- r�ga a m ernacIOr:_a pr?:o:o- 10,30 - Consertos de ar. sín-

tat i va ele ,yçbelião, ass inala-se que.e •

contra São Paulo x Palmeiras, cada um tento contra o seu
VIda pela Federaçao Aquática Iônicas. exl a �\ sl'''u1rf,rla vez que se anuncia

o sr. Castelo Brar;co,. presiden-I�róprio quadro, exibiu magní-
do RIO Grande �o Sul, p,aI:a 11,00 - Melodias das Amé- a dc;:cob:l-tall\e UI11 "C0Il11?lol" t)l'-

te do Conselho Tecmco de Fu- ficas qualidades. Fiquei, mes-] comemora.r
o cm�oentenano ricas. gan izur!n por I,f.liljtar�s reformados,

t b 1 d C B d do aparecimento desse espo t para der ruba r o governo, sendo a

e o
_

a . . D. eclarou t.er mo, entusiasmado. Considero-o I _

r e 12,00 - Momento político c c I F
_ 1 d

- terceira desde qu. c o gt'l1el'a. .

dr-

exp�nmentado grande satís- uma revelaçao do futebol bra-
no s� o paIs.. . _

Nacional. reli assumiu o p0(11er: O 1l.�tl.1110
façao pelos resultados obtidos. sileiro no corrente ano. Não só Alem de bra�IleIr?S, deverão 12,05 Noticioso "Guaru- "eomoIot" foi anurlCtac!o oficial-

- Um dos motivos que me controla como distribui íntelí-
concorrer a esse Importante já". 11lent� a 25 de abril, qlllalandOass���

1 S- P 1 f
. certame remadores argentinos detido o general Espin (O

•

,
•

evaram a ao au o 01 a apre- gentemente. . 12,15 Oferecimentos Mu-
como OLltl�OS chefes mili. +ares ref'or-

ciação dos jogadores dos dois Sôbre a concentração para
e

.

uruguaios, e P?�slvelm�nte sicais. mados. sob a acusação de c.onsplra-
quadros, e, quanto a este pon- os jogadores brasileiros duran- chllen?s, estar;do J� a entida- 14,00 Encerramento. rem com elementos extrcm.!�tas 'pa-

t?, v�lto muito satisfeito. Verl- te a disputa da "Copa Roca",
de sulma provídencíando o seu NOTURNO ra al1l�lar o cumprhnento de o. ?:lg�-

fiquei, no desenrolar daquela disse o presidente do C. T. ha- comparecimento. 18,00 - Ave Maria. çõcs
í

n
í

ernnr ion ats r�sultantL " ! �
Partida que todos os jogadores ver palestrado com o sr'. Baro-

Em palestra que manteve 18,05 - Alma Portenha. guerra, porém pnsterior-mente :)5
d detidos foram postos em l iberdnu �.

internacio_n�is ?�tentam óti- ne, O qual pôs logo a chácara con-: u!ll. o� n.ossos colegas, o 18,30 - Cine - Lar. A primeira tentativa de golpe lTI, �-

mos condIçoes ÍlsIcas. de que é proprietário, no bair-I ?ecret�no-te�I?-lCo da FARGS, 18,45 - Momento Esportivo. litar 0eon-eu no verão de 1944, \
Interrogado sôbre a atuação ro de Tremembé, à disposicão J?rnallsta Tullo de Ro�e, anun- 19,00 - Servico de Informa- quando o major Dueo mob�1izou,
dI' CIOU que Santa C t

. -

dE' f'
.'

um regimento da gllarniçii0: rl.e
os novos e ementas no "clás- da equipe brasileira. A residên-. a arma sena çoes o mIS ena.

Buenos Aires, na loeálidade pr{»)<.l-
sico" respondeu o sr. Castelo cia da chácara, com ligeira co�vIdada a �e fazer rep:esen- 19,10 - Sleepy Lagoon. ma de Lomas de Zamora

, durant�
Branco; adaptação, será um excelente

tal no menCIOnado cot�Jo e a 19,30 - D. N. L (noticioso). a noite. Duco, que tÜl!:"llmente �
- Ha excelentes valores em local para a concentracão dos I sua pre.sença. era quasI certa, 20,00 - Páginas de mestres. vice-presidente da ASSOCH lção .\n-

formação �as duas e.quipes. nôssos jogadores _ conclui o
I na capItal n<:,g-randense.

. I ?'0.30 - Valsa divina valsa. gentina de Futebol. cn ,tregou-s:e-

Volto partIcularmente Impres- f"1'. Castelo Branco. ASSIm, estejam de sobreaVI- 21,00 _ Um progrma com hOI-as depois its forças COI nandadas

1 b por Peron .

. ,. '* • so os nossos c u es e remado- Luiz Gonzaga. _

CONVIDADO O ROSÁRIO do amador Julio Salgueiro, res, pois é bem possível, que, �e 21,30 - Um programa com O PRECEITO DO) DIA
CENTRAL A VISITAR O pertencente ao Itaguai, da Fe_lum mo.mento para outro, surja Carlos G.an�ar_do. _ AGUA E PRISÃO DE VI. �NTRE

BRASIL deração Fluminense de Des-
o c�onvIte da FAR�S. (os dOIS ultrrr2°S sao progra- A prisã.o de ventre pode tt u corno

Buenos Aires, 27 (United portos.
Esse co:o:parecImento de mas em gravaçoes). causa o coatume de bebe, T pouca

Press) _ O Clube de Futeból ;:, Santa �atanna ao certame in- 22,00 _ últimas Melodias. agua. Quando o indivíduo né io beb-

R
'

I ter'nacIO 1 d b to água em quantidade lIuficir ente. o

asaria Central está est.udan- O PROBLEMA DOS JUIZES
na e novem 1'0, em 22,30 - Encerramen . a

� P� t A organismo retira do inte& ,tino

do uma proposta recebIda da or. o legre, seria ótima opor- água contida nos alimentc '11. As

Confederação Brasileira de Rio, 27 (E) - Hoje á noite, tumdade para a reabiltação do

1llmd--'.'
fezes ficam. por ino. muito. \'edu-

Futeból no sentido de realizar haverá novo treinamento físi- remo estadual., zida. de volumo o que conc_ 'orrlJ

-
"

d Sabemos' t para a «preguiça intestinal».
'

uma excursao ao Brasil. co para os JUIzes e futebol, no que e pensamen o ,_

d d-
-

d
Livre-se da prisão de ventre.. ·�.a�

Segundo a proposta brasi- estádio do Vasco da Gama. O a Ireçao o Departamento �� N"J'U bituando-se a beber alqun. COI �01l
leira, O clube argentino visita- chefe do Departamento de Ár- de Remo da F. C. D. estudar .ltidv./ d.úu!Jn: dágua durante o dia. SNES.

rá as cidades de Porto Alegre, bitros afirma que punirá os c�rinhosamente qualquer con- -�._-

B'-R---:-I--T-O-'---São Paulo, Belo Horizonte, juizes e fiscais de linha que
vIte nesse sentido, estando o "HHOO VEOMIFUGO

Baía, Recife, Fortaleza e Be- faltarem aos exercícios. Natu- mesmo resolvida a aproveitar �f,::�:�;���o.�
lém. Todas despesas correrão ralmente, estes consistirão de na sua p�o�ável representação C.,ANÇAS f

por conta da entidade brasilei- salto em altura de 25 centime- as guarmçoes vencedoras na

ra e o Rosário receberá 20.000 tros, saltos em distância de 30 regata de 15 de novembro.

pesos. centímetros, corrida rasa de 15 Não resta dúvida que essa

Todavia, sabe-se que o Rosá- metros, corrida de fundo de 30 deliberação da F. C. D. oferece
ria Central pedirá entre 35 e metros ... E o "Mossoró" sem-

rá excelente chance aos rema-

40.000 pesos. I pTe atrasado!. . . Com esses dores que participarem do sen

treinos talvez o Denartamento sacional prélio programado
S�LGUEIRO NO VASCO consiga resolver �'problema pam novembro, nesta capital.
RlO, 27 �E) - O Vasco da I das suas árbitragens... Idéia

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

Gama pedm a transferência genial. Afluxo de imigiãüiés
SülliiifrTéãêijiiãffíãÇaíiS1 doR!�l��r (Elpr;eft�m:���id�

I
"""" "., =

I
AMORTIZAÇÃO UE SETE1�n�RO DE 1945 distr�b_uiç'ão das correntes imi- BOMBAS PAlA ÁGUA

ICOMUNICACÁO gratorl,:-s _

que dentro em pou- manuais, eletricas e a
.

- co aflmrao para o Brasil, o vento.Levamos ao conhecimento dos Senhores portadores de tí- Conselho de Imigacão e

cOlo-1tulos da Sul América Capitalização S. A. que o sorteio de amor- nização tomou a iniciativa de Motores Elétricostizaçãa de Setembro do corrente ano realizar-se-á no dia 29 do distTibuir entre as cooperaticorrente (sábado), na Séde da Companhia no Rio de Janeiro vas e sociedades ag-rÍcolas e
às 15 horas.

"

. .

�'urais estaduais e municipais
Le:�b,r�mos, outrossm-:,o que o reeebUllento r:os GUICH.ES I

uma cóp�a dos quesitos que fa
do EscIltor�o da Compa_nhli:l. para a Estado de Santa Catan:na I ram enViados a todos os inter-
das mensalIdades do fies e� CurSD, sOElente será feito até às

I
ventares. Essa medida VIsa Irmãos 61avam i

12 (EdOze� ,h?l'as daquele dIa. unicamente, a participacão d� ,I
SCrJtO::lO p.ara o Estado de Santa Catarina. pa.rticulares na solucão do

mO-I
Rua ,João Pinto, 6

I.Rua Joao Pmto, 1:3 - 10 andar - Florianópolis. mentoso problema
'

da di�trI'-.u Caixa POlltal. 42
Alfredo Uamasceno da SHva buição dâ localizacão do imi- Florianópolis

Chefe do Escritório gmnte no solo brasileiro. ..

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

6

o ESTADO Programas
de rádio

DIA TRINTA NO (IATE CLUBE»
A exemplo dos anos anterio

res, o "Iate Clube de Floria

nópolis", dia trinta próximo,
dará início às competições in
ternas, com a abertura àa tem

porada.
Um bem organizado progra

ma será cumprido naquele dia,
incluindo uma tarde dançante,
que deverá reunir na- sede so

cial do "Iate" a melhor expres
são da nossa sociedade.

nagear aqu�les campeõ.�s. I "Abertura
da Temporada" (2

A propósito da reumao so- vol tas e 1 perna do triangulo).
cial - esportiva do próximo 12,30 horas - Almoço ofere
dia 30, recebemos, firmado pe- cido aos velejadores catarinen
lo sr. dr. João Eduardo Moritz ses que conquistaram o 20
o seguinte: Campeonato Brasileiro de Ve-

senhor Redator
la.

14,30 horas - Lancamento
da pedra fundamental do au

mento da garagem para em

barcações.
15,00 horas - Inicio da tar

de dançante.
Certo de contar com a gra

ta presença de V. S. antecipa
damente agradeço, aproveitan
do a oportunidade para apre

do sentar os meus protestos de al-
ta estima e distinta considera

de ção".

"Prezado
Esportivo:
Tenho a honra de convidar

a V. S. á participar dos feste
jos que este Clube realizará em

sua séde social, domingo, 30
do corrente, iniciando sua tem
porada social desportiva, obe
decendo ao seguinte progra-

Ressalta também no referido

programa o almoço que será
oferecido aos velejadores cata
rinenses vencedores do Segun
do Campeonato Brasileiro de
Vela, pois é o "Iate" o primei
ro dos nossos clubes a home-

ma:

9 horas - Hasteamento
Pavilhão Nacional.

9,30 horas - Regata

de
1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

-

o alfaiate indicado
Tiradentes, 11

IRRITA(ÃQ.RET�lr
COMICHÃO OU HtMORI!AGI�S

'

SINTOMAS DE HEM O R R O I OES

_
',iI

-&[4
Sl tem irritação retal ou hemorn

gias, cuidado! São o prenuncio d..

grave doença que. não tratado em

temp'J, pode trazer serias comptica
ções, exigindo até uma intet'venção
cirurg,ca . .A Pomada Man Zan lhe
:1ará alivio imediato das dÔres. gra
ças a uma substancia de reconhecid,
efeito -antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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d· Notas científicas I Vida Escolar Religião
D _ )ft8 'or e )ftO os Gt����AJ1.1�!j!�rJ;ED�ARA· o S�. preSideeng.tueI·ndt� ������= o

CalolicismotJ ' tJ Na recnte reunião anual da Real ca assinou o s

santo doAcademia rie Ciências da Suécia o lei:_-.. wI".- _ _- - -._-._ - - _--
conhecido pesquisador suéco, pro- Art. 1° - É assegurado aos 28 DE SETEMBROfessor Hugo Thcorel, diretor da Se- alunos matriculados no cor- S. Venceslau, Mártirção Bioquimica. 00 Instituto Nobel, rente ano escolar e� qualquer Nasceu Venceslau, em 908,apresentou um interessante resum,o , .

'
.

a...lial das últimas descobertas hioquimi- das serres do curso de contabi-
como filho do duque da Boê

cas e sua importância para a medi- lidade, definido pelo decreto- mia, Wratislaw 10. Enquanto ocina. lei n. 6.141, de 28 de Dezembro pai se distinguiu por sua tíde-"Não seria exagerado dizer que d 1943 1 d t n1.4..
todas a� manifestações da vida, e , e pe o ecre o . lídade à Igreja e seu interesse
tanto normais como mórbidas, são 14.373, da mesma data, o direi- pela religião, era sua mãe
acompanhadas de variações quimi- to de se adaptarem á série cor- Draomira uma daquelas sennocas, declarou o Professor Theorel1. respondente do curso de conta- ras mundanas que veem na re-Esta afirmação é mais audaz quan- d d t ata o decreto n01', e que r . Iígíão apenas peias que sedo se trata de enfermidades men-

3tais porém há agora um crescente 20.158, de 30 de Junho de 19 1, opõem ao gozo da vida. Estenún;ero de provas de que também retificado pelo decreto-lei n. modo de pensar manifestou-senesses casos se produzem mudanças, 1.535, de 23· de Agosto de 1939, desde o momento da morte depor exemplo, na composição do san- prosseguindo os estudos de seu esposo. Tendo Venceslaugue e no líquido da medula espi- ld d
. -

nhal. conrormí a e com a serraçao somente 18 anos de idade na
"A bioqulmica moderna fez suas de disciplina fixada nessa prí- ocasião, apoderou-se sua mãe

mais importantes aquisições, do vativa legislação. O Departa- do govêrno da Boêmia. Mas aponto de vista p rút ico, em três se- mento Nacional de Educacâo avó do jovem príncipe anima-tores, a saber: pesquisas sôbre vita- baí
.

1.

ôb I
.

tibi aixara, para regu ar essa va-o a seguír as. tradições do1TI1naS, 50 re 10J"l1l01ll0S e arm lU-'

ticas. A importância do problema ada:Q_taçãc, as necessárias íris- pai. Por isto VIrou-se contra
das vitaminas é devido ao f'áto de truçoe,s. ,. f

ela a ira de Draomira que man-que à medida que avançou a civil.i- Paragrafo umco - Aos alu- dou estrangular a anciã. Agozação e se desenvolveu a arte culi-
nos que, no ano escolar de ra Venceslau toma nas suasnúr ia, o homem perdeu em grande

Iparte o instinto seguro para esco- 194?,. iniciaram o. c�rso de con- mãos as rédeas do govêrno. O
lher os alimentos apropriados, en- tal:Hllda?e, e definido pelo de- seu primeiro ato como chefe doquanto que os animais são quase ereto-lei n. 6.141, de 28 de De- estado era a defesa do paísinfaliveis neste respeito. Se as rata- b d 1943 e pelo decreto
zanas, por exemplo, são nutridas ze;n ro e, contra o imperador da Alema-
com alimentos pobres em vitamina nume!o 14.373, �8: J?esm.a da- nha que, enfurecido por causa
B, comem seus próprios excrcmen- ta, nao se l?e�mltlra mais. em do auxílio que Draomira prestos ou os de outras ratazanas, os nenhuma hipótese, a adapta- tara aos rebeldes brandenburquais contem vitamina. Se forem ção. de que trata o presente gueses, inva:diu ao terras deprivadas também desta Fonte .de vi-

artigo. Venceslau. EAste na-o podiataminas se devoram umas as ou-

tras, es�olhendo com preferencia Ar.t. 2° - O art. 2 do decre- opôr-se às fôrças superiores do
os órgãos que contêm a vitamina B to-lei numero 6.142, de 28 de imperador. Em consequênciaem abunflancia, por exemplo, o fi- Dezem�ro de 194�, pa"ssa a ter disto firmou um tratado que,gado. O homem, por sua parte, se t dação: Art 2viu obrigado a substituir o instinto a segum e re

.' '.
-

entretanto, não agradou a to-
pela ciência, resolvendo em parte o Os a�un�s que hajam concl�l�o dos. Os partidários de Draomi
problema. a primerra ou a segunda serie ra e de Bolesláu o Cruel como"Outro complexo de problemas do curso propedêutico pod�rão já então era ap�lidado �m irem que se penetrou ultimamente é

adaI?ta�-s.e, em qualquer epo- mão de nosso santo. disfarça-o referente às reações químicas ..

dproduzidas pela vitamina Dativa, ca, a s�ne :;�eq�ada o curso, vam seu ódio à religião com o
por meio de irradiação - prosse- comercial básico . manto de um falso patriotisguiu o professor Theorell. As glan- Art. 3 - Aos portadores de mo. Resolveu-se a morte dedulas sebáceas da pele segregam qualquer diploma expedido de Venceslau Êste foi convidadouma matéria que contém a vitarni-

dI' 1
-

t
.

na D, a qual é ativada ao contacto a�or O co� a egis a9ao an e-
para tomar parte numa festa

cio corpo com os raios solares. Es- no� do ensino comercial, e .bem relígtosa em Bunzlau. No ca
ta vitamina pode ser absorvida aSSIm ao� portadores d� díplo- minho para lá foi agredido poratravés da pele, f', portanto, não

ma. considerado de e.nSI?O su-
seu irmão e alguns capangas,convém banhar-se· detidamente de- t f tpois de um banho de sol. Nos aní- penor,. uma vez s� IS ei a a vindo a falecer às portas da

mais, a ativação tem lugar no te- formalidade do r�gIstro no De- igreja da dita localidade. Foi
gumento piloso. Quando o gato partamento Nacional de Edu- no dia 28 de setembro de 935.lambe sua pele, ou os macacos pa- cação, é assegurado o direito de * ':' *
recern estar caçando pulgas, satís- matrícula em qualquer dos ESPIRI1'ISMOfazem na realidade sua necessida-

cursos comerciais técnicos dede de vitamina D, que não podeser. Como de costume, realizam-absorvida através de sua espessa que tratam o decreto-lei n.
se hoje, às 19,30 horas, pales-pele. 6.141, de 28 de Dezembro de tras doutrinárias, nos seguin-"Um novo terreno da bioquími- 1943, e o decreto n. 14.373 da '

ca, que ultimamente se encontra
mesma data.

tes Centros Espíritas, desta ca-
em evidencia, compreende as subs-· pítal: C. E. Araújo Figueredo,tâncias antibióticas, oas quais se Art. 4 - Este decreto-lei ell'- à rua Pedro Soares 16, A. S.descobriram v:'lrias, sendo até ago- trará em vigor na data de sua Fé e Caridade, à rua Fernandora a principal a penicilina. Exis- publicação, revogadas as dis- Machado 51 e C. E. Bezerratem, contudo, diversas cnfermida-

posições em contrário .fies que não podem ser curadas Menezes, à rua Chapecó s/no
com pel1icilina, por exemplo, a tu- Também no C. E. Paulo deberculose. As experiências com MAmADO I: ClA. Tarso, no Estreito, à rua Cas-animais. recentemente pratie8d:Js

tro Alves 141, haverá sessãono Instituto ::\'obel de Estocolmo, Agtlacia. e Repr••entaçõe. em G.l'al
parecem indicar ([ue foram encon- Matriz: Florian6poU. doutrinária, às 19,30 horas.
tradas certas substâncias antibióti- Rua João Piato; n. !!
cas ati"as con tra a tutlerculose e, Caixa Po.tal, 37
num futuro próximo, ver-se-á se os Filial: Cre.ciúma
resultados que com elas se obtive- Rua Floriano Peixoto, -In (EdU.
ram em sêl'es humanos, são tão Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·bons como os que se conseguiram Ag.nt•• no. principai. municipio.
nos animais" - terminou dizendo do E.todo
o catedrático suéco.

I
D(DipRl"'::.AO � �acRl"d.ld�Nac. �5C!�.N_A�UHD1_A��. �o��)

,

Diretores: Iv�u "_... ,, .u � U� -""-' - ue .�.......... .......... Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
"-lntenw do 8erYl.ço d. Cltnlea MédJC'_n do Profe850r OBTaldo Ol1nlra. m6t1Joo do de Sá, Anisio Massorra, Dr. Jcaquim Barr eto d::! Araujo

Departamento de 1&4d.
e José Abreu. '. ICLlNJUA MEDfV� - JIIlolélltlMl bltel'Jlaa de adllltooJ e <ll'1Ule-u. OOl!f8ULTORIO �

• a.l8JD:&NCIA: B.� l<dlpe Jct-m.lG:l J>. l8 - TeL iI!;;;I. CONSULTAS - Du 1. lU 18
.e!iION!1."'W!II!I._,._,;:l'"__...."'�"!'_.!Ii!Iio"!'..'!"..."!'.-rv-.&'!'......'!'�

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
hnle_ 4. CUnlca Infantil da Asaistência Municipal •

d. Caridade

OON8UL�����...M��AM�td����E��oEs.��12�. toa.
Con.ulta. daa 2 ã. 6 hora.

RESID€NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
M�l1co - chefe do �ço de SIfHIls do Oentro de Sallo..

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
ülBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 8. às.6 h. - R. Felipe Schmidt...
RE5\.: R. Jomvile, 47 - FONE 1M8

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naril - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 hor....
RESID€NCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFOKES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta eirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Coute"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr_ Polydoro S_ Thiago
Clínica MédIca �m Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intest�lD.oa.
rins e demais órgãos internos, de adultos e críameas

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SACDE E DO

HOSPITAL "NERflU RAMsOS".
0BnI0 de aperfeiçoamento no Ho"!;pltal São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-uta·
cUrlG do Instítute ,·'Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
VLI!OCA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE )o; TRATAMENTO J118PIIIICIALIZADe

DAS DOIIIINCAS DO APARaLBO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

OONSULT.AS: D!àriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor lle1rel.....�8.
RESID!i:NCIA: Rua ElJteYflI J1l.nJor.. 136 - Te.l. 7.0.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialiata em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno .. APerfeiooamento • Loop Pratiea ao Rio _ J___
....ULTAII - Pela ....uI CIarI8m_te ba lO.30à.12 h., à tarde exc.pto a••
....... "'14 ás 161101"" - OOlf8ULTOaIO .I.ao PIa" .. I......... -

..... 1....1 - ......cdal ._ rr-t..... v.. ..

DR. ROLDÃO CONSONI
IA GERAL - ALTA CmURGIA - 1I0L:fllSTIA8 DE 8ENBORA.8 - PARTOS��ado pela FaCUJidJade de Mediclll1a da Universidade de São P8JUlo, ondi!l foi

�Ite por vários anos do Serviço C1M:IJrgico do Prof. Al1piQ Carreia Neto.
Cln1lrgla do estômago e TiaS blUares, 1Il1itest1ll1.oe <leigado e grosso, t1iróide, rins.

_"_-.ta bex'�a, lltero oTários e trompas. VaricoceIe. M<!Jrocele. Y8II'1IHe lO h6m.!a.-�-,... .

CONSULTAS:
.... :a... li h<>r&s. � Rua Fel1pe Schmidt. 21 (altos !la CMIB P8II'1l!.a). 'rel. 1.688.

•

RESID1:NCIA: RUI! EBteTeI JWüor. 178: Te1. K7M

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

Universidade do Brasil). MédICO por concurso do ServIço Na:
clonaI de Doenças Mentais. Ex interno.da Sant:; �asa d� MI

sericórdia, e Hospital Psiquiátric� do RIO. E� medIco assIsten-
te do sanatório Rio de JaneIro na CapItal Federal.

CLÍNICA MÉDICA _- DOENÇAS NERVOSAS
_ Consultório: Edifício Amélia Neto

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 I:0r::s -:
'Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Flonanopolls.

DR. ARAUJO
A881atente do Prof. Sanson, do Rio de "..eiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.

Cliruil'giJa moderna dia GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO Oãbio e c6u
da bOca fendidos de nascença)

DOfag08COpiJa. traquêoscop�a, broncoscopia vara re'tlirada de corp08 estranhos. etc.

CONSULTAS: das 10 à8 1� e da. Ui à8 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
CIo. do. inte.tino., réto e anu.

-- Hemorroida.. T'ratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

COIUlult: Vitor Meirele., 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•.• 0

à tarde, dali 16 hll. em dian t<i

R..ld I Vida! Ramo., 66.
Fon. 1067.

DE ARAGAO

0lrU'SSa • 0I't0.,.cJa. OII:aIea II VlnqIa
.. tora:x. !"artoe • ._.....�_

CONSULTÓRIO: R. João Pinto :r Dili
t.'1l1illlente 4u li ... 17 lloru. RBIIIIDiIN·
H ,A,. A4nl\I"'I'i!.'i:2!U\It A.':"ir'll!Jl. ... �a 'IC/t.�

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIlÁCIA

lu C."."o lIafra, 4 • 5 - 'OH 1.'42
[atr...a • 4i•.adI.

dia

"

.. =

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOME SEMPIU

Cifras do Balanço de 1944:

DR. HENRIQUE
STODIECK

(Membro dos' Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade

t
de Direito de Sta. Catarina).

•
-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro, n' 1.
.ala 3 -Caixa Postal -- 86;

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755,97I

67.053.245,30l Receta «

� Ativo « 142.176.603,80
I

Sinistros pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30
Responsabilidades « 76_ 736,401.306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Encontraram fuzíS, metralhadoras e 73 frascos de líquidos
BUENOS AIRES, 27 (R.) -- OS TRÊS PRINCIPAIS MATUTINOS DESTA CAPIT,AL, LA PRENSA, LA NACION E EL MUNDO.
PUBLICAM SEM COMENTÁRIOS NEM EXPLICAÇõES OS COMUNICADOS OFICIAIS SôBRE A DECLARAÇÃO DO ESTADO�
..DE-SíTIO E o DISCURSO DO GENERAt FARREL. A úNICA REFERÊNCIA ÀS PRISõES DE ONTEM ENCONTRA-SE EM
LA NACION, AO NOTICIAR A BUSCA FEITA NO VESPERTINO CRíTICA. DIZ o JORNAL QUE VÁRIAS PESSOAS FORAM
ALI DETIDAS, QUANDO SE ENCONTROU NO EDIFíCIO UMA CAIXA DE FUZIS, UMA METRALHADORA E 73 GARRAFAS

DE LíQUIDO INFLAMÁVEL

IBomba atômica
foguete
Saint Louis, Missouri, 28

(U. P.) -- O dr. Artur Hughes,
que colaborou nas investiga
ções da bomba atômica, decla-

M' -I d G t d L d
rou que "está ao alcance da

I aures a ru a e Dur es ciência" uma bomba atômica-

foguete capaz de atravessar
PARIS, 22 (R.) - ° Bureau Médico de 'Lourdes anunciou oceanos. Acrescentou que tal

que uma jovem francesa de 22 amos de idade, Yvonne Fournier, arma poderia terminar em um

?e Saint Alexis, nas proximidades de Limoges, ficou comple- só dia qualquer guerra futura
tamente curada, na Gruta de Lourdes, da paralizia de seu bra- e causaria a destruição das po
ço esquerdo. Yvonne Fournier faz parte dos cincoenta mil pe- pulações da nação vencida.

regrinos que tomaram parte na primeira peregrinação macio- O dr. Hughes é de opinião
nal desde a terminação da guerra, e curada instantaneamente que os Estados Unidos devem

a9 deixar o lago, sábado passado, primeiro dia da peregrina- reter o segredo da bomba atô-

çao. Trata-se da segunda cura reconhecida oficialmente pelo mica "até que se restaure no AS

Bureau Médico, esta semana. A outra doente que recobrou a mundo certa estabilidade e se

saúde chama-se Marie Therese Laurent, de Charente, de vinte jam mais prometedoras as

anos de idade. Sofria de perritonite tuberculosa e na manhã
I

perspectivas da paz universal".
do dia em que foi mergulhada no lago os médicos haviam de
clarado que a jovem não tinha senão algumas horas de vida.
Na mesma tarde, depois da imersão, Marie Therese es-tava
completamente restabelecida.

Florlan6polia 28 ele SetemDro de 1945

Edifício do Ministério da Educação
RIO, 27 (E.) - No dia 31 de outubro se dará o ato de

inauguração do edifício do ministério da Educação e Saúde. A
data de inauguração do edifício foi escolhida em homenagem
ao aniversário da revolução de outubro, que em seu programa
íncluia a organização de um ministério da Educação, criado
logo depois de vitorioso o movimento revolucinário.

.4 espada do
Vonde Teraucbi VIAGENSI

Fpolls. -- Joinvile I

Singapura, 28 (R.) - O Al
mirante Lord Louis Mountbat
ten, supremo comandante alia
do no sudeste da Ásia, está de
cidido a ficar com a espada do
Marechal de campo, Conde
Terauchi, como recordação da
rendição de Singapura.
Falando a respeito, Mount

batten disse: "Informe a Te
rauchi que logo que esteja em

condicões - e eu tomarei as
.�..

proviuencias para que fique
em condições - deverá vir até
aqui entregar-me sua espada,
pessoalmente. Estou decidido a

ficar com aquela espada. É o

único troféu que desejo desta
guerra".

Saída. - 2 hora. damadrugada

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

Informações nesta redação

Serão conservados
nos Estados Dnidos
Washington, 28 (U, P.) - O

governo norte-americano está
• a. ,retirando da Alemanha todas

RITZ HOJe, 6 feua, as. as obras de _arte alí encontra-
19,30 hrs. das e que nao podem ser ime-

Jeannete Mac Donald e Alan Jones, diatame t
.

d tif d
em: O VAGALUME nem en I ica as CO-

Urna delllumbrante opereta, pleto- mo produtos da pilhagem na

rica de ritmos líricos. desenvolven- zista. Uma nota da Casa Bran
do-se o seu entrecho romântico na ca acrescenta que tais tesouros

velha Espanha tí t·
-

Impróprio até 14 �no. ar IS ICOS serao conservados nos
No programa:

Estados Unidos até que se pos-
Notíci�� ,d? .em�na 45x14 • DFB sam restituir aos países que
NotiCiarIa Umversal· Jornal pertenciam ou a seus legítimos

Preços Cr$ 3.60 e 2.40 donos, no caso de propriedade
particular.

ROXY Hoje, 6a •• feira, às
19,30 horas.

,ACQUANETTAó a mulher monstro
em: A RAINHA DAS SELVAS

Um drama que ultrapassa a ima
ginação do espetado r . terrífico e

monstruoso.
Impróprio até 14 anos

No programa: ,

Notícias da Sernc.nc 45x6 - DFB
Ao redor do rnundo v Short
Neve e Romance - Comédia
Preços Cr$ 2,40 e 2.00

APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia Você

está auxiliando o seu próximo,
Contribua para a Caixa de Esmolas
ao� IndiEt!ntes de Florianópolis.

Mais mulheres do
que homens
Berlim,28 (U. P.) - As mu

lheres em Berlim superam os
homens numa proporção de

quas� doi� para um, sendo que
a disparidade ainda é mais
acentuada na zona norte-ame
ricana, segundo as ultimas es
tatísticas conseguidas p e 1 o
"Oberburgermeister". Assim é
que na zona norte-americana
encontram-se cento e setenta e
cinco mulheres para cada ho
mem.

Do:mingo, no RITZ e ROXY:
Maria Montez, Turhan Bey e

Susana Foster em:
SAUDADES DO PASSADO

Um caudal de rítmos e melodias,
numa sequência de um grande

romance de amor.

Um encantamento para os nossos

olhos e um deslumbramento mu

aicnl para os nossos ouvidos.

Quarta-Feira próxima no RITZ:
James Cagney em:

SEMPRE UM C.I\VALHEIRO

NOYAS POLITICAS
INICIARÁ SEUS COMíCIOS I nal

Eleitoral Regional resoj.,
Rio, 28 (A. N.) - O Partido veu determinar a entrega de"

Trabalhista Brasileiro de Mi-l títulos eleitorais de alistamen;
nas Gerais iniciará, ainda esta to ex-ofício, nas próprias
semana corrente, seus comícios partições ou antarquias.
em várias cidades desse Esta -

*

do. Rio, (A. N.) - O Tribt
';' nal Superior Eleitoral te

SOLICITARAM REGISTRO apreciado os pedidos de regis
RIo, 28 (A. N.) - Socitaram

I
tro de organizações partídá,

registro provisório ao Tribu- rias atrav�s de um critério
nal Superior Eleitoral o Parti- bas�ante lIb�ral. Forarr: :�n.
do Popular Sindicalista e Par- ce�Idos .

registros prOVIS?l'lOS
tido Comunista do Brasil. ate este mstante a 13 partidos;

o;, recusando-o à 2 - o pro-
RELIGIOSAS QUEREM Emancipação Carioca e o Par-

VOLTAR tido Coletivista Brasileiro. A

Rio, 27 (A. N.) - Religiosas recusa em relação à essas or

de todo o país estão requeren- ganizações baseou-se na fal.ta.
do seu alistamento eleitoral. de requisitos legais. Está pen-

Lo)-as Ma�oDicas Pela primeira vez elas partící- dente de exame o pedido feito.
" parão de um movimento polí- pelo Partido Nacional Evo1.\l.'

Alemãs tico com decisão e entusiasmo, cionista e entrou em estudos

Luxemburgo, 27 (R.) _ A! correspo?��ndo �assim .ao. apê- processo referente ao Partido,

rádio-emissora local informa ll� �os dirigentes da Igreja ca- Socialista Cristão do ex-bispo-

que as 10J'as
� .

I
tólíca e votarao contra os par- de Maura.

ma-s e outr .maçondlcdas a e-
,tidos que espoem ideias extre-

*

as irrnan a es se- .

t Rio, (A. N.) - Os jornai�
eretas receberam garantia das I

mis as.,� adiantam que segundo íníort
autoridades militares .ameríca- 60 MIL VOTOS mações por êles obtidas, o pro
nas de que seus arquivos e do- São Paulo, 28 (A. N.) _ Se- cesso estabelecido pelas ínstru-ê
cumentos serão examinados gundo notícias recebidas de ções para a apuração do pleito
apenas por oficiais que sejam Santos, aquela cidade deverá permitirá que dentro de dez a
membros de organizações se- "

I·
- ,. quatorze dias após a realiza-

Ih t
concorrer as e eiçoes proxlmas

me an es, de forma que os se-
com cerca de 60 mil votos. ção das eleições, sejam procla ...

gredos dessas organizações não mados os nomes dos candida
sejam revelados a estranhos. Rio. (A. N.) - O Tribu-1 tos vencedq.res.
Calçados para senhoras, últ i-

S
-

I t d Imos modelos. preços ao alcance erao O "a os
de todos "Peruso" vende na de t eb ·d Irua 1'iradentes_�9. I e IS ri ,UI os

Es I
-

t
Londres, 27 (U. P.) - A em isso-

C areClmen OS ra de Ber,lim .anun,ciou que os

grandes latif'undios Sandy Barren,

Rio, 27 (E.) - Há tempos, na zona de Brandenburg, que per

telegramas procedentes de tcnciarn aos líderes nazistas serão

IChangai, na China, deram a
loteados e distribuidos entre CHIll-

poneses sem terras c agricultores
notícia de que vários brasíleí- alemães transferidos das ricas e

ros se encontravam entre os ferteis áreas que atualmente fazem, Rua Felipe Schmidt 34,
milhares de estrangeiros, ali parte da Polônia. Sala 3, Telef. 16-31

barbaramente torturados pelas
A referida emissora declarou que

o govêrno provincial de Brandcn
tropas militares japonesas. burgo - presumivelmr-nte a admi
Dias depois, a reportagem dos nistração local supervisionada pc

jornais cariocas desmentiam los russos - conf'iscarú todas as

formalmente tal notícia, asse-
propriedades com áreas superiores

verand
.

f
- a ,250 acres, pertencentes aos cri-

.

O por :n ?rmaçoes co: mmosos de guerra, personalidades
lhidas no propno Itamaratí

í

nazistas, organizações nazistas e

que não havia notícia da exis- membros do govêrrio do Reich e do

tência de' qualquer brasileiro Reichsta,g., , .

em Changaí HOJoe "O Gl no"
A notlCl� dl\'l�lgada p�la. cnusso-

. ,
.

o _o ra de Berf ím fnzava enf'at icuinente

e�clarece melhor a situação, que nenhuma propriedade d(' iare
dizendo que os únicos brasíleí- ias, bispados e posteiros sr-r-ia t�ea
ros de que se tem notícia se

da naquela velha província, onde

encontravam no Japão, e na �� protestantes tem profundas rai-

China, são a senhora Helena
zes.

Pereira da Silva, casada com o P--er-d-e-u--S-e-üm molho de
pintor japonês Ohashi, e a es-

-

chaves com dois
posa do ministro de Portugal lotes. Pede-se à pessoa que o
em Tóquio. Quando aos bras i- encontrar entregar ries t a reda
leiros que estarão em Changai, ção que será gratificada.
deve-se levar em conta que in- 5
divíduos desclassificados ou

v. 1

de vida ilegal costumam 'TIU- D
· -

nir-se de passaportes falsos, emlSSaO
com nome e nacionalidade su

postos. Assim, é possivel que
vários desses indivíduos te
nham preferido, na grande
confusão da guerra na China,
a nacionalidade brasileira.

Dr�.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis r

tADVOGADOS

Recebidos
pelo Papa

BREVEMENTE

Cidade do Vaticano, 27 (R.)
- O Papa rceebeu em audiên
cia plU:ticular o embaixador'
do Brasil sr. Maurício Nabuco
e o general Olímpio Falconíé-
re da Cunha, representante
das Fôrças Expedicionárias
Brasileiras na Itália.

Importação direta de todo
material e aparelhos de
rádio, amplificadores e

Rio, 27 (E.) - Por decreto transmissores para ama.
assinado na pasta da Justica, I dores. Preços excepcionais,
f?i demitido Henrique Ponget- Empresa Importadora
ti, do cargo de redator, padrão I Ltda. Florianópolis. IH, do Departamento Nacional
de Informações. ---------�-_-.:

Alt. vs.

NUNCR EXISTIU iGUr:lL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S I Iri

..
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