
c·

T' io ') - (De Ralph Te,at-1oade de suruirern complicações ])0- vas anteriores no sentido de que o sita, cxnrr-ssar sinceramente o :;1'11 A ntarorra dos JapoJ.lo.�<!;;<;, opina
. n:�qllda' Cnited Prcss) - Pessoas lí ticas inter�as, no caso de o im- il11pel'ad?r Hi roh il o nã.o abdicará. ponto ({e vista de que êle é o rcs- que a abdicação pode nllf1#o hem

:lIit(; chegadas ao general Mac Ar- perador Hirohito abandonar o Nos CIrculas. bcm 1l1.formados, ponsável pela atual situação de seu provocar distúrliios porí.t4�s e eco-
.. '

Comando Su- trono. diz-sé' que :1 vis ita do .mpcrador pais, porém acrescentou que, por nórnicos que venham à'·'�rejudicarthur revelaram que o - ,

I
.

I 'I A thur.Lmai
.

dificuldades t
-

n strt',. Ar lo por diversas razões Nâo Ioruru ainda revelados 1)5 Hiro uto ao gcnera .• ac :1.1' rur, maiores que sejam as u • tan o a ocupaçao como a reco S l-
pr eruo la(,.

. .

.

. ,'tópicos tratados no histórico en- sem precedentes na história, cons- m,uats, �) melhor meio de servir a
ção do Japão.·Opinam ainda quc os'

.,er manter o 1I11pClador H.ll'olllto contro havido quinta-feira
ú

ll imu, tituiu un: fato altal�lenle penoso pátria e 1lJ�lltendo-s� no trono. En- :liiados estão moralmentc compro-
110 poder. Entre as razoe_:; f igui-am entre o general :\lae Art hur e () im- para a maioria cios Japoneses, (]1_1c tretaI?to, ainda 'per�lstem. os rumo: I metidos no entorpecimento da si-
(, alto grúu de coopcraçao com o

perudor Hi rohi í

o. p.)rt�m os inf'or- se conformam em nnagm ar que nao res sobre a abdicaçào do Imperador -

ri' d H'. J 'toComando Aliado que a Casa

r.rn'-Imantes
acreditam que a questão scrú -ieccssário repeli-Ia

f
Hirohito e juntamente com

êsscsl
tuação o Jlllpert or'l 11011 'dPe-d f' A'lgllllS' ·.l·:,lpolles··es bellI' informa- circulam os rumores de possíveis las segura.nças o erecIc. a_s quan o onerinl lem demonstr.a o, ." <lCI11,- da abdicação, não figur,(.)]l entr." os. "

- _ " D
Y'

J I dos acreditam que o imperador modificações no gabinete, dentro Japão _aceItou as condições "a e-Ilade com que tem SIdo efctuR?a. a mesmos. A �asa mper Ia , por 'Jl�
tenha quer-ido ])01' meio dessa vi-' das duas próximas semanas. claraçâo de Potsdam.<tIcupaçüo até agora e a pOSSI}}!)I- tI'O lado, reIterou a suas aflrmatl- ,

Rio, 2 (A. N.) - A Campa
nha dos Clubes Agrícolas Es
colares têm conseguido desper
tar, em' quasi todo o País,
grande entusiasmo, graças a

cooperação do Ministério da
Agricultura, Legião Brasilei
ra de Assistência e professoras
primárias. Para êsse fim, no
:corrente exercício, o serviço de
documentação do Ministério
da Agricultura contou com

mais de trezentos e sessenta
mil cruzeiros. Índice expressi
vo dessa benemérita campanha
é a existência de cerca de mil
clubes agrícolas escolares, reu
nindo mais de setenta mil
crianças. Figuram na vanguar-

Rio, 2 (A. N.) - Em entre- da dêsse movimento os Estados
vista concedida pelo dr. Lute- do Rio, Distrito Federal, Minas,
1'0 Vargas, durante sua passa- Santa Catarina, Rio. Grande
gem pela capital do Pará, pro- I do Sul e Pernambuco.
cedente do México, mostrou-se
satisfeito com o resultado do
trabalho desenvolvido pelo Co
mité Internacional de Seguros
fato êsse que bem realça a sin
ceridade e a cooperação dos
brasileiros com esse grande Rio, 2 (A, N.) - Na Assem-
país. bléia de jornalistas há dias
Sociais, por ter sido o nosso realizada, foi aprovada a rea
país o que mais contribuiu pa- lízação de um congresso dos
ra o êxito da reunião, através profissionais da imprensa a

de sua legislação social. reunir-se nesta capital, em no-

Adiantou referindo-se às vi- vembro próximo. Em obediên
sitas feitas a 2 grandes centros I cia àquela determinação a Di
de feridos de guerra, sendo um retoria dos Sindicatos dos Jor
deles num campo do sul dos nalistas Profissionais acaba de
Estados Unidos, onde se acha- designar as comissões que in
vam os feridos brasileiros - tegrarão o mesmo. Hoje à tar
que 2 técnicos ' ianquês virão

I
de já se reuniram no Sindicato

ao Brasil afim de proceder à as sub-comissões incumbidas
reabilitação dos brasileiros in- de organ_iz�r o <?ongre_:;so, to
capacitados na guerra, sem mando varias deliberações pre
qualquer onus para o Brasil, liminares.

Farrel projeta entregar O govêrno
Blle�lOs Aircs, 2 - (De Ar�a�ldol c_i(lIlal confirmação da eleição pelo

Cosam, correspondente da l:nlied Congl'C'sso Pleno.
Press) - O general Farrel proje- A declaração de Fal'rell aríun-
ta entregar o govêrno no próximo ciando a data das eleições não sig
dia ·4 de junho a quem resultar! Ilirica a convocação. proprialllen'
eleilo, de acôrc!o com () estatuto i TCIIl-sc entendido que FarreJl
político, segundo 1'onte·s

aproxi.ma-llIlodifiCOU
sua decisão de c

das ao g()"l'l'!lO, as p!eiçi)es antes
A l'niler! Press foi informar]" de presulllindo-se

que' Farell l"ar(1 11m comunicado fi-I reila eln dc"
xando o primeiro domingo de abrill' corde qu
do próximo ano para as cleiçiíes \'l'S]ll'I'a
IlUIll dia da referida scmanl1. Jun·

r
tado "

lalllente c()m ['sle comunicado in-j adlll'fOrl1l:1-se que FalTell j}llhlicarú o ç("
decreto COI]] a nOllleaçã() dos lllelll-!"
bros da Ctll'le Eleitoral Feder' J

reformas do estatuto.
Segundo consla as refo'

t:lo deslinadas principa'
imprdir que sejam ea

([ue eslal'mll el11 f'un('c;
atl' I de junho de
Eleitoral l' de de('i�
tendo adelllais ruI'
([Ile aling('lll (I<-s<ll' ,

partidos (' :r <lpl'O',)
dos ti!) pleilo. Sall"ll
!lei!o <lO n"illli;ldo
presidenle,
o eslallllo J

4viso do Ministro
da Guerra

o Rio, 2 (A. N.) - Segundo
aviso do Gabinete do Ministro
da Guerra aos parentes e ami

gos dos oficiais e praças da F.
E. B. que se acham em trata
mento, hospitalizados, nos Es
tados Unidos, a correspondên
cia aos mesmos endereçada po
derá ser entregue no referido
Gabinete que se encarregará
de encaminha-la semanalmen
te, via aérea, aos destinatários,
por intermédio do Serviço de
Evacuação Sanitária, em Was
hington.

Regressaram
à Espanha

o MAIS ANTIGO DURIO DI SANTA CATARINA

Proprietario e ülretor-üerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FllH�

, Florianópolis Quarta.feira, 3 de Outubro de 1945 H. 9486Ano XXXI

Um convite ao derramamento de sangue
prar mais terras na Palestina;
o govêrno britânico deverá ser

substituido por um sistema de

govêrno autônomo e, eventual
mente, pela completa indepen
dência. Os arahes transferirão
a solução do problema para as

Nações Unidas.
Finalmente, foi focalizado o

argumento britânico de que "a
chegada de mais de cem mil

judeus à Palestina seria um

convite franco ao derrama-

Nova Iorque, 3 (U. P.) - Nesse comício ficou delinea-
Num comício, ao qual compa-I da a posição dos norte-ameií
recerarn mais de quarenta e canos, em face do problema
cinco mil pessoas, falaram, en- arábico: a Palestina deverá
tre outros, o governador de permanecer- predomina�temen
Nova Iorque e o prefeito Fio- te arabe ; ou judeus nao de

rello La Guardia. vem ter permissão para com- Barcelona, :3 (U. P.) - Che

garam da França vários cida
dãos espanhóis, entre os quais
diversas mulheres, depois de
exílio naquele país.

Restebelectdas as garantias
constitucionais

MÉXICO, 2 (U. P.) - Por decreto presidencial ontem ex

pedido, foram restabelecidas as garantias constit';lcionais que
estiveram suspensas durante o tempo de guerra. Este decreto,
que foi submetido a9 Congresso e aprovado na semana passada,
confirmou vários atos baixados pelo Presidente Camacho du
rante a guerra o uso dos seus poderes de emergência. Os po
deres de emergência no período da guerra, concedidos ao Pre
sidente, tornaram-se efetivas em primeiro de jnnho de l'H2.

o que mais
contribuiu

mento de sangue".

Halsey pediU baixa
Pcur Harbor, :l (c. P.) - o almi

rante Willium Halscv, comandante
d" famosa 3a esquadra .nortc-amort.
cun.i e ([I L' durunte r (ClP111)tlllha do
Pacífico í'ni avelidadc' de "o Touro"
pela tenacidade CllJ)1 que· sempre
deu caça ÍI esquadra imperial do
scrviç» «I ivo da )'Iarinha. Halsey
conla atualmente l):! anos de idade.Stettinius não está satisfeito

LONDRES, 2 (U. P.) - o sr. Stettinius declarou franca- U _

mente que havia propugnado por uma aceleração das díscus- I....als uma
sões que estão sendo levadas a efeito pelo Comitê Executivo, __

afim de que se pudesse assegurar a criação da Nova Organiza- reun.ao
ção Mundial no período previsto. A propósito o sr. Stettinius Rio, 2 (A. N.) - A Comissão
disse abertamente: "Nesse rítmo, devemos permanecer senta- incumbida do reajustamento
dos, aqui, até o mês de fevereiro do próximo ano". Stettinius de vencimentos dos funcioná
acrescentou que o Comitê perdera duas horas e meia em deli- rios civis e militares, realizou
berações estupidas, sôbre modificações insignificaJIltes na re- ontem, no Ministério da Guer
dação do documento final e sôbre a escolha de U111. lugar como

I
ra, mais uma reunião sob a

sítio permanente para a Organização de Segurança das Nações presidência do General Men-
Unidas. des de Morais.

!O encontro dos presidentesNovo quartel séde
para o Ir R. I.
Rio, 3 (A. N.) - Em trem URUGUAIANA, 2 (A. N.) - A próxima visita do presí-

especial partirá hoje, dia 3, pa- dente Vargas bem como do Minist.ro Apolonio Sales está sen

ra o seu quartel sede, em São do aguardada com «) mais vivo interêsse pela população local,
João Del Rei Minas o décimo que prevê um período de maior progresso para a sua terra,
primeiro Regimento' de Infan- c_om a üiauguração _da ponte internacional e com os acôrdos
taria que obedece ao Comando I firmados

..
A populaçao nao pode esconder a sua satisfação pela

do Coronel Delmiro Pereira de obra realIzada pelo PresIdente Vargas, a quem, junto com

Andrade. I seus colaboradores serão prestadas condignas homenagens,
após os atos oficiais que terão lugar no centro da Ponte In
ternacional onde se dará o encontro dos presidentes do BrasilJá Suiçana e da Argentina.

Zurich, 3 (U. P.) - Chegou
aqui o rei Leopoldo da Belgica,
que se fez acompanhar de sua

íamília. O monarca belga ocu

pou imediatamente a casa Que
havia adquirido naquela cida
de suiça.

Extinta a Comissão de Abastecimento
RIO, 2 (A, N.) -- O general Anápio Gomes, CoordenaclOl:

da srobilização Econômica, baixou a segui n te Portaria: " O
Coordenador da ;\'Iobilizacão Econômica usando da atribuicão
que lhe confére o Dec.-L�i 4.750, de 28' de setembro de 19>42,
e de acôrdo com a solicitacão do Interventor federal no Esta
do de ::nato Grosso, consta;üe do telegrama 918,· de 28 de se
tembro último, resolve extinguir a Comissão de Abastecimen:'
to daquele Estado, ('l'iada pela Portaria n. 1.916, de 27 de ja-
11eiro de 1944".

(
I

, )
j
I
I

.

O prazo terminou
ontem. às 18 horas
Rio, 3 (A. N.) - Terminou

ontem, às 18 horas, improrro- Terml-DOU a reunlaa-o dos mlanl·.strosgàvelmente, o prazo estabele-
cido pela Lei Eleitoral para os

brasileiros maiores de dezoito LONDRES, 2 ('(T .• P,) - O í'onsel110 de Ministros das Re
anos de um e outro sexo, alis- lações Exteriores, reunidos nesta capital, tornou público, me

táveis, requererem sua inscri-/ d. iante um comunicado, a sua decisão de dar por terminada a

ção como eleit,ores, presente fessão.

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornel ?

- Qual das llossas

secções mais aprecia ?

I
I

Indice expressivo

Congresso de
jornalistas

,.
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JÁ ACONTECEU ...

A patroa-Meu Deus, Ani-Ita, que está acontecendo?
A criada - Nada, patroa,

já aconteceu! ...

:;: :;: *

PARENTESCO ...

FEIURA

Época doirada dos minuetes
e das pavanas, século amável
das poesias e dos madrigaes na

côrte futilíssima de Luiz XIV.
O duque de Roquelaure era

feio de causar espanto.
Um dia, visitou-o um cida

dão mais feio do que êle e pe
diu encarecidamente ao titular
-que o apresentasse, sem tar
dança, ao soberano.
No momento da apresenta

ção na Côrte do Rei Sol, o du
que não se esqueceu de dizer
.que, morto, não pagaria os fa
vores que devia ao amigo que
o trouxera à presença do mo

.narca. Sabendo que o duque
era riquíssimo, Luiz XIV ficou
intrigado com a declaração. E,
quando se viu sosínho em com

panhia de R'Oquelaure, o rei
.perguntau-lhe:

- Que favores deve você a
. este pob-re homem tão simples?

- Um só, Sire, mas desco
munal: sem êle eu seria o ho
mem mais feio de toda a Fran
ça.

',' * *

O AMOR AOS SBLOS
'''pois ria primeira guerra nU1I1-

'il-\ cresceu de maneira
'�';envolvimento do

-escente n6nlel'O
"Olllemoran ri o

• históricos.
I'S

c(:�:c:�� li I';c�,

o Cruzador iaponês «Oyodo» fotografado na base naval de Kure, onde
adernou depois de ter sido atingido por bombas lançadas por aviões

norte-americanos. (5. I. H.).

Atencão
,

A cala dai máquina. SIN
GER cai.põe de técnico espe
cializado em consêrtoa de
máquinas de costura, moto

res, fogareiro., geladeiras. fer-
roa, aqueeedcres , etc.

I·DIAS. DE .GLORIA
A dissolução oficial do OItavo Exército, que deixou de existir

ao meio dia de 29 de julho do corrente ano, motivou muitos tribu
tos de elogio e admiração. Comandantes, passados e presentes,
e g�n�raJS que It�taram ao lado do Oitavo Exército juntaram-se
na última saudação a um dos mais famosos exércitos combaten
tes de todos \)S tempos.

� marechal de campo Montgomerv, cm sua mensagem, diz o

seguinte:
"Sinto-mo orgulhoso em recordar que comandei o Oitavo

Exército durante alguns de seus famosos feitos. Nunca esquece
rei a camaradagem daqueles dias de grande família do Oitavo
Exército".

'

O exército britânico, no Egito, que passou a ser conhecido
por Oitavo Exército em outubro de HJ.+l, combateu durante o

ano seguinte 'l10 Norte da África, com fort una variavel. A partir
porém de fins do verão ele 19-12, quando conteve a ameaça de
Ronuncl ao Egito, a 60 milhas de Alexandria, até ahril ele 1945,
quando assaltou as posições alemãs em Argenta e iniciou a der
rota no norle da Itália, que terminou com a capitulação, o Oitavo
Exército nunca sofreu uma derrota em qualquer ação impor
Iun

í

c.

A vitória de El Alamein, que serú incluida entre as mais de
cisivas batalhas da história, foi seguida por uma perseguição que
sobrepujou todos os feitos da guerra moderna. Depois de BT Ala
mein, Io ram Montgomery e seu Oitavo Exército, e não Rommel
e seu A':rilw Korps, que passaram a ler destaque nas notícias le
guerra. A reputação que o Oitavo Exército conquistou em EI Ala
mein f(,i tanta que nas batalhas subscqucn tes uma ameaça dessa
fôrça cta <suf'Jc icnte para fazer com que os alemães deslocassem
reservas para enfrentá-la. Na batalha final da Tunísia, o co

mandante aliado aproveitou-se do eleito psicológico do Oitavo
Exército, simulando UIll ataque à direita, mas atacando realmente
ii esquerda.

O Oitavo Exército foi a primeira fôrça armada a desembar
car no continente europeu e desempenhou papel destacado em

todas as operações realizadas no decorrer da campanha da Itália.
Sua batalha final, que se iniciou em 1° de abril de 1945 e termi
nou com o feliz rompimento das bem defendidas posições inimi

gas entre Argcn ta e a laguna do Cornacchio, foi um climax ade
quado para os três anos de vitorioso avanço, desde o Nilo até
o Pó.

I
Um criminoso condenado à mor- Atende chamado.

Ite dirigiu um apêlo :1 Lord Bacon

I
a domicílio.

1.419
que, como chanceler, devia dar a
úl1 ima palavra sôbre o caso. A fim Tirante•• 18 -- telefone

de provocar sua clemência, o cri-
minoso, cujo sobrenome era Hog, .. _
«uiz fazer um ioso de palavras com

o seu nome e o do chanceler inglês
pois "hog" quer dizer porco e "ba�
con" significa toucinho.
"Alteza" disse êle, "eu dever-ia

ser pôsto em liberdade imediata
mente, já que existe certo parentes
co entre nós. Meu nome é "porco"
e há uma relação íntima entre o

porco e o toucinho".
"Tem razão", respondeu solene

mente Lord Bacon, "mas essa rela
cão só começa depois que o porco
está morlo".

-!�
· -

COMi-�-:-lliANÇA��A
rudada e. 187. -- 5éde: B A f A

�
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

! CAPITAL E R::::�:sB8lanço
de

�:44' 80.900.606,30
Calçados para senhoras, últ i- t Responsabilidades Cr$ 5.978.401;755,97

mos modelos, preços ao alcance : Receta « 67.053.245,30
de todos "Peluso " vende na Ativo « 142.176,603,80
rua 1'iradentes 19.

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

senhora, tendo ao colo uma crian
ça.
- Certificado de reservista de

la categoria, n. 259057, expedido a

:\lanoel CamiJio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservista de 33

categoria, n. 66082, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- "Cm recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e
Hercules Allet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

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

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

Centro Acadêmico XI de Feverelro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Voto na srita .

Aluna do _ .

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

... w ... rw II1II

o
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
dontologia

.

da Faculdade
Medicina da Univer
«le de Porto Alegre.

.as com hora mar

no periodo das 14
\ 19 horas.

BAlA"

ASSINATURAS
Na CapitSll:

Ano CrI 70,00
Semestre Cr' 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês r:r' 7,00

Número avulso Cr$ 0,40
No Interior;

Ano Crt KO,tlO
Semestre

, Cr' 4.5,00
Trimestre r:rl 25.00

Número avulso c.s 0,50

Anúncio. mediante contrato.

Sinistro a pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401 306,20

Os originais, mesmo nao publr
eados. não serão devolvido•.

A direção aào se r-espousabtlíea
pelos conceitos emitidos Doa

artigos assinados

«

Diretores:

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barr eto de Araujo
e José Abreu.

de escritório

Voncurso senlanal
dos

Cines BITZ e ROIY

BASES DO CONCVRSO
-O leitor que e11 viar a melhor Ie-.

genda anedótica para o cliché aci
ma, será premiado com dois in
gressos para os lançarncn tos de 5"
feira e -dorningo, nos cines Ritz
Roxy.
- As anedotas serão recebidas

até sábado à tarde, nesla redação.
As mesmas de-vem vir acompanha
das de 11111 recorte do cliché supra•.

- Tôda segunda-feira será pu-
blicada r. melhor anedota com o no

me do autor.
- O julgamento ser-á feito

corpo redatorial deste jornal.
PRBMIO

O r;jndiclato vencedor procurnrà
seus ingressos na gerência do Cine
Hitz . às 2as.-feiras.

NOVOS 8"
USADOS ..

Auxiliar

COMPRA

l
VENDE

,

!���;.: e;;::
nbol , francêl,

I
inQ'lê.. etc,

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física Química, Geo
logia; Mineralogia, 'Engenharia ef

vil, militar e naval, CarpintQl'ia,.
Deserrhc, Saneamento, Metalu�gia.
Eletricidade; Rádio, Máquina. Mo-

r tore., Hidráulica,
Alvenaria, Agri

�uItura. Veterinária. Contabilidade,
Dicionário.. etc. atc.

-, -,..��.u,
��mN am� .. ��S

n

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina. MunicípiO

de S. José
(Viagens diretas ou via

NI�E�� S:�f.�:�:��:::" ,
portadores de moieatias

rio e Residencia:
eves Junior 129.
'one - 1218.

Importante organização precisa de um com conhecimen-.
cos gerais de serviços de escritório, inclusive corresoon

dência. Lugar de futuro. Cartas indicando nome, idade

Icapacidade e referências para Caixa Postal, 62, Fpolis.
vs-5, ...

conr-agiosas
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5t.J I:ITaDO Quarta feira, '3 ele Outubro ele 1945

I DR. HENRIQUE'
STODIECK

(Membro dos Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade

I
de Direito de Sta, Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro. n
' 1.

sala 3 -Caixa Posta 1 -- 86.

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortizàção de Setembro 4e 1945

No sorteio de amortizaçã.o realizado no dio 29 de Setembro eie 1945 foram
amortizadas as seguintes combinações:

LJI JES FYH aRA LfZ :lEB
Todos os portadores dos títulos em 'vigôr, sorteados com estas combinações,

poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.
Sede Social: -- RIO DE JANEIRO

ElSCRITÓRIO para 6 Estado de Santa Catarina: -- FL0RIANÓPOLIS
Rue>. Joã.o Pinto, 13 -- Sobro

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

(opyroghl da

rs« HAY{ rau HfANO? Inc.

1 ... que os caroços do pes
sego são um combustível su

perior ao melhor carvão, pois
ardem muito bem e, propor
cionalmente ao seu pêso, pro
duzem muito mais calor.
2. .. que, em média, gasta

mos por ano cinco centímetros
de sola dos sapatos; e que, pa
ra um sapato nos durar tôda a

vida, deveria ter solas com três
metros de grossura.

3 .. que cada corrente das
âncoras do transatlântico fran
cês "Normandie", recentemen
te posto outra vez a flutuar,
tem 20 elos, mede 60 metros
de comprimento e pesa 140 to
neladas.
4 ... que as aves emigrantes

não atravessm o Mediterrâneo
na sua parte mais estreita, mas
que, ao observar-se detidamen
te o lugar por onde elas pas
sam, demonstrou-se que, em

épocas remotas, era essa a

parte mais estreita daquele
mar.

5 ... que o rei da Inglaterra
conta, entre os seus súditos,
mais maometanos do que o

presidente da Turquia, mais

judeus' do que os que vivem na

Palestina e mais negros do

que os que existem nos estados
de qualquer príncipe africa
no.

6 ... que, em Nottingham,
na Inglaterra, fizeram-se re

centemente experiências sô
bre a produção artificial de lã
verdadeira, tirand.o as peles de
ovelhas mortas e submetendo
as à ação de soluções nutriti

vas, cuidadosamente estuda
das; e que, dêsse modo, produ
ziram-se seis vezes mais lã do

que a que seriam capazes de

produzir as peles experimenta
das, quando os animais seus

donos estavam vivos.

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

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.ZOITO DIAS TUMULTUOSOS

râo um dia diminuir as

SObrecargaSj
jas, ou então sentir em seus cora

da Huma n idade. Todavia, o problc- ções, como aconteceu a muitas es

ma dc seu contrôle futuro era, - posas e pais, uma gratidão demasia
e é <linda de muita complexidade. do profunda para ser expressa por
A oito de agôsto, a Hússia fez simples palavras. Jamais, desde o

sua declaração de guerra, há mui- fim da guerra de 1861-65, passara
to t cmpo esperada, c imediatamente a Nação norte-americana por expe
seus exerci tos penetraram na Mand- riências tão graves como as atuais.
chúria. Seus rápidos avanços' nos Evidenciamos, tanto nas celebra
deram outras provas da fraqueza çõcs ruidosas dos primeiros dias
dos japoneses e. a oferta de rendi- COlllO na quietude que se lhes se

ção, feita a 10 de agôsto, não cons- guiu uma atmosfera de apreensão
tituiu surpresa alguma. A supresa quanto ao futuro. O objetivo para
'iI.' evidenciou pela arrogância, pela cuja consccuçào lutou a Human ida
propaganda e pelos incontaveis re- de, durante tanto tempo c pagando
tardamentos que caractcr-izuram os preço tão elevado, foi por fim al

ú

lfímos dias e horas do Império cançado, mas com êle sobreveio
.J aponés. uma compreensão melhor do sign i-
As jubilosas celebrações pelo ad- ficado da vitória na guerra. Ouan

vento da paz, em muitas cidades, Se- do muito, a vitória é urna coisa
rão pOI' mu it o tempo relembradas. negativa, Simplesmente dá por fim
Xl criox ruidosa entretanto foi a co- os perigos e os horrores da guer
memoração feita por muitas pes- ra. Não devolve, entretanto, as vi
soas, prova ve lmcnt e em todo o elas que se perderam nem restaura
País, (!ue simplesmente vieram ,) as que f'icaram inválidas 'e nem tam
rua rcsp i rar de novo o ar de paz poucos restabelece as condições
ou 01':11-, em suas casas ou nas igre- existentes antes de se iniciarem as

hostilidades. Também, por si, só,
não estabelece uma paz duradoura.

O dia seguinte ao da vitória deve
ser. por conseguinte, sóbrio. Novos
problemas surgem. Em nosso pró
prio pais enfrentamos, de forma
imediata, a gigantesca tarefa de
converter nossa produção de guer
ra em produção de paz. Trabalha
dor, algum em indústria bélica de
sejaria conservar seu empreg� a

cus,ta das vidas de outros povos,
muí to embora elas estejam relacio
nadas com seu próprio futuro. A
maior parte dos soldados, marinhei
ros e fuzileiros quer licenciamen
to, no mais breve prazo possível,
mas também, perguntam a si mes
mo quais serão suas oportunidades
na vida civil.

No� países mais devastados pelo
ftyaca.o da guerra, as perspecti vas
sao. piores. A segurança e a pros
per-idade são plantas que germinam
lentamente em meio as ruirias. A
Liberdade é doce, mas não é ali
mento, nem roupa nem combustí
vel e nem abrigo. Com o tempo
aqueles países irão produzir os gê-
neros que mais necessitam - �as
aí é essencial o fator tempo e, con

tanl-Se_ po� ,rr;uitos milhões os que
acharao dif'icil esperar ...
Assim, esses dias de paz são tam

bém dias de crise. Temos que com
preender que o socorro deva ii' rá-
pidamente aos que o necessitam.
t an to no País como no estrangeí 1'0.
Temos ele compreender que a' re
construção política e econômica é
essencial para perpetuar a paz. :\a
luz que brilhou sobre Hiroshima e
Nagasaki temos que reconsiderar as

obrigações que assumimos de acor
do com a Carta das Nações Un idas,
e perguntar a nós mesmos si esta- A Diretoria do Clube 12 de Agost» avisa que a séde
n�os adiantados em nossa organiza- social, inclusive o Restaurante, é de uso exclusivo dos seus
çao para resolver amigavelmente as associados.disputas internacionais.
Duas explosões atômicas foram

suficientes para fazer a paz mais
do que um objeti vo almejado: uma
necessidade para a sobrevivência
da civilização.
Grande parte das novas tarefas

surgidas para a Humanidade, com
esses tumultuosos dias de agôsto de
1945, jaz sôbre os Estados Unidos.
Nós nos tornamos a mais pude rosa I

nação do Mundo. Hú cinco anos

I
atrás americanos honestos, embora
agindo erradamente, poderiam falar

I
de uma polític.a de Ixotar ionismo. i

Agora, somos o centro e o toco de II
novas esperanças e novos receios l ]
- e um centro não pode ficar íso- 1lado.

'a Iorque - (S. L H,), - Os

iros dezoito dias de agosto de

odem ser considerados os

tU!1lll1tl1OSOS da história mo

c do que fizermos com seus

ados dependel'�l por outro la

a qualificação como "os mais
insos ". , .

tâo rúpida a sucessão dos
ecilllentos que a situação an-

a 10 til' ugósto nos parece
ia nnt igu ".
ois de agósto, tivemos noticia
omuu ic.uio de Potsdaru, com

.

sperançosa prolllessa de res

{in da democracia e das I i
,

!es ri vis na Europa c suas

'tas políticas e económicas,
zudas sob um ponto de vista
o.

eis de agôsto, vciu-nos a es

'a (Jt.claraç·âo sobre a bomba
a . .Pudcmos acci tal' essa ar

i nrlcscriti vel destruição, par
la iria encur lar uma guerra
ntu e, porque os conhecimen
s quais estava baseada pode-

o SE U QRGANJSMO

o nl�LHOR DOS mELHORES

_* lBIIi Cle Uh" ,,040!> ...

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O eurandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar 'JS índívíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes Jlervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 heras. diàriamente.

I�u�
ptopu4

ENFERMEIRA
EMPREGO

NBcesllita-se uma pesllôa. da pre
ferência homem. que lIaja datil6-
grafo e tenha alguma prci'tica de
Seguros.
Tratar Ct Rua Joã.o Pinto n , 6.

com Irmãos Glavam. lOv-S

QUER VESTIR·SE COM' CONfORTO E ELEGAMCIA ?
No fim de um ano, quan

to somarão êsses dias de do- PROCURE A

ALFAIATARia MELLOres, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
A laste de si os J)11deci

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô-

A aproxima�ão do perio
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrsnça dos so

frimentos que se avizinham

perturbe-lhes a tranquilida
de e as põe em sobressalto..

João Pinto. 16 - FlorianópolisRua

nico, anti-doloroso - é o reme

dio que lhe restituira á tran

QUilidade. Ê!e tem no nome

o resumo de suas virtudes:

Clube 12 de Agosto
AV I S O

SAUDE DA �RJLHER
Em casos excepcionais. a juizo da Diretoria,

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

poderão
a convi-

6 vs. 5--

verdadel/

esta a

I
Banco do Distrito Federal Ss 4. I

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

Movimentação com cheques
patos de todos os modelos e dos tipos mais

adernas, inclusive Sonda lias para praia ao alcance
08 SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

L PREÇOS SEM RIVA1S!
'.

\y�;;�;c�u;i;;]çaB�;�i;;�;)
I RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

F

CAPTTAL: CR$ 60,000,000,00
RE�ERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 • Flori&ftÓpoUSRua
-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e boro toa, algodões. rnovms e aviamentos

para alfai'l.tes, que recebe diretamente das
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazeram urna

Florian6polis. - ,FILIAIS em Blum ancu A Laje�.
A Caso •A CAPITAL" chamo a atenção dos
antes de f1!etuClrem li uos compras. MATRIZ em

fábricas.
v;qitn

',o,res
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6 o eSTaoo Quarta·felra,:1 a. outubt,O d. '945

JUIZOo .ESTADO
TEM S(FI.LIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

Esportivo AlIan Kardec

Solicitado o pronunciamento
RIO, 3 (E.) -- ° Conselho Nacional de Desportos solici

tou à c. B. D. o seu e o pronunciamento da Federação Paulista
de Futeból, no processo em que a Associação Portuguesa de

Desportos, de São Paulo, pede licença para excursíonar a

Portugal.

PULAR

A família Espir-ita mundial, re

corda festivamente a data de hoje,
3 de Outubro, o 1410 aniversario

,Ia i nc:n nação de seu Codificador.

I
LÉ(}� HYPPOLIT.E DENIZARD

nJVATL -- (Allan Kardcc) .:._
....

·(3/10/180,1-31/3!18()9) - teve como

berço ('111 sua última incarnaçâo, a

cidade de Lyon (França).
Descendente de uma' família, 1=4. ��=� I �l�"que se distinguiu na magistratura ! -

�.
c no fôro, não seguiu a carreira dos

= _ _ ___
seus, sculiudo-sc desde os verdes
anos, at raido pelos estudos da ciên- A SI�'ILtti A'ftACA lUDO O ORGANISMO
cia e da filosofia". O l'1gado, O Baço. o Coração, o Estômago. oS
Muito embor-a, sua família fosse PWtnões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôrt->I'lcatólica, foi educado no protestan- DON OS808, Reumatismo, Cegueira, Quedli do Ca-tismo.
Estudou na Escola de João Hen- belo, Anemia e Abôrtos.

r ique Pcstalozz i, iminente pedago- inofensivo 80 organtsmo. Agradavel
go suíço. como um Iicôr
"Mui tissimas vezes, quando Pes- O 8LIXIR 914 está aprovauo p�lo D.N.S.P. comotalozzi, era chamado pelos gover-

nos, um pouco de todos os lados, atlx·.,har no tratamento da Sifilis e Reumatismo
para fundar institutos, semelhantes da mesma origem
ao de Verrluu, confiava a Denizard F�LAM OEL6BRIDADF.S MÉDICAS

• • • Hivai l o cuidado de o substituir na Sobre e preparado ELIXIR A ce npesíção e o sabor a-
NÃO HAVERÁ TORNEIO EX- FUNDADA A ENTIDADE direção da sua escola. O discipulo -914. devo diZer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re-

TRA EM S. PAULO I GAUCHA DOS CRONISTAS
tornado mestre tinha, além de tu- que o tenho empregado, em comeodam-oo como arma de

.
do. com os mais ligítimos direitos, 011 easos de indicação apro- facll maoejp para o públicoS. Paulo, 2 (E.) - Ao que Porto Alegre, 3 (E.) - Tera a capacidade requer-ida para dar priada (11fiIts em varias de no combate á sUlIIs, qualída-tudo indica, fracassou a idéia, lugar hoje, no Palácio dos Es-. boa con Ia da tarefa que lhe era suas manifestações) 08 resul- 'dei que frequentemente 8

de ser realizado ainda este ano' portes, a posse da diretoria
I

cO�1fi.';l�la ....Era, bachal:el em let�'�s e I '<r; ios têm sido satístatertos, nrovelto no Ambnlatorlo da
um torneio extra entre os qua-I provisória da novel entidade en (I( Jl(.J"S l dou lot em ll1e(hc�n�, li"l. são rapldos e daravets. Maternidade de Santa Maria

. . . I lendo f'cit o todos os estudos medi-Idres da Portug�esa de Desp�)l'- dos cr:_omstas esportivos locais. cos e def'e n d itlo brilhantemente sua Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. SUveSlre Passy.
tos, do Palmeiras, do Corin- Estarao presentes ao ato altas tese. Linguista distinto, conhecia a ••

.

II!II ...__......_.__�-.
thians e do São Paulo F. C. A autoridades civís militares fundo c falava corretamente () ale-

eh ta d I drealização deste torneio parece bem como numero'sos J·ornalis� mão, o ü?glês e o est:anhol; c�)l1he- egaram OS argen Inos es erra o_.. ela tambem o holandês, e podia f'a-

�ue nao esta .desperta_n.do ínte- tas. cillll('!lle expril?lÍr·se nesta língua". Montevidéo 2 (U P)lesse nos meIOS esportivos da x x x Após o termíno de seus estudos,
Chea b 'd d

. .

.

cidade. O PREPARADOR DA SELE- retornou à Pátria. onde fundou 4 e�ou a 01' o e UIT_I na.:ylO
* * * CÃO NACIONAL anos mais tarde, cursos gratis de fluvial um grupo de cidadãos

VADINHO CONTINUARÁ NO S. Paulo, 2 (E.) _ Espera-se
fisica e química,. anatomia compa- argentinos desterrados, que se

Irada
e astronomia e outros.

. refugiaram na embaixada uru-CANTO DO RIO nesta capital que até a segun- Destacamos dentre as l1l111tas. .
.

Rio, 3 (E.) - O Canto do da semana do próximo mês se- obras de sua autoria, e que abor- gUaI�_ em Buenos AIres, p�r
Rio resolveu o contrato do seu ja oficialmente anunciado o dam o complicado assunto - edu- ocasiao dos recentes. aconteci
ponteiro esquerdo Vadinho. nome do técnico que fará o

cação -, as seguintes: ---:- Plal!0. mentos naquela capital. Entre
p��ra. o l11e�horamento d.a .1l1struç�0! os integrantes do grupo nau-Dia 30 foi dada entrada daque- preparo da seleção nacional, pública, 1828. Curso pr-atico e teó- b

1e documento, na secretaria que disputará o Campeonato rico de aritmética, segundo o me

da F. M. F. Sul-americano. todo Pestalozzi, para LISO dos pro-
fessores e das mães de família.
182\). Gramút ica Francesa Clássica.

.,. •
1831. :\Ianual tP:lra exames de capa-

lJ; cidade. Soluções racionais de ques
tões e problemas de aritmética e ele
geumetria. 18·Hi. Programa dos cur

sos ordinúrios ele f'isica, química,
astronomia, fisiologia. Pontos para
os exames do Hotel de Ville c da
Sorbonnc. Instruções especiais sô
brc as dificuldades ortográficas,
1849.
'Contraiu nupci as em () de fr-ve

reiro de 1832. com Amélia Gabrielle
I Boudet, filha de Ulll antigo tabelião
e propr ictár-lo.

I A partir de 18.55, consagrou-se ao

estudo das manifestações dos Es
píritos. "Reconheceu, nas manifes
tações deste uma das forças da na-

tureza, cuio conhecimento devia dar
luz a uma multidão de problemas

I
reputados insolu\"eis. Finalmente
percebeu a relação de tudo aquilo
com a religião".
De sua luzídia pena, sugiram os

livros básicos cla Codifieação,
r obras excelentes de Religião, Filo·

..--:-1------------------------ sofia c Ciência, como: o livro cios
Espiritos - fisolosofia -, O livro
dos }Ieriuns - Espiritismo experi
mental e científico -, o Evange
lho segundo o espiritismo - mo

ral -. o Céu (' o Inferno, ou a

Justiça de Deus segundo o Espiri
tismo e a Genese, os milagres e as

predições.
Foi () fundador da primeira agre

miação Espirita a Société Parisien
se eles f:tudes Spi rites e de La Re
vue Spi ri te, órgão dr propaganda
da Doutrina dos Renascimento,
mensário de estudos psicológicos.
"Kardec não foi Ulll Espírito

misticIJ, dominado pelo excesso de
fenol' religioso. Se deu à codifiea
€<10 do Espiritismo Ullla feição re-

1
ligiosa sem preiuízo. absolutamen·
te. das partes cienlífica e filosófi
ca da doutl'ina - está claro que

_____ • l ft'z a luz de raciocinio imparcial

TENHATodos os Centros Espíritas da
Capital c arruba ldes, hoje, às 19,30
horas, comemorarão solenemente a

passagem de mais LUll aniversário
de cncurnaçâo do Codificador do
Espiritismo.

São Paulo I Peõarol
S. PAULO, 2 (E.) - Segundo foi apurado, o São Paulo

F. C. espera combinar uma partida contra o Penarol de Mon
tevidéu, para ser efetuada nesta capital. Êste prélio poderá ser

disputado ainda no ano corrente, sendo todavia mais provavel
que o mesmo venha a ser efetuado em 1946, antes do início do

campeonato.
ORIGEM? USE O PO·

D. .lnan viaja
Londres, 2 (U. P.) - O rá- 5 ,,'

dio de Milão, citando uma no-

P d Um movho �
tícia suiça, diz que Don Juan

I
er eu-se chaves com do .

partirá em breve da Suiça �a� lotes. Pede se à pess, a que
ra Portugal. Comentando o ta- encontrar entregar nes t a reda
to do irmao de Don Juan, o ção que será gratificada.
príncipe Jaime se ter estabele
cido em Roma, o rádio diz que
ambos os movimentos,

calcu-1lados pelos monarquistas, vi
sam ter dois príncipes dispo
níveis, no momento em que
Franco resignar ou for

depos-Ito.

Guarda-livros

•••

Uoncedida permissão
RIO, 3 (E.) - Pelo C. N. D. foi concedida permissão à Fe

deração Aquática do Rio Gramde do Sul, para realizar uma re

gata internacional, em Uruguaiana, a 12 de outubro vindouro.
EsS,a regata, que contará com guarnições brasileiras, argenti
nas e uruguaias, fará parte das comemorações da inauguração
da ponte internacional Brasil-Uruguai.

....

Fúra da caridade não há salva,
ção, isto é, a igualdade dos homens
pc'rantl' Deus, �l liberdade da �iêl:-I
ci�. a TolerancIa e a

beneVOlenCla\mutuas.
"Trabalho, Solidariedade, Tole

rância.
Allan Kardec".

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

Clínico�\�t5a(/ql� Laboratório
��ó1::::i �.

;§ � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOfm PATOLDGlCnS Floria,nópolisI Dr. H. 6 s. MediDIl Farm. Narbill Alves de SOUZil
Farm. L. dll Ctlsta Avila

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

.
Exame de secreções.

Jlutovaccina.s e transfusão de sangue.
Aceita uma ou duas escritas

avulsas
Informacões nesta Redação.Exa.me químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
t rigorosO:-mas I'lão crioU- uma cei
ta, não pensou jamais em dar ao

Espiritismo qualquer orientação 01'

todoxa, acanhada, presa à letra que
mata, no dizer do próprio .Evan
gelho".
Hoje, num sincero preito de re

conhecimento, os Espíritas se con

gregarão em seus Templos de Ca
ridade, a-fim-ele elevarem ao Alto
as suas preces em louvor de seu

insigne Codificador, o benemérito e

imortal Allan Kardec, Apóstolo do
Bem e fiel discípulo do :\Iestre -

J eSlls Cristo.

ESCRITÓRIO JURíDIIJO COMERCIAL
(Com 11m Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Ro�ério. 54 - "one 5í4 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "EMbr3nco" - Lajes - Sta. Catarina

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

_L�DVOG r\_DOS * .. tt-

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO; Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - FlorianópoH�,
Sala 5

I

o Sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
CI A WRTZEL INDU�TRIAL-JOINVILLE (MlIrca regia!

.60 (4re.. '.,1tas- 'e. c... a1e."- t

PREPARADO

ram o ex-senador Alfredo Pa
lacios e os srs. Ernesto Vas

quez, Luis R'Oque Gondra, Er
nesta Helguera, Alejan
Pavlosky, Abel Houssay e

ra Lima.

Empregada
Na rua Bocaiuva. 19

precisa-se duma.

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

FlorianópoJi!!
Livro� novos e usados,

em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no es�rangeiro.

Novidades todas as

semanas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ReseD�a Forense,'.I----�. _,' /rprogramas'- TorDA \'-2'OCIAL de rádio o sr. gen. Mário Ary Pires,V .J � Cmt. da ::ia R. M., fez pubncar,
RÁDIO GUARUJÃ a �l ao mês de zsetemoro p p.
Programa de hoje

10,00 _ Bom dia para você, e em consequência do ta-

CLUBES 10,05 Valsa divina valsa. lecimento do sr. general Au-

,0 COll.selho �eliberativo do sim-, 10,30 - Hit Parade (parada de gusto Tasso Fragoso, o segum-
pat170 LIra Tems Cl�lbe, elegeu, no, acertos).

. . . ce Boletim Icegtonal Especial:dia 30 de setembro, as 10 horas, de 11,00 _ Melodias das Américas.j '. .

acôrdo com os Estatutos Sociais, a 12,00 _ �Iol1ler;to polttico Nacio- I - Gener al Augusto Ta.sso
nova Diretoria e o Conselho �iscall nal. Fragoso - O Exércíto Nacío-
para yel'Íodo s.ociaJ de, 1945-1946, 12,05 - Noticioso Guarujá. na! perdeu, ôntem, ,uma das
que íicuram a�sml �onstltllldos: 14,00 - Encerramento, suas grandes tíguras.Diretoria: .

Presidente - Dr. Oswaldo Bulcão 18,00 _ Ave Maria. O General Tasso Fragoso fOI,
Viana (reeleito). 18,05 _ Alma Portenha. em tôda a sua vida, - boldado.

10 Vice - Francisco :lIIcdeiros 18,30 - Cine Lar. Nunca lhe encantaram as pro-
(reeleito). , 18,45 - ::VI. Esportivo. messas de glórias e destaques:!" Vice __:_ Dr. Orlando Goeldner. 19,1lO - Serviço dc Informações -

Secretúrio Lieral _ Francisco do emisfério. outros, que nao fossem aque-
�Iay. 19,10 _ Sleepy Lagoon. les advindos da carreira que
Tes<!ureiro Danubio :\oleIo 19,30 - D. N. 1. abraçara na juventude e .pela

(rcclcito j.
,

20,00 Conjuntes vocais brasi- qual deu o melhor dos 3eus

Dlr�tol' Geral Desportos - Alva- leiros, esforçosro ACJ01I de Vasconcelos. 20.30 Chor inhos Br-asileiros.
.

. . .

Bibliotecúrio Joel Lange :!l,OO Aquarela elo Brasil. Na antiga Escola Militar da
(reeleito). 21,30 - Solos de piano. Praia Vermelha, foi o Cadete
Orador :- Dr. Atu l iha Cabral Ne- 22,00 - últimas Melodias. exemplar que se destacou,

vcs (I'('elelto).,. 22,30 - Encerramento. '

sempre, pela sua inteligência e
Conselho Fiscal: X X X õr ac est d

..

Walter Lange - (reeleito).' "E'\-I1SS0RAS DOS ESTADOS
amor ao es u o. MUlto moço

1)1'. Afonso \'eiga - (reeleito). UNIDOS" ainda, foi nomeado professor
Dr. Joào Eduardo Moritz (Português) de Geodésia da Escola onde

(rc!'leito), ,
. SE VOCf: GOSTA brilhara como aluno' escreveu

Fvlicit.uuos ao Conselho De libe- DE - ,"
ral i vo pr-Ia feliz esco lha, desejando

•

en.ta.o,. uma obra sobre a sua
Notíciasdos ao Lira muitas felicidades e aos Ouça os boletins informativos díscíplina e, quando, como

eleitos (JS nossos parabens. que são transmitidos tôdas as meias Ajudante de ordens do Mal.
horas, e os da Rádio Cometa, de 29 Hermes da Fonseca, em via
a 6a feira, ás 21,30 horas. gem pela Europa, encontrou o
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa seu compêndio sôbre Geodésia

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to- traduzido, para o alemão.
dos os domingos, às 20,00 horas. Escritor militar de nomeada,
Programas femininos deixa o Gen. Tasso várias obras
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2u a 6:1. feira e ouvirá Sa- que enriquecem a nossa histó-

grumor de Scuvero com as suas co- ria. Pode-se mesmo dizer que CASAnhecidas palestras. os seus trabalhos sôbre a Guer-
Assuntos comerciais ra do Paraguay são os melho-
"O Mundo de Amanhã" é o pro- •

grama que lhc interessa. Todos os
res que, ate hoje, foram escri-

sábados às 22,35 horas. tos. Estilista e matemático de
Conhecer os Estados Unidos grandes recursos, enveredou,
Faça uma viagem maravilhosa também, por êsses ramos de

através desse grande país ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que

atividade intelectual.
é transmitido aos sábados às 19,34 Na Chefia do E. M. E., teve
horas. O soldado que hoje pranteamos
Teatro a oportunidade de pôr em prá-Ouça um dos raelhores "brcad- .

castíngs" no gênero, sintonizando o tíca, com maior destaque, a

"Radio Teatro das Américas", tô- sua cultura invulgar, expe-
das as 4"s. feiras, às 19,35 horas. riência e amor ao Exército.

Um dos idealizadores da Mis
são Francesa, foi durante a

sua Chefia que o Exército teve,
como instrutores, os mestres
que nos ministraram ensina-
mentos preciosos, hauridos e

aperfeiçoados nos campos de
batalha. O Gen. Tasso foi o pri
meiro a dar o exemplo aos ofi
ciais-alunos. Tôdas as manhãs,
comparecia às aulas das Esco
las de Aperfeiçoamento e Es
tado Maior e, com ínterêsse e

dedicação, muitas vezes, con

sultava os, mestres franceses e

I mesmo, auxíliava-os nas explí-

I
cações táticas ou estratégicas.
A sua atividade, a sua cul-

tura e o seu amor ao trabalho Alt 2
o miõlHOR DOS mELHOR6S imprimo dr um
�"'O"' .,,,..

I d d
l.a n�s .quad os

b
a

APENAS Cr$ 3,00
ver a eIra anSIa � sa er, essa ínfima quahtia Voei

cujos benéficos frutos, até ho- t�Jmauxiliando o seU prbimo,
O PRECEITO DO DIA je, são colhidos. Dum Exército,entribllla para a Caixa. de, �I_llolas

PERIGO IMINENTE ainda com a instrucão firma-.&Os Indirentes de Flor18nopo 18.

O abcesllo do raiz do dente pode da nos ensinalnentos da Guer
ev,oluir lIem dor ou qualquer outro
manifestação E' preciso ter sem-

ra do Paraguay, vimos na:1pre em visto que um dente ainda cer um quadro de of:ciais cor

que aparentemente são. pode con- petentes e' ardorosos. c('..
te.r um foco de infecção. Algumas seus conhecilnento5 n·,,;tdíiO:.'
vêzes, os micróbios dêases focos

nos mais modernos 2n3inmr':_invadem o organismo ou lançam
contra êle seus venenoll ou «toxi- tos da Arte da Guerra.
nos», pondo em grave risco o saú- Quando da Revoluçãq de
de e o vida. 1930, O Gen. Tasso j'oi f,5ura
Tire uma radiografia' �os dentes, saliente no movimento ft.citJ

estragados e obsturaclo., uma vêz
cador e um dos comU('kutes

por ano. pelo menos, paro veri-
Hcar o estado das raizes dos seulI da Junta Governatiya- t�acio
dentes. SNES. nal. Deixando o gOyeIiJ. vol

tou o General à suap.�s. pro
fissional, sem aceitaL_cEYêl'&CS

ELAINE AMIN, por intermé- cargos de des�aquc":1U,\ er:.-
dia de "eUB pois Esperidião e tão, lhe foram of��t..::ido::;, pOiS
Elza, participa aOB seU9 pa. entendia que só ar/2,xérci':<J ?e-
rentes e amigos do família, via tod.o o SeU e:,IQ�'C,1 e en\;u-
o nascirnanto da sua irrnan- '\._"

>

zinha TE'REZINHA, ocorrido siasmo.
no dia 28 de Setembro findo, A morte foi cr�Dntí:ar Q Gen.

RIO, 2 (A. N.) - O Presidente �la' República recebeu o se-I ne"ta capital. Tasso Fragoso :0 j',lSt,ü repou-
guinte telegrama: "Colônia Francesa do Rio de Janeiro, cien- •

so que conqu�s)U n.o� longos
te do decreto-lei assinado por Y. Excia. cedendo um terrenc 3vs-1 anos de servi" dedi�ado ]D- camaradas.

" de"
, L 1 (B

.

Rpa E-necm1 oe 21
ao govêrno francês para a construção da "Casa da França",

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

teÍl'amente a labor 1:1le ec- Dl. --o'.::>. "

nesta capital, yem muito reconhecidamente agradecer e COI1- Calçados para senhoras, ú\ti- tuaJ, dentro di seu gab:net� de
,
SetembTo� �e 1945) ..

e" Gen.
gratular-se com Y. Exeia. po;' êsse gesto de solidariedade que mos modelos, preços ao a'cançe trabalho, nc l'ecesso 90 lar

I
.

(a) .iV]O,TW Ary :zrR�' M. e
contribuirá decisivamente para o fortalerimento das arjsto-I de tedos "Peluso" vende na que ele tantf amou e tao bem �lV..:.., Cmt da 5, ...

38.S nlaç:ôes que spml1rp p�::s�i'am entre o Brasil e a Frallç�t". rua '1'iradeLtes 19. SCL:ce cligndca�·. ,�"' _,. 1.).

Vida Militar

, ANIVERSÁRIOS

Terminou
ontem

Fizeram anos ontem:
A exma. sra. d. Adelaide Flo

,res Konoer, uustre dama cata-

rínense;
O sr. major médico dr. José

Rosário de Araujo, da' Fôrça
Policial do Estaoo;

O menoroJosé-MaUl'o, filho

€lo sr. Osni Ortiga, apreciado
desportista;
A sra. Alice Momm Grumí

ché, esposa do sr. José Grumi

ché;
A menina Sônia-Mara, filhi

nha do sr. major dr. José Ro

sário de Araujo;
O sr.' Eugênio Luiz Beirão;
A exma. sra. d. Sofia Egger

Ríggenback, digna esposa do
sr. Ernesto Riggenback;
·A menina Zená Souza;
O sr. Eulóquio Souto;
A sra. Marina Silveira;
O sr. Darcí Brasiliano

Santos, bancário.
•

B R IT OFazem anos hoje:
A srita. Ilca-Maria, filha do

sr. Eurico Soares de Oliveira;
A srito. Terezinha, filha do

.sr. Tte. João Cardoso de Sou

sa, brioso oficial da F. P. E.;,
A srita. Zulma R'osa, filha

do sr. João Rosa;
O sr. Joaquim Ennes Tor-

o alfaiate indicado
Tiradentes, 11

reó menino Afonso, filho do Rio, 3 (A. N.) - Terminou

da ontem, dia 2, o prazo para o
sr. Afonso Peter, func.

registro provisório de que tra-
Casa Hoepcke;

O sr. Armando Blum, alto
ta o artigo quinto das instru

ções sôbre partidos políticos.func. da Equitativa;
A srita. Diva Bornhausen,

Partidos já registrados, bem

irmã do sr. Irineu Bornhausen,
assim os que já em pauta para

capitalista e industrial; ju!game!lto,. ter�o o. prazo de

O S1'./ Júlio Paulino da Silva,
tnnta dla�" l�tO e, ate � de no-

func. da DOPS; vembr� proximo, para apre-

A srita. Maria da Conceicão I sentaçao
da :prova de qu� con-

Cabral;
>

I tau: com mais de dez mIl. . ��-
A srita. Isaura Meireles; soc:�dos em todo o terrítórío

A sra. Alice Weickert;
nacional.

O sr. dr. Augusto Acioli Car

neiro, apreciado escritor.
TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

CASA -- CRS 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.
Informações forie s 1022 e 1360
ou Caixas Postais 240 e 270.

•

Viajantes:
Encontram-se nesta cidade

as seguintes pessoas:
Evaldo Wllerding, do alto

comércio de Itajaí e Diretor da
Vidraria Catarinense.

José dos Passos Maia, comer
ciante em Itajaí.
José Máximo Pereira, agen

te do Moinho Joinvile, em Ita

[aí.

TOM� se"PRe

Violento temporal
Rio, 2 (A. N.) - Notícias

vindas de Uruguaiana, no Rio
Grande do Sul, informam ter
desabado sôbre aquela cidade,
violento temporal, causando
sérios danos materiais, sendo o

porto um dos mais diretamen
te atingidos, sossobrando em

barcações. Uma grande balsa
foi atirada, no Passo de Los
Libres, com grandes prejui
zos.

*

Dr. Paulo Tavares
Seguiu hoje para São Paulo afim

de estagiar no Instituto de «Radio
São Francisco de Assis». junto 00

Dr. Carlos Fried, ex-profenor na

Universidade de Breglau, Aiema
-nha. no intuHo de se aperfeiçoar
na técnica e do.agem da RADIO.
TERAPIA,
O dr. Paulo Tavares, da volto de

Promovendoaua viagem ae encarregará da par'
te técnica do Instituto Catari�ense
de Radioterapia anexo a Casa de
Saúde de São Sebastião, excursões

*

Enfermos: Rio, 1 (A. N.) - R'ealizou-
É lisongeiro o estado de saú- se ontem a primeira das qua

de saúde da sra. Clarice da tro visitas de .centenas de tra
Luz Bosco, esposa do sr. Ru- balhadores, sindicalizados à
bens Bosco, repr. com. em Ita- uzina siderúrgica de Volta Re

jaí. No Hosuital de' Caridade, donda. Promove essa proveito
onde está internada em quar- sa excursão, o Serviço de Re
to reservad0. tem recebido inú-1 creação Operária do

Ministé-Imeras visitas. rio do Trabalho.

amizade franco - brasileira

TRIBUNAL DE APElAÇÃO
A Câmara Civil, em sessão

de 10 do corrente, julgai o se

guinte feito:
Agravo n. 1.572, da coiarca

de São Joaquim, em l'Ile é

agravante Pedro Bertoriíní e

agravado o Banco do Bisíl S.
A. Relator o sr. des. Sillira de
Souza..
Foi negado provime.o ao

agravo, para confirmaa sen

tença agravada que ta todo
o apôío na prova dos (tos.
Dia 2, o seguinte:
Recurso criminal 5.236,

da comarca de Lajes, co!ren
te Agenor Antunes c oordo

va e recorrida a Just- Rela

tor o sr. desembargf'" Gue

des Pinto.
Foi dado provimei' ao re

curso, para anular sentença
de pronúncia e mdar que

sejam ouvidas as t:emunhas
de defesa e que pn1ga o pro
cesso os demais tf10S.

Deseja �ter
empreg(?

Procure então .rossa Gerên

cia e preencha a
ssa "fich� de

informacões útei dando todas

as indicações po eis. q�e tere

mos prazer em I)men?�-J.? (a)
aos interessados' aqursiçao de

bons funcionárj(as).

ERRENO
Avenida

(oz
Precisa-se ,1.;1 na rua Feil

ciano N!q Pires n. 21·

COjíTORÊS!
Preci.ou 1Jl{orrnação à Ruo

Joa-o PirP' G cu Caixa POlI:
, 'Uv-:t

.1. t42,'
•

BfVEMENIE
Initsção direta de todo

-i!'}l e aparelhos de
mr

..

rá!' amphflcador es e

t,smissores para. am.a,
(-s, Preços excepcionais.

mpresa Importado'ra

I!Ltda. Florianópolill_

DESPERTE I BlllS
DO seu flGIlDO
l sal... III c..a --- .......

Seu ftgado deft pAduzir,�
IIj;m lrr:ro de bílis.. Se a bil_is��
nememe., os 1limentoS !nO- dig
c a['odn::oem- OI g:tSCS incham oestômlt

go, Sobrc1I'ém a prisio de Ycntte. Vd

sente-5C abatido e C«}ffi<)q'lcenvenen��
Tudo � ama�O e a yida é um martlr1le>

Uma simiJles encuaçio aio ror..:arà a

causa. Ne.'t<; caso. u Pílulas Carter ria

extraordinariamente ceficazes.Fuem c�
rer eSse litro de bílis e YOC'; sente-9C �

['osto para tudo. São ru2ves e., co�d�
espectalmente indicad'15 para fazer a oilia

correr livf'!mence, Pep as PUUlas CafU!l'.

Não aceite outro produto. Preço: Cc, S 3,oa.

Pranteemos o faleciment.IÚ de

tão grande Chefe e o aponte
mos�como exemplo a todos os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Motas 'rurais
,UMA MIS"pRA IDEAL PARA

PORCA' EM GESTAÇÃO
Levand-se em consideração

que as pfcas em gestação de
vem ser nantídas em bôas

condiçõe�e saúde, que têm

que promver o desenvolvi
mento do embriões e acumu

lar reservs graxas que terão
que ser uídas durante a lac-

,tação, conreende-se que a

ração a 11's ser dada durant
a gestaçãdeverá estar inte
grada da quantidades ade
quadas e devida qualidade
de protein, minerais e vita
minas, segJ.do aconselha a

Estação Eerimental de De
Iaware, E., A. Quando mal

ap:opriado como ração para
açao adequa e equilibrada,
o mais natu; é que dê cria a
leitões forte, sadios' mas se

a ração não equilibrada, as
suas crias s� provavelmen-
te débeis.

O milho, Uamente é um
alimento mal)l'opriacto co

ração para a&.Jrcas em ges
tação. É mt, satisfatório
quando se ad;"istra um su

plemento de fe,de legumino
sa ou capim, rkaga, resí
duos de carne (mb-produtos
de leiteria. A SElnte mistura
deverá ser satis�ria: 90 par
tes

.

de milho e de tankage,
fannha de peses ou resíduo
de carne; ou entàg partes de
milho e 15 de fal'la de torta
de soja; para oS':;ões usa-se
uma mistura de 'lpcu:tes de
milho e de 20 a 30-1' eento de
suplemento. Em q�e Od0� os
casos, qualquer <\ro cereal
póde substituir o l).bf:
Quando não S�ilJõe de

Ipasto, deve-se

admi��l'
feno

de alfafa ou de uma legu- Rua Saldanha Marinho 2.A
minosa de bôa qu

.

je em

���;�?��� �a���i�l� c���·� !"_1 IIlIF_L.O_R.I.A_NÓPOLISdade de mars mineras • • 1IIi

ra se . rocu-- uma mIstura mnl talcomo de 100 quilos de l' �
rn id . �areoOI o ou de fannha ce10U de farinha e de tras,
de 1 OS'3� 50sa.

•

.

SAFRA DEcEBOLA
.

RIO,
_

(A. N.) - Se�lllform�çoes de Posto de-dO
s� �amtária _Vegetal do !I��=térío da Agncultura. na "I
de do Rio Grande-Rio G�f
do S1!-l, a. safra de cebolas (l.�:
mumc:plO .atingiu seis miM�\.
de. quilos. O preco médio pi:
�UIlo foi de Cr$ 1,30, tendo ;
safra escoado para as praçasdo norta e centro do país. No
entanto o quilo de cebola no
Rio e.stá custando de 10 a 12
cruzeiros.

PARA VENDA NO MÉXICO
Rio, (A. N.) - Acha-se

em viagem para o México, a
bordo do vapor "Ceará Loide"
a primeira leva de 120 zebú�
selecionados, procedentes do
Triângulo Mineiro. Esses exem
plares serão expostos á venda

Inaquele país. por 2 destacados
fazendeiros de Uberaba.

Antes do fim do
Brasil os novos

Estabelecimento Gráfico· Brasil
DE

NICANOR SOUZA
Trabalho. Comeroiai.
Impressão a côres

Composição de livro. a

Jornais I
Tése. e Memorai.

Doublês e triccomioll
Revis�a•• Avul.o. • Caixa.

Estojo.. etc.

ano, estarão no

carros Ford
DE REGRESSO DOS ESTA� sr. Orberg, está se processan-

DOS UNIDOS do com grande rapiaez. Os ex-

Regressando de sua viagem traordínáríos aperfeiçoamentos
aos Estados Unidos, o sr. K. mecânicos que resultaram da
Orberg, gerente da Ford Motor experiência da Ford em todos
Company, do Brasil, a impren- os setores da guerra, já estão
sa procurou obter informes sô- sendo incorporados aos produ
bre as observações e impres- tos Ford, que, assim, ape
sões colhidas durante sua es- sal' de não s e r e m ainda
tadia no grande país amigo ..modelos t o t a I m e n t e no

Iniciando sua entrevista, o sr. vos, já apresentam melhora
Orberg manifestou seu entu- mentos realmente notáveis. O
si asma pelo perfeito sistema de novo Ford 1946 oferecerá, dês
transporte americano - seja te modo aperfeiçoamentos me

por estrada de ferro, avião, va- cânícos maiores do que os in
por e, particularmente, auto- cluidos em qualquer novo mo
mobilístico - que, a despeito dêlo do passado comparado
da normal situação criada com o do ano anterior. O novo

1 pela guerra, manteve-se em Ford será o mais potente até
elevado padrão de eficiência, hoje construido, dotado de mo

assegurando uma distribuição tal' V-8 de 100 cavalos, enquan
rápid�, por to�o? _

os recantos

I
to os carros Ford de antes da

do pais. Na opiniao do Snr. guerra, equipados com motor
Orberg, esta eficiência dos V-8, possuiam apenas 90 cava
meios de transporte, que repre-!los. Além disto, o novo Ford
senta uma das principais cau- oferece melhor desempenho,
sas do grande desenvolvimento novo tipo de molas e amortece
econômico dos Estados Unidos, dores, novos freios e muitos ou
foi também uma das maiores tros aperfeiçoamentos técnicos
fôrças a serviço do esforço de de grande importância. Tam-
guerra norte-americano. bém em" sua aparência e dese-

,;,
nho, o novo Ford apresenta

TRANSFORMAÇÃO DAS IN- grandes melhoramentos, com
DÚSTRIAS DE GUERRA novo radiador, grande varieda
O sr. Orberg chegou a De- de de côres, etc. Ford apresen

troít � um dos maiores par- tará, também, o motor de 6
ques industriais dos Estados cilíndros, com aperteiçoamen
Unidos - precisamente no fim tos revolucionários e com 90·
da guerra, tendo tido, assim, a cavalos de fôrça.
oportunidade de presencial as >I<

primeiras transformações das A NOVA FÁBRICA BRASI-
atividades para os trabalhos J LEIRA
da paz, particularmente no que A essa altura a reportagem
diz respeito à indústria auto- lembrou o sr. Orberg de que,
mobilistica, A Cia. Ford - in- em entrevista anterior, êle
formou o entrevistado - está mencionára que sua compa
fazendo extraordinários esíor- nhia pretendia construir nova

ços para voltar tão rápidamen- fábrica no Brasil. A Ford Mo
te quanto possível à produção tal' Company, respondeu o en

civil e, a despeito da enorme I trevistado, considera o futuro
procura de novas unidades' do Brasil dos mais promissores
por parte do mercado local e justamente por isto tem pla-

I norte-americano, nossa com- ; nos de grande expansão neste
panhia conta poder remeter país. As atividades para a

os primeiros lotes de carros de
I

construção da nova fábrica
passeio, dentro de um prazo brasileira já foram iniciadas e

relativamente curto. seu valor está estimado em 100
* milhões de cruzeiros. Com esta

NOVOS MODELOS, COM IM- informação, encerrou o sr.

PORTANTES MELHORA- Orberg sua entrevista, tão aus-

MENTOS piciosa para os automobilistas
O trabalho de reconversão brasileiros e para quantos es

das fábricas Ford, de produção tão interessados na melhoria
bélica para civil, declarou o de nossos meios de transporte.
-_.-

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

Representações Transportes Maritimo.; FerrO.

Consignações •• Conta Pr6pria viário.. Radoviarioll, Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira, 5 Casco.. Fôqo. Acidentes do

2' Pavimento Trabalho. Acidente. Pe••oai.,
CAIXA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

IEndereço Teleorófico « BOSCO))

AP�A� c-s 3,90. " Camisas, Gravatas, Pijames
�om e�s:'- ínfima quantia, �oce Meiasdas melhores, pelos me

esta auxifiando o seu proxrmo. IContribua para a Caixa de Esmolas D,Of'CS preços 16 na CASA MIS.
aos Indizentee de Florianópolis.

I CILANE.A - RuaC. Mafra, 9

��t Sedas, Cnsimiros e Lãs

C,ASA' SA.�. a(os�
ORL\\NDO S01-\ RPELL]

Rua Conselheiro Mafra,�6 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 .-- End. Tel(eg .. : «Scurpellí» --- Florianópolis

\ ,I

�'�'-.�-=-��������=-���������--���=�,.�����"�,---=--=-��������==��������==�=-��==��==,�------�

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 ••. Florianópolis ••• Santa Catarina

O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
mudou seu escritório para a rua Felipe Schmidt nO 52.
«EDIFICIO CRUZEIRO·', onde espera, como sempre, mere
cer a estima e a preferência dos seus inúmeros clientes
e amigos.

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

Rua Felipe Schmid tn", 52. "EDIFICIO CRUZEIRO

Seja o LlDER DA IMODA
Confeccionando o seu

terno· na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR DUTRa

Crédito Mútuo Predial
Pronrretárf o s - J. Moreira & Cia

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e IS

PRÊMIO MA IOR CR s 6.25000

Muitas bonífieccões e médico gratia
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

I

I
!
1
!

I
_..,__-_.._-

. .. -- �

(.'swaldo .Apolonio da Rosa
� REPRESENTACÕES
\� Aceita representações para o Estado de
e

"

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

Santa Catarina.

li
\
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ndicadorMédico
SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

nlversidade do Brasil). Médico por concurso do Servico Na

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

rícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do �anatório �io de Janeiro na Capital Federal.

CLINICA MEDICA - DOENÇAS NERVOS AS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
idénc'ia: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. A

DR. ARAUJO
48Biaten te do Prof. San.oH, do Rio de JlIJletro

ESPECIALISTA
Doença. e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e c6u
da bõca fendidos de nascença)

fagogcopla, traquéoscopía, broncoscopia I'ara retirada de corpos estranhos.
CONSULTAS: das 10 àa 12 e daa 111 U 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

ANTôNIO MONIZd'.vlla 'DR.
eraçõe. -- Vias Urinaria .. -- Dceri

GIl dos intestinos. réto e anue

- Hemorroidas. T'ratamento da
colite arnebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Consult: Vitor Meirel•• 28.

tende diariamente às 11.30 h.. ••

� tarde. doe 16 h•. em diante
Ruid I Vida! Ramo., se.

FaD••: lOS7.

DE ARAGAO

IJlrIll'lr" • Orlo........ Otial... •�
a. _SlI.. Par10e • .0.._ ..........
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 D
__too d.. UI b .7 1Wr'a4_ lUIlSlDaN
". .... , AlNIftmM A.l...... _ .... ,.,.

DR. MARIO WENDHAUSEN
fDtnlomado peja J'•.culdade NIlC. d. He<t.lctna da UniT.nldad. do BraIJU)

-lDterno do lierT1ço de Cl.!Jn1ca Kfd1ca do Profeuor OIJTaldo OÜTe1n. m6dieo

Departamento de Iladc1.

VLn..CA. "DICA. - .olNUaa bater.as 4••d-.Jtee .......� OOlf8ULTOBJ

JUllUDaNCI4: a.. Jl'eRpe 8cbmJdt .. III - TeL 811. OONSULTA.8 - Das II ..

DR. ARMANDO VALÉRJO DE ASSIS
"r.leo. II. CUniea Infantil da Assistência Municipa' • 8 ...,,1

de Caridade

CUNICA _miCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OON8ULTóRIO: Rua Nune8 Machado. 7 (Ediffclo S. F'r8ll.cHco). loas I....

Con.ulta. da. 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F'AR·ACO
Médico - ".hefe do 8erTlço de SIf1lle do Centro de 8&11d.

DOENÇAS DA PELE -:- SíFILIS" - AFECÇOES URO-GENITAlS DE
os os SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S. às.6 h. - R. Felipe Schmidt...
RE�.: R. ]mDvile. 47 - FONE 1MB

DR. SAVAS LACERDA
C�ica médico-c��úrS!ca de Olhos - Ouvidos. Naril - Gar8a,1t,
DIploma de habIlIta?a? do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTeRlO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 iu 18 her...
RESInENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta eirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Cout."
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. POlydoro S_ Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulIl_lões, fígado, estômago, intestinos"
rins e demais orgaos internos, de adultos e criameas

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMÃO
CHE.J:''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER1!m RAMOS".
80 de aperfeiçoamento no Ho"spital São Luiz Gonzaga de SIlo Paulo Ex sta
lo do Instituto uClem�nte Ferreira", de São Paulo' - Ex-médico �tern-e d

Sanat6r10 de Sahtos, em Campos do Jordão
O O

CA. GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE il TRATAMENTO JilSPJilCIALIZAD@
DAS DOJilNCAS DO;,. APAR1tLHO RJilSPIRATóRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
NSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às f) horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor .MeireJea, 18

RESID:flNCIA: Rua Esteves JWl1or. 13ti - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEV'ES
Médico eApeciali.ta em DOENÇAS DOS OLHOS

cura0 de .A.verteiC03IIlento s LonC. PrAtlca no RJo de .T1UMIn
••ULTU - relll mllllJlli: �_te ... 10 3

!_
• Oà.12 hs. à tarde ezcepto 001

�lIaCoe, ... 14 ás 16 Iloru - CONSULTO_IOI ... Joio Pblw .. '1'. "'NC. -

� LUl - BedCeacta: ... Pree1..... CeIIU:aJlo, 'I.

DR. ROLDÃO CONSONI
�URGIA GIilRAL - ALTA CIRURGlA - MOLf!lSTIAS DIIl SENHORAS - PARTOS
: Formado peJa .Fa,,"ldadf' d<> Med!clna da Universidade de São Paulo. ondf> fel
IUelstente por várIOS anos do Serviço C1r1írglco do Prof. AlIplo Correia Neto
I Cirurgia do estômago e v�as biliares,' intestinos (leigado e grosso, t.ir6iàe, 'rlns
fóBtata, bexiga. útero, O...árIO� e t.rompas. Va.rlcocele. hidrocele, Ta.rlzes e hérÍi.la:
I CONSULTAS:
,.. 2... n t":}��P.f iItt "',"i"' 'Q.eJ'.,...,.,,:, c:;t ''-''''''!rt ')1 (AHf"""�" ,...."..' .. � P$lrr.it·o'\ Tel 1 fi98

I i RESILllllNClA..: RUl! F_]zt,e'9'eB Júnior. 17g; Tel Jl764
,. "

,

Notas tlientificas
REMÉDIO POSSIVEL CON
TRA O CANCEH: UMA IM
PUREZA DA PENICILINA
Nova York (SIPA) - Desco

briu-se que certa substância
':1isteriosa que é apenas urna

impureza da penicilina, um

sal sódico de côr amarelada, Idestroi as células cancerosas.jlIsto mesmo se observou num

câncer de rato, cujas células
foram desenvolvidas num tubo
de ensaio, segundo informa um

número recente da, revista

Science, órgão oficial da Asso

ciação Americana para o Pro

gresso das Ciências.
Desenvolveram-se ao mesmo

tempo em tubos idênticos as

células sãs e a pesquisa de
monstrou que o referido sal as
não danificava.
Realizaram as respectivas

experiencias a Dra. Margaret
:R e e d Lewis, cancerologista
eminente que presta relevantes

serviços no Instituto Wísta r de
Anatomia e Biologia, de Fila

délfia, e o Departamento de

Embriologia do Instituto CaI

negie, de Washington. Pôde

comprovar-se assim que uTIa

preparação incolor :le penicili
na quimicamente pura não

produzia qualquer efeito no

civo nas células sãs nem nas

cancerosas, ao passo que quan
do se aplicava a penicilina não

purificada, o sal sódico ama

relo nela contido destruia as

c.élulas malignas, sem afetar
de modo algum as sãs.
"As nossas observações leva

ram-nos a supor - diz no seu

relatório a Dra. Lewis - que o

fator presente no sal sódico da

penicilina menos purific .da,
que se mostrou prejudicial ás
células do sarcoma, fica elími
rado no produto quimícamen
te puro".
Em março de 1944, Ivor Cor

man, que atualmente 'ocupa o

posto de cabo do exército, disse
em um artigo que publicou a

mesma revista, que a penicili
na destruía as células cancero

as desenvolvidas, junto com

células sãs, em tubos de en

aio, sem danificar estas últi
mas.

As experiências subsequen
es realizadas pela Dra. Lewis,
orn quem o cabo Corman co

aborou antes de ingressar no

xército, e pelo Dr. George O.

Gey, membro docente do hos
ital da escola médica da Uni

�rsidade de Johns Hopkins,
leram revelar que não era a

enícílina quimic.amente pura
ue destruia as células cance-

7
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• Tiradentes

3 de outubro
SANTA TERESA DO MENINO

JESÚS, VIRGEM
A meiga flôr do Carmo con

quistou todo o mundo com os

II
encantos de sua bondade, sen
do conhecida entre nós corno

Santa Terezinha. Sua vida, po
rém, era uma constante subi
da ao Calvário. A criança que

______.. ..:;: nasceu aos dois de janeiro de

1873, era fraquíssima. No quin
to ano de sua existência ter
restre perdeu a estremecida
mãe. Escolheu então, a Maria
Santíssima como mãe, fazen
do ao mesmo tempo a promes
sa de nunca negar um sacrifí
cio que Deus lhe pedisse. Os
sacrifícios não faltaram. Ape
sar de seus ardentes desejos
teve que esperar até completar
os 11 anos para fazer sua pri
meira Comunhão. Um ano an

tes era vítima de urna gravís
sima doença, da qual a livrou
Maria Santíssima. Sentiu-se
irresistivelmente atraida para
a ordem das Carmelitas. Mas a

sua pouca idade não permitia
sua entrada para o convento.

Aproveitou corajosamente urna

visita ao Papa Leão XIII para
pedir a licença de entrar com

apenas 15 anos. Urna vez no

convento, distinguiu-se por
suas sólidas virtudes, princi
palmente pela confiança em

Deus. Ficou mestra das noví

cas, cargo que lhe deu ensejo
de inflamar as alunas com

santo ardor pelas Missões en

tre os pagãos, que a devorava
e lhe mereceu ser declarada,
ao lado de s. Francisco Xavier.
Padroeira das Missões. Aos 24
anos de idade morreu com a

promessa de fazer cair urna
chuva de rosas, do alto dos
céus, promessa que está cum

prindo até os nossos dias.
* * *

Alfaiate
Carioni,

"0 melhor"

avisa seus distintos fregue
ses que acaba de receber
variado .stock» de casi

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros,

rormado pelQ Uni...81daA1e d. Gtmebrs
Com prAUca no" hOIlP1tt.1S suropeu,

CUntea m4id1ca em ..eraJ. J)I!d1atrla. aoen·

,.... do m.t.ma neryoso, aparelho traJUto
urinArto do homem oi de mulhflJ'

........ T�oo: DR. PAULO TAVAJUii
CUno d. RadiololriS Clln1ca com o dI

Iún� d. A.breu C&mpa.nar1o (ao Pau,

�. .Ilçeciallsado em Hl&1ti1. • ..ade
P11b11ca, PQla UniTere1d.ade do R10 11. Ja,

=�:a�=:tl_Ra1;e!��: I
OJ.'i'O ELEMENTOS TONICOS: Josas. lIll - 1Jo000eJn Duodenal - GIlb1n..te ARSEN

Novas experiências pratica- Ile tI810terapia _ IAborat6r1o d. �
IA roo VANADA- �

as com a penicilina amarela, ilOp1a. llnAl1H cUnica. - Rua l'enWtd.o rOo FOSFORaS. CA LCIO

menos nnrificada. vieram con-
.j - Ü fTC ", do

rmar as observacões de Cor- Dr ,. tu P
· Quito, dec., fou qu.. concorda com

man, revelando ao 'mesmo tem- • ar r erelra,t e disse que o adiamento da Confe-

o que não era a penicilina por e Olj1Toil'� gestão preciosa.."I_'e.nso que devemos

, mas sim a impureza amare-
. erertc .. ,., .ra um tempo dettnittvo, de forma que

a que a acompanhava, o agen-
CJ.5:l'Illl"'� '€star melhor preparados. O sucesso, neste momento,

e anti-canceroso. "tia um grande sucesso não apenas para o Hemisfério, mas

A Dra. Lewis conjetura que ,t�mbé:n para o mundo. Mas um fracasso seria trágico"

""fPl'ifl'::t substancia amarela disse ele.

erá ou a lecitina, que se en- e
-------------------------

ontra na gema do ovo, na so-,,_ Movimento separatista na Itália
a e nos nervos e outros teci;;_
os do organismo animal, (' de RO},IA, 3 CG. P.) - O ministério do Interior italiano

ntão o lítio, que é o mais 1: na
anunciou que os líc'eres separatistas sicilianos Andrea Finoc

os metais e cujos sais se lceses
chiaro A]Jl'ile e Antônio Varvaro foram presos, para salvaguar

mpregado em medicina
..sso é

daF a ordem pública. Um comunicado oficial declara que os

deteve aí a pesquisa c' líderes s0paratistas difundiam propaganda contra a unidade

ca sôbre o assunto, e os italiana e organizavam um exército separatista com o qual

gadores resolveram COI: planejavam uma inssurreição armada para "breve". O minis-

zpnr'lr, a análise quím' tério ordenou ainda o fechamento de todas as sedes separatis-

mpureza amarela da T N
tas e a proibição de quaisquer renniõés.

a. Será decerto urna. _

ara a humanidade ir O Chanceler não concorda
eg-ar a encontrar-se fa, }Jar
de preparação um o nas

caz contra o cancer. orndo

I Montevidéo, 3 (U, P.) - O já reiterado uma vez a 29 de
, Chanceler Serrato repetiu, Setembro. Segundo decla;'ou,
mais uma vez, seu pedido de êsse seu pedido deve-se a que o

B R I T (':1.1. demissão irrevogável, apre- sr. Serrato não· concorda com

___
sentado em fins de Agôsto e' certos manejos políticos.

VISITE-O!

Rua Tiradentes, 9-A.

BOMBAS PARA ÁGUA
manuais, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

I
REPRESENTANTES

Irmãos Glavam I
I

Rua João Pinto. 6

ICaixa Pcstol, 42

Florian6poli.

INSTITUTO DI DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

·i

\,
I,

I

ESPIRITISMO
Terá lugar hoje, ás 19,30 ho

ras, no c. E. Amor e Humildade
do Apóstolo, à Rua Mal. Gui
lherme 29, urna palestra
doutrinária.

\

� : �

S a nu uenol
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IUENOS AIRES, 2 (U. P.) -- O MINISTR O DA INSTRUÇÃO ANUNCIOU OFICIAV\I MENTE HAVER ENVIADO UMA NOTA
REITOR DA UNIVERSIDADE DE BUENO S AIRES, HORÁCIO RIVAROIA, INFOR MANDO-O DE QUE A UNI V E R S I D A
SERÁ FECHADA PELO RESTO DO ANO ESCOLAR� A MENOS QUE AS AULAS SEJAM REINICIADAS ATÉ HOJE. TAMB
ANUNCIOU QUE IDÊNTICA RESOLUÇÃO FOI COMUNICADA ÀS DEMAIS UNIVEH SIDADES QUE, A EXEMPLO DA DE B
NOS AIRES, DECIDIRAM SUSPENDER SU AS AULAS EM SINAL DE PROTESTO PE LA VOLTA DO ESTADO-DE-SíTIO

Será inaugurado hoje
o Palácio da Educac;ão
Rio, 3 (A. N.) - Com a pre

ie- sença do Presidente Vargas se-

í _ rá inaugurado, hoje o novo edi
fício do Ministério da Educa
cão. Ficará deste modo oficial
nente inaugurado o Palácio
1, Educacão monument'J de

.:..'
I'. •

quitetura que o governo en-

na esplanada do Castelo.

-

�rao �[a a�
. a�

Florlanõpolb 3 dle OutuDrq de 1945

Suspensas por trinta dias
GUATEMALA, 2 (U. P.) -- "Abusando da liberdade que

o govêrno vem procurando manter no país, inimigos da ver-

dadeira democracia filiados a partidos reacionários, têm es-

tado tramando contra as autoridades constituidas".
Esta afirmação foi feita, hoje, pelo govêrno da Guatema-

I i,:::.la, num comunicado oficial e no qual suspendia, por trinta , t
dias, tôdas as garantias constitucionais dos guatemalenses.

Jantar de
confraternização

'Dão grande
importância
Uruguaíana, 2 (A. N.) - Os

criadores argentinos estão
dando a maior importância ao

certame de Uruguaiana deven
do serem enviados para aqui
exemplares dos mais finos e de
diversas raças.
Um exemplo do interesse

despertado pelo certame no

próximo dia 12, é dado pelo
fato de figurarem aí exempla
res de linha da famosa cabana

argentina "La Matrena", exem
plares êsses que propositada
mente deixaram de figurar na
exposição de Palermo.
A deferência de "La Matre

na" está sendo muito admira
da pelos numerosos ruralistas
deste Estado, que aqui já se

encontram vindos dos diversos
municípios.

Ante-ontem, às 19 hora•• no tra
dicional Clube 12 de Agosto, em

comemoração à sua data. reali
zou-.e um jantar de confraterni
zação entre as clas.e. do. Repre
.antante. e Viajante.. comeecicds ,

sob a prellidência do n. Va.co
Gondin, digno Delegado Geral da
ARCESP. ne.te Elltado, e tendo
como convidado de honra o Ir

major Lara Riboa, prelidente do
Clube.
Estiveram presente. o. ers. Amé

rico de Campo. SGluto, Alfredo
Jo'('ge CarIo. Bucheler Cleonildes
Ligoeki, Davi Rachewlky, Eduardo
Nicolich, Elial Kanitz, Emidio Car
dOlO Júnior, Hans Bechmann. Ha
roldo Glavam, Heitor Bittencourt,
Henrique Riggenbach, Japy Fernan
dei, Tupy Ulyuéa, Jo.é Volpe, JOllé
Nóra. Jo.é do Vale Pereira,. João
Bati.ta Foccacia, Lourival de Al
meida, Mario Nocetti. Max Kun
zer, Miguel Daux, Miguel Malty,
Nicolino Milantonio, Oswoldc Ma
chado. Rogerio Pereira, Theodoro
Ducker. Telmo Brudna, Silvio Ma
chado, Walfredo Gelbcke, Jayme
Martjn., WQlfgang Lang, Olivio
Botter, Gercildo Chagan Seballtião
Romeu Nevell, Augusto Abuohain,
Jorge Gerin, Virgílio Giovanoni,
Felipe Jorge. Eugenio Mesquita,
Izidro Pereira. José Faermann, Ma
noel Mingatos, Edy Nunell, Jayme
Martin., Julio Gonçalvel, Deulldedit
Varga., Orestes Bittencourt, Mu
rito Rodrigue. Ouriques, Edmundo
Menezel. Felipe baporta, Nil ..on Vas
co Gondin e Arlindo Goridín .

Como ocontece todoll 011 anOl, o

ágape decorreu num ambiente de
franca cordialidade.
Usaram da palavra os srll. Os

valdo Machado, Augullto Abuchain
e Lourival Almeida.
Queremos deixar aqui '('Ar

.. t-�ero Qcrradç -�....."ento l'

a'-

Tráfego livre
Rio, 2 (A, N.) - O Presi

dente da Comissão Executiva
Textil, sr. Guilherme da Sil
veira Filho, assinou portaria
declarando livre, em todo ter
titório Nacional, o tráfego de
sacos usados de aniagem ou

de algodão, mantido pela tabe
la de 15 de Outubro de 1944,
de preços máximos para essas

modalidades, nos têrmos em

que foi aprovada pelo Coorde
nador da Mobilização Econô
mica e continuando os exporta

trado dores obrigados à obtenção vis-
n� to liberatório que será conce

dido pelo serviço de economia
''1 fibras de raion.

-,

i' ovêr-
,

iblíco
,e a

dos

• •

nlv�r�1 a ��
•

r �n Ina�

--

Um aVIa0 suicida ieponê« precipita-se no mar depois de ter sido atingido pe-
Jas baterias anti-aéreas de um porta-aviões norte-americano no Pacífico. (SIH).

Detidos Restricões de
,

tiovêrno

quarentena
Conceder aíastan.cnto :

De acór-do C0111 o art. 94 •. item XIlI,
nado com o art. 164, do decreto-lei n. S
de 28 de outubro de 1941:

A Wilmar Dias, ocupante do cargo de

Cairo, 3 (U. P.) Foram
detidos sob a acusação de pac
tuarem com os criminosos,
quatro guardas que acompa
nhavam o arcebispo de Jerusa
lém, morto recentemente.

Washington, 2 (U. P.) - A
"U. N. R. R. A.» confirmou ter
emitido uma circular revelan-
do que segundo os termos da

I
convenção sanítáría interna-
cional, foram

...

impostas t.éstríções de quarenteng 'sôbre mais
"'.!illa área'adicional de cem

I' :milhas quadradas, compre
endendo territórios do Brasil e

I
a província de Barotzi, no nor

te da Rhodesia". Fpolls, -- Joinvile

te. padrão K (8a secção, 10 grupo - Ge
fia e Cosmugrafia - Instituto de Edu
de Florianópolis), por mais três meses,

vencimento integral.

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

'oão Batista
Bonnas5!..s

ADVOGÁDOS
Rua Faltpe Schmidt 34,

Sala
J, Telef. 16-31 I

CA\'CER. HC!R).IO:,\lOS E 1'ERAPJT'��CA IConforme fOl-a anunciado realizou-se su .ar!o

último, no auditorium �lo . lJepartamel��oI1.rle
Saúde Pública, a con ferenci a do dr. Dijelli n

gel' da Craca, em tôrno do problema do, Call?er.
A mesa pre sid ida pelo sr. J \'0 d Aq111 no,

secretário :la Justiça, Educação e Saúde, t��t�
va consti tuida pelo dr. ,Artur Perell:a e Oh

_______ vcira, presidente da Socleda�le Cat�nnens� de

Medicina e pelo dr. Benoni La,unndo, �lbas,
diretor do Departamento de S�lt�de Publ�c� e

presidente da Sociedade de II igrene e Sa ú-le

PL�!'��da afluência teve a palestra !lo. dr,
Dôel linger da Craca, notando-se grand� num�-
ro de elementos da classe médica flon,anopoh
tana e de profissões com a .mesma relacionadas.
() competente cnnfe r-enci sfa abordou ,J as

sunto com bastante ,Propnedade., {azend._? um

apanhado dos conheCImentos atu�ll� do Cancer
e. abordando o papel dos. hormônios no esta

helecimento da doença, ultimou a sua palestra
com as mais recentes aquisições no terreno da

ter-ape u tica. _ '

(Lt-andc foi o interesse que cercou a disser

tação do dr. Doellinger da Gr�C'a, circuustân
cia que. aliada á sua reconhec.lda, c,ompetencIa
no desenvolvimento do tema, j ustificou plena
mente o

ê xi to da con Ierência.

Saída. - 2 hora. damadrugada
.-

Joinvile -- Fpolis,
Saída. -- 9 hora. da manhã

ISE;"C AO DE IMPOSTOS E"[ FAVOR

D�S EXPEDlCJO�ARlO� ,_!3RASJLEIROS
t

- "Diár-io Oficial , da União, de 27 de se

(ler obro, puhlicou o decreto-le� n. 7.974, de 20
i .0 mesmo mês, concedendo isencao de irnpos-
os nas aquisições de imóveis rurais ou urha
.tns pelos oficiais e praças da Fôrça, Expedi
cionária Brasileira, desde que as escrituras se

j am assinadas dentro de doze meses, a
_ cont�r

da data do decreto-lei, e o comprador nao seja

proprietário de outro imóvel. Em caso,. de fal�
cimento do oficial ou praça, os favores refen
das serão extensivos à viúva e descendentes e,

na sua falta, aos ascendentes .e irmãs soltei
ras, quando herdeiros.
lrleut icas medidas serão adotadas por todos

os Estados,

Informações nesta redação

A fábrica de calçados "PELU
acaba de instalar uma calOi

cQlçadoll para senhoras, na

Tiradentes 19.
-----

a

ROXY Hoje, 4" feira,
19,30 horas

Última exibição
Maria Montez, Turhan Bey, Ja

Ookie e Susana FOllter em:
SAUDADES DO PASSADO

Um caudal de ritmod e melodi
Um romanpe de amor cheio

tetnura.

Impróprio até 14 anoll

No programa:
Cine Jornal Brasileiro· DFB
Notícias do Dia - Jornal
Preço li Cr$ 3,60 e 2.40

Amanhã, no RITZ, às 16;30 e 19.
ROXZ às 19 15 hor

Brian Donlevy, Walter Brennan
Ann Lee em:

OS CARRASCOS TAMBEM
MORREM

RITZ Hoje, 4'-feira,
19,30 hrs.

James Cagney e Grace George e

SEMPRE UM CAVALHEIRO
Aventura, drama, ação e um lin

romance de amor,

Imprópl'io até 14 ano.

No programa:
Filme Jornal 42x10· DFB
Preços Cr$ 3,00 e 2,00

Feira mundial
Nová York, 2 (U. P.) - O

Comité de Prefeitos das cida
des da Flórida anunciou que a

Feira Mundial para o fortale
cimento do panamericanismo
deve realizar-se em Miami em
1950.

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A 5,
RIE RAS,

ESPINHAS, ETC·Jr.ll
--,----'---,_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


