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o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e ülretor-üerente: SIOHEI MOCETI -' Diretor: BARREIROS FILHO

Florianópolis Ierça-felra, N. 94919 de Outubro de 1945Ano XXXI

Solidariedade continental

,_,

NOVA YORK, 8 (U. P.) -- Cerca de 200 estudantes, con
duzindo cartazes e cantando, realizaram uma manifestação
em frente aos edifícios de Rockieller Center, onde fica o. con

sulado argentino, afim de expressar sua solidariedade com os

estudantes argentinos e, ao mesmo. tempo, para pedir ao ço
vêrno norte-americano a ruptura de relações com o regime de
Farrel e PeTOn. Grande multidão se postou nas ruas e no local
da manifestação, vendo como os estudantes iam e vinham sem

que nada os molestasse. Os estudantes declararam que esta
vam fazendo uma espécie de Boycott ao consulado argentino,
solicitando aos transeuntes que assinassem a petição 0., ser diri

gida ao Departamento de Estado, em que se lhe pedia que
"exercesse pressão para libertar nossos irmãos estudantes da

Argentina: Para abrir as Universidades Argentinas e pôr fim
ao reinado do terror naquele país: Romper relações com o go
oêrno fascista de Farrel e Peron". Os cartazes ostentavam le

gendas que manifestavam o apôio dos estudantes norte-ameri
canos aos seus colégas arçestinos. Os estudantes norte-ameri

canos, que realizauarn. a maniiesiaçao, pertenciam ao NeU'
York City College, Quen College, Hunter College e Brooklyn
College.

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

a visita do general Mascarenhas
PARÍS, 8 (U. P.) -- o general Mascarenhas de Morais, ex

comandante da FEB, visitou hoje o campo de batal_?a das pro-
.xímídades de Alençon, onde lutou a Segunda Dívisão 1!apcesa,
O general Mascarenhas, que se encontra em excursao pela
França a convite do govêrno francês, estava acompanhado por
dez oficiais do exército brasileiro.

tàmbém roubaramOs ' amarelos
TóQUIO, 8 (U. P.) -- Os norte-americanos, segundo se

informa, estão dispostos à retirar do Japão todos os tesouros

que os japoneses acumularam por meio de .roubo e confiscos
nos países subjugados. Informações autorizadas, salientam que
Mac Arthur deu ordens aos soldados norte-americanos para
que isolassem o edifício do Ministério da Marinha nipônica,
onde, segundo se afirma, existem escondidos os produtos de

pilhagem nipônica,

o julgamento de LavaI
PARíS, 8 (U. P.) - Pierre Laval, o maquiavélico colabo

racionista, conseguiu colocar o tribunal que o julga num tre
mendo impasse. Das interjeições insultuosas que motivaram
sua expulsão do tribunal, no primeiro dia do julgamento, La
val passou à atitude de silêncio, fechando-se na cela. Agora,
no terceiro dia do julgamento, Pierre Laval recusa-se a aban
donar sua cela para comparecer à séde do tribunal. Em vista
da atitude de Laval, o julgamento foi atrasado de quase duas
horas. Fala-se, contudo, que, devido às duas testemunhas de

acusação, os jurados e os juizes decidirão o caso.

*** Os empregados de pa
darias, segundo apurou a

nossa reportagem, pleitei
avam um aumento de 45%
sôbre seus salários atuais.
A essa pretensão, contra

propuseram os proprietá
rios, pela respectiva ASSO

CIAÇÃO, o aumento de

230/0, e isso ezn relação aos

salários até 500 cruzeiros
mensais.
De modo que, reieitadas,

ambas as propostas se

chocavam, sem solução.
Lõgicernerite, o snr. dr.

Raul Caldas, Delegado Re
gional do Trabalho, con

ciliador oportuno, entrou
com a suge�tão de que a

melhoria das remunerações
atingisse a 30%, o quê,
desde logo, foi aceito pelos
empregados de pederies, A
Associação dos emprega
dores ficou de resolver o

Greve no porto de Londres
LONDRES, 8 (U. P,) -- 25.000 trabalhadores do pôrto de

Londres se encontram em greve, apesar das ações realizadas

pelo Ministério do Trabalho britânico. O titular da pasta do
Trabalho anunciou que a greve está impedindo a saída de
abastecimentos, Substituirá Marshall
E nada publícaram 1 Franckfurt, 8 (U. P.) - o

..... • general Eisenhower, cornan-

LIMA, 8 (U. P.) - Quando ontem tomava um taxi para dante supremo aliado na, Eu
se dirigir a uma sessão cinematográfica, a senhora Luisa F'eli- repa, está de partida para
ces de Osores foi raptada por ,um grupo de desconhecidos. Os Washington. Segundo um alta

raptores puseram-se em contacto com a família da raptada, fonte do Exército, Eisenhower
por meio duma comunicação telefônica, exigindo forte resga- substituirá o general Marhall
te em dinheiro e absoluta reserva". Acrescentaram que si tos- nas funções de chefe do Esta
se dada qualquer publicidade ao fato, matariam a vítima, A do Maior do Exército norte

família, que é de situação econômica regular, entregou logo americano. O mesmo infor

parte de dinheiro e o genro da senhora raptada percorreu as manta deixou entrever que
redações dos jornais pedindo que nada publicassem sôbre o Eisenhower voltará aos Esta
.assunto, para que nada, viesse a sofrer sua sogra. dos Unidos até :n do corrente.

sessão que iria

Desmobilizacão
,

Tóquio, 8 (U. P.) -- Até o

dia primeiro de outubro, foram
desmobilizados dois milhões
de soldados japoneses. A des

mobilização dos remanescen

tes das fôrças armadas japo
nesas ficará completamente
terminada em meiados do cor

rente mês, ou seja, daqui a

uma semana.

caso, em

realizar-Se.
Para. esclerecer-se bem,

0, ESTADa;.,' por Sf.;U repor
ter, procureui o enr . Char
les Moritz, presidente da
Associação dos Proprietá
rios de Paddriee, o qual,
com muita gentileza, in
formou ter sido aceita a

rnediaçêo do snr. dr. Raul

Caldas, a saber; a rne io
ração de 30%.
Ficou ainda assentado

ser o salário znrruzno fi
xado em 400 cruzeiros, de

310, que é o atual. As

majorações, urna e outra,
entrarão a vigorar ainda
no mês corrente.

*
* *

Felicitamos a todos pelo
feliz têrmo da questão.
Acentuemos que houve boa
vontade, e felicíssima in
tervenção pessoal do snr.

dr. Raul Caldas, que não
dormiu sôbre as dificul
dades nem se entalou nas

trancas da divergência.
Até aí, muito bem.

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

I desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornal?

I-Qual
das nossas

, secções mais aprecia?

Ocorre-nos uma pergun
ta aos snrs. Proprietários:
--- Será que o pão, agora,
vai minguar, vai encarecer,
ou como será?

A situação na Argentina
BUENOS AIRES, 8 (U. P.) -- O govêrno está estudando

a idéia de aposentar, "ex-ofício", os membros da Suprema Cor

te de Justiça, como meio de eliminar sua oposição irredutível
contra as medidas oficiais. É, pelo menos, o que afirmam CÍr
culos dignos de todo crédito. Está-se tornando cada vez mais

grave a situação política, entre o govêrno e a Justiça. Assim,
a Suprema Corte ordenou a libertação do sr. Ibarraco, que foi
detido por ter mandado por em liberdade vários indiciados na

conspiração contra o govêrno. Por outro lado, a polícia negou-se
a cumprir a ordem do juiz, no sentido de por em liberdade os

universitários presos, alegando que se achavam sujeitos à ju
risdição do governo.

Greves nas fábricas Ford
WASHINGTON, 8 (U. P,) -- Mal as fábricas Ford reíní

ciaram a produção de automóveis, paralizada há quase um

mês pela greve, na fábrica de rodas, já se acham ameaçadas de
novo fechamento. Agora, o presidente da União dos Trabalha
dores na Indústria Automobilística anunciou que será apre
sentada hoje uma proposta de greve em tôdas as fábricas Ford,
se não fôr concedido um aumento de salários, de 30% .

Prontas as tabelas de
funcionalismo civil

aumento
e militardo

SERÁ CONTEMPLADO
PESSOAL INATIVO

Rio, 8 (E.) -- A comissão
incumbida pelo chefe do G(J
vérno d� proceder aos estudos
destinadas a elevar os venci
mentos dos funcionalismo ci
vil e militar deu por finda sua

tarefa. Ao que se anuncia, no

'próximo dia' 11 seus compo
nentes se avistarão com, o che
fe do Govêrno para fazer-lhe

entrega das tabelas elaboradas
e da exposição de motivos que
as justificam.

O

A comissão, ao, que também
se anuncia, foi autorizada pe
lo chefe do govêrno a estudar
imediatamente o caso do pes
soal inativo, ou sejam os re

formados das forças de terra,
mar e ar, bem assim os apo
sentados das repart.íções fede
rais e, ainda, pensionistas do
Estado e os que, de' qualquer
modo, recebem proventos de

montepio.
DID QUANTO SERÁ O * 'Ã' �,

AUMENTO ESTABILIZAÇÃO DOS
Segundo se adianta, pela 110- PREÇOS

va tabela, será concedido o au- A par da decretação do au-

mento de 100% sôbre os ven- "menta, o govêrno tomará me

cimentos anteriores às tabelas' didas imediatas tendentes a

reajustadas em 1943, ou seja estabilizar os preços dos gêne-
40(,/ sôbre às atuais, até a Ie- ros de primeira necessidade e

tra I. Assim, por exemplo, de outros, que não justificam
quem percebia Cr$ 300,00 an- mais, alta ou carestia, na pre
tes do chamado reajustamento sente época.'
de 1943, passará a' receber ..

* .� �.

Cr$ GOO,OO.
Com referência ao abono fa

mília, deverá ser concedido o

I de Cr$ 10,0,00 mensais à espo
sa de servidor que não ocupe
cargo ou' função pública.

QUANDO ENTRARÁ EM
VIGOR O AUMENTO

O aumento dos vencimentos
deverá entrar em vigor ainda
na primerra quinzena dêste
mês, logo que fôr assinado.

'Também no porto de Nova Iorque
NOVA IORQUE, 8 (U. P.) - Mais de 60.000 trabalhadores

dei porto de Nova Iorque abandonaram o trabalho, deixando
paralizados o carregamento de 113 navios norte-americanos e

várias centenas de navios estrangeiros. Apenas estão excluidos
da greve os navios da Cruz Vermelha e os que trazem de volta
a pátria soldados norte-americanos procedentes da frente de
batalha,

Quinze contendo II

cinzasurnas

SHANGAI, 8 (U. P.) -- Membros do exército norte-ameri
cano revelam que chegaram a esta cidade quinze urnas, con
tendo as cinzas de aviadores norte-americanos prisioneiros dos
japoneses. Um destes, morreu em desastre; mas, os outros qua
torze, foram executados pelos nipões. E as execuções segundo
provam os documentos anexos, realizaram-se a 19 de junho
do corrente ano, dois meses antes da rendição, e quando o go-'
vêrno japonês já procurava negociar a paz, ',

-
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"_TAPO Terca-leira, 9 de Outubro me 1'!J4!;

..

o Presidente Harry S. Truman. durante uma ilessão do Congre••o dos Estados

Unidos. confere ao sargento .iake Lirrdeey. a medalha do Congresso. pelos seus feitos herôíccs ,

E.•sa medalha é a maia alta condecoração norte-americana. S. I. H.

ASSINATURAS

Átomos «marcados» lançam nova luz
sôbre os processos metabólicos

Estocolmo (Via Aérea) fisiológicas das células atín-

As investigações modernas a fessor Jorge von Hevesy, lau- gem também o estudo da oxí

respeito dos isótopos ror- reado com o premio Nobel, que dação e da fermentação da Ie

neceram aos homens de agora emprega as suas atíví- vedura e de outros problemas

cíêncía novos e variados ins- dades em Estocolmo, os pesquí- relacionados com esta, tais co

trumentos, abrindo-lhes novos sadores do Instituto ensaia- mo o papel desempenhado pe

campos de atividade. Consti-, ram um método que consiste la vitamina Bl, em seu meta

tue um belo exemplo o traba-! em aplicar isótopos, de carbo- bolismo. Durante a guerra, de

lho realizado pelo Institutol'no
e nitrogênio em primeiro dicou-se especial atenção aos

Wenner-Gren de Estocolmo, lugar, ao subestrato em que se problemas relativos ao abaste

onde são utilizados agora áto- cultiva a levedura. Êstes ato- cimento de víveres no país,

mos de carvão e nitrogênio pe- mos "marcados" podem ser se-] tendo-se estabelecido para ês

sados, isto é, isótopos, para es- guídos então .através do meta- .te fim departamentos de quí

tudar o metabolismo e os pro- bolismo vive)" obtendo-se, por mica técnica e de bioüécnica,

cessos de fermentação O Ins- conseguinte, Um aspecto claro tornando possível, entre ou

tituto em questão, fundado em de todo o processo. Afim de tras coisas analisar detidamen

princípio de 1939, emprega produzir os isótopos necessá- te as substâncias butíricas da

atualmente trinta e tantos rios para essas investigações, manteiga graças ao que se

cientistas, que se ocupam de construiu-se no Instituto uma conseguiu uma maior exati

investigações biológicas expe- coluna chamada de fraciona- dão na aromatização dêste

rimentais, especialmente aque- mento, que atravessa três an- produto alimentício. Foram

las relacionadas com a mediei- dares do edifício. Além disso, I empregados, entre outros, isó

na, a física e a química.: Um. se acha em construção um "es- topos radioativos de certos ele

dos principais objetivos de es- pectógrafo de massa", por mentos, o fósforo em primeiro

tudo tem sido o crescimento e meio do qual se tornará possí- lugar, para o estudo do meta

as sínteses da albumina da le- vel determinar quantitativa- bolismo dos hidrocarbonados,

vedura. Baseados nos resu�t., mente a existência de isótcp�s assim de diversas pertubações

dos a�cançados p.el? pesqUlsa-1 p�sados, e� qualq�er C��PC:Sl- neste processo. Os isótopos pa

dor hungaro dos lSOtOpos, Pro- çao qmmlCa. As ínvestígações ra estas experiências foram

fornecidos pelo Laboratório de

Física Experimental da Acade

mia Suécia de Ciências, de Es

tocolmo onde o cientista sue

co, Professor Manne Síeybahn
dispõe de um grande cíclotron

moderno. O Diretor do Insti-

I tuto Wenner-Gren, Professor

John Runnstrom, está fazendo

experiências para isolar aque-
las substâncias específicas do

esperma que fecunda o óvulo.

Foi possível, segundo declara

o referido catedrático, extrair

certas substâncias que produ
zem efeitos semelhantes aos

causados pela fecundação na

tural. Estas substâncias, ge
ralmente chamadas gametas,
são obtidas de ouricos do mar.

Em todos os campos de ativi

dade, o referido Instituto tra-

balha em colaboracão tanto

Icom outros investig-adores, co

mo a indústria sueca. O Pro

fessor Arne Tiselius do Insti- .
A casa doa máquina. SIN

tuto Físico-Químico de Uppsa-
GER dispõe de técnico espe-

cializado em conaêe tos de

la também contribuiu com mé- máquinas de coatura, moto- !
todos modernos de análise e ares, fogareiroil, geladeiras, fer- ICompanhia Sueca de Levedu- rOI, aquecedo�ell, etc.

ra assim como a Associação Atende chamado.

ISueca de Indústrias Lacteas
a domicílio.

deram o seu apoio pecuniário
para o prosseguimento das in- Tirante., 18 -- telefone 1.479

vestigacões e seus respectivos
setores.' 1.,. _

SOLUÇÃO PRÁTICA.
O Instituto de Arquietos da

Grã-Bretanha, empenhado em

novos planos para a reconstru

ção do país, solucionou o pro
blema das senhoras idosas que

já não devendo morar sosinhas

desejam permanecer indepen
dentes. Trata-se dum pequeno

apartamento composto de sala,
quarto de dormir e dependen
cías. adjacentes ao apartarnea
to em que reside a família e do-

tado de entrada independente.
Diretores:'

!Uma campainha instalada) Dr
.. �amp��lo d'Utra Freire de Ca�valho. Dr. Francis:o

ao lado da cam.a permite um

I.
de ss, Arrisio Massorra, Dr. JoaqUim Barreto de Araujo

aviso à família, em caso de e Jose Abreu,

smergência. .

.•......., 1,·.'............._.............._·""<"..,.",."... '...............W"..��4-....._....•-.-'.-..-1...........-"

� ...

; ;

i MAGBZINE i
• •

:..•...., ......�

EXEMPLO! ...

_ Papae, o que é "espada -Ie

Damocles"?
- E' um perigo que está sôbre

a cabeça de alguem. Procurarei en

contrar um exemplo ...

* * *

RECORDANDO, ,'.

No dia de hoje
1853 - A oito léguas ao Sul

da Laguna, entre Santa Mar

ta e Araranguá, naufraga o

vapor mercante
"Pernambuca

na", perecendo 42 pessoas. O

negro marujo Simão dístin

guíu-se SObremodo, arrebatan

do às ondas 14 pessoas.
* * *

A ORIGEM DOS NOMES DOS
ESTADO�

Com uma superfície total de cêr

ca de 8.524.776 quilômetros quadra
dos, o Brasil cobre um território

mais vasto que os Estados Unidos,
excluindo o Alasca e sensivelmen

te igual a nove décimas partes da

Europa.
A extensão da sua costa atlânti

ca é de 7.920 quilômetros (4.060 mi

lhas). Mede na sua maior extensão

de Norte a Sul, 4.390 quilômetros
c de Leste a Oeste, 4.353 quilôme
tros. Alguns dos seus Estados cor

respondem à área de grandes na

ções. Mato Grosso tem o dôbro da

França em' extensão; o Amazonas

mede cinco vezes a área da Grã

Bretanha; Goiáz é maior que a

Espanha; Minas Gerais é maior que

a Alemanha; Pernambuco e Santa

Catarina têm o triplo da superfi
cie da Bélgica.

ESPíRITO SANTO

Vasco Fernandes Coutinho deno

minou Espírito Santo o povoado
que fundou na Capitania que rece

beu a mesma denominação que pas

sou à Província e ao Estado mais
tarde. Capital: Vitória, também

construída numa ilha. Superficie:
44.684 quilômetros quadrados. Po

pulação: 833.276. Produção: madei

ra, cacau, café, cereais, arroz, gado,
etc. Primeiro Governador: Vasco

Fernandes Coutinho, seu fundador.
ConUnua

* * *

PROBLEMA DIFICIL

O Professor Alberto Einstein, fa
moso autor da teoria da relativida

de, solicitou os serviços de um téc

nico para calcular as suas declara

ções sôbre o imposto de renda.

"O problema", disse êle", "é di

fícil demais para. um matemático.

Requer um filósofo".
;;

,j A-O li NOCIVO AOS

o E"S T'�� DO'
Diário Vespertino
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COMPANHIA "AUANÇA DA BAlA"

Pudada em 187. - Sé"!! I.À I A
INCEN,DIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.05_.245,30
142.176.603,80

Redação e Oficinas à

rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - ex. postal 139 I

I

Responsabilidades
Receta
Ativo

fi

«

Na CapitAl:

!!!no Cr' 70,00 !

Semestre Cr' 40,00 ;1

Trimestre; Cr$ 20,00

Mês Cr$ 7,00

Número avulso Cr$ 0,40
No bu.ríor:

1\00 CrI 80,00

Semestre Cr$ 4.5,00

Tr imestr« CrI 25,00

Número avulso c.s 0,50 :

Anúncio. mediante contrato.

Os orunnais, mesmo nao publl·

C9�OS. não serão devolvidos.

A direção não se respousabthsa ,

pelos conceitos emitidos noe

artigos assinados

«

98.687.816,30
76,736,401.306,20

BASES DO CONCURSO

-O leitor que enviar a melhor Ie

gerida anedótica para o cliché aci

ma, será premiado com doís in

gressos para os lançamentos de 51..

feira e domingo, nos cines Ritz €'

Roxy.
- As anedotas serão recebidas'

até sábado à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompanha->
das de um recorte do cliché supra,

- Tôda segunda-feira será PU-'

blicada f. melhor anedota com o no

me do autor.
- O julgamento será feito pele

corpo redatorial deste jornal.
PReMIO

o candidato vencedor procuraré
seus ingressos na gerência do Cíne

Ritz, às 2as.-feira�.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Respon sabilidades

Virilidad'e !
Forca!
Vigir!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OK;\SA. - A base de Hormônlon

(extratos glandulares) e Vitaminas sele

cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta e!l>acia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente'

a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira-

9..ueza sexual em toéas as idades. sob III

f�)rma ue j�.u!iciêncja glandular ou vita

minai. senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas

RS perturbações de origem ovariana,
idarle critica. obesidade e magreza. tla

cidez da pele e rugosidade da cutís, n..
mulher. OKASA (imnortado diretamente

de Londres) proporciona Juventude,

Saude, Força e Vig(lr. Peça fórmula

"prata" para homens e f6rmula "OlHO"

para mulheres, em todas as I>oas Droga
ria, e Farrnaeias Intormaçôes e pedido.
,.0 Dístr. P: odutos ARNA. - Av. Rio

Branee, 1� ruo.

Atencão
,
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DR. HENRIQUE
STODIECK

g IUTAUO Terca·felra, 9 ele OUlulM'o Cle t945 3

Tal como nos anos anterío- escolares desta Capital acom-

res vem acontecendo, as crían- panharão o prof. Santos Areão Atendendo a expressivo car

ças catarinenses vão ter, este em excursões pelos Clubes tão -de convite, que nos foi di

ano, o encanto das comemora- Agrícolas de Biguaçu e Palho- rigido, tivemos ocasião de fa

ções da semana que lhes é de- ça, nos Educandários a Edu- zer uma visita à Livraria Ra

dicada. Do dia 10 a 17 do mês cadora do Departamento de sa, à rua Deodoro, 33, nesta

corrente, sob o patrocínio do Saúde Pública sta. Teresa Fi-' Capital.
Departamento de Saúde Pú- lardi, com a cooperação das Ficamos muito bem impres
blica e com a colaboração do visitadoras deste estabeleci- sionados. Voltamos com a cer

Departamento de Educação, mento, efetivarão, por meio de teza de que o programa de rea

desenrolar-se-á o programa or- palestras, uma campanha so- lizacões, traçado pelo seu pro
ganizado, obedecendo ao su- cial e seguramente orientado- príetárto, vai sendo realizado

gestivo tema "A Criança, as ra. com segurança. Assim, Floria-
Atividades Agrícolas e a Ali- Ao mesmo tempo, nos Gru- nópolis caminha a passos lar-

mentação". pos Escolares serão exibidos gos para ter mais uma livra-

A Comissão Organizadora, filmes educativos do Escritó- ria, digna, aliás, dêsse nome.

composta dos drs. Benoni Lau- rio de Coordenação dos Assun- O anúncio que a Livraria

rindo Ribas, Elpídio Barbosa, tos Inter-americanos e do De- Rosa costuma estampar, ao re

Severino Nicomedes Alves Pe- partamento Estadual de Esta- ceber novidades literárias e

drosa, Miguel Sales Cavalcan- tística, enquanto a Cia. Ind. e técnicas, em português e ou-

J
-

d S t A
- Com. Brasileira de Produtos tros idiomas, tôdas as sernati, prof. oao os an os reao

e educadora Teresa Filardi, fi- Alimentares brindará os esco- nas, expressa plena verdade.
d f tet lares com a sua costumeira segundo pudemos verificar.xou o programa e es eJos, .

. merenda "Nestlé". O fichário que a Livraria

B R I T O procurando interessar a crian-

t· id d d Servindo-se da sugestão do tem em. andamento. incluindoça, com as a IVI a es a se e-",1 A srita. Dorotí Fraga, filha

I senvolverem, nos assuntos acontecimento, o Centro de nomes de pessoas da Capital e
do sr. João Fraga, faz anos no O alfaiate indicado agrícolas, visualizando neces- ��,e�'ic';lltura "Beatriz Ram?s." do interior, para remessa pe-dia de hoje. Tiradentes sidades e estimulando a inicia- imciara nessa semana a atíví- riódica de cataloeos asses+-* ·_ ...... - ...... on.,. _ ....... n- .....-... -

-

1 lo dade dos seus dispensários, da. rar-Ihe-á sem dJ'vicla em 'fu-f
Transcorre hOJ' e o natalício Comprar na CASA MISCE- tiva pela razao e pe o exemp .

Cozinha Dietética e de outras turo próximo uma fonte de
da sra. Matilde Daura Jorge, LANRA é 19b"" economizar.. Assim, enquanto turmas de

interessantes secções de prcte- bons freO'ues.�s.
esposa do sr. Alfredo Jorge, O allO'stamento no 8.°0 Grande ção e ass_ist�ncia à �nfânci.a. �� modificações feitas no
distacado comerciante. A ComIssa� orgalllza�ora es- prédio e instalações, visando*

, pera proporCIOnar mel\),> de melhor arrumacão e distribui-
Deflue hoje o aniversário da PORTO AL,EGRE, 8 (A: N.) - S�g'undo dados ate a�ora ampliar a I�êde de Clubes .Agrf. ção dos Iivros, por espécie,�'l'a. Kirana Atherino, . digna conhecidos, o numero de sleitores no RIO Grande do Sul ascer:- colas, merce do desenvolvímen-

nas prateleiras, oferecem fa
consorte do sr. Siríaco Atheri- derá a 600 mil. Só se conhece o resultad� de 25 comarcas, dOIS to do programa da "Semana da cilidades para pronta escolha
no, do alto comércio desta terços, que assinala o total de 341.664 eleitores, estando faltan- Criança" deste ano, atrai��o e proporcionam ambiente aco-
praça. do as listas de municípios ?astante P,OPUlOS,o, ,que, por certo,

lOS e,seoIares I?es,mo para. m.l- lhedor e convidativo .

.

'* • _T; ." [contribuirão com altos contmgentes, .-fl'1Il! ·'IP' �·f� _ "'Dr. ]!r ciatIy�s. agrícolas no propno
!az anos h?Je, o. sr. Joao M�- -_'-

__
.

- _ ,� domicilio. w. �"\.-,.�,, , Departamento de
i���� ��lé�ft�n�gtu;on�:�: Colégio para moças pobres -::- "co íN I Saúde Pública
é

FORTALEZA,8 (A. N.) - A Comissão Estadual da� ',
B. A., *"

�.
-.---:.�"

'Fa-zem anos hoje: está cogitando de fazer funcionar nesta cidade, um colégio l?a- � .

-o sr. dr. Guilherme Xavier
ra moças pobres, iniciativa que vem despertando grand.e�n-?I,

·
,

.

de Miranda, funcionário do Mi- terêsse na população. Por sua vez, à C�u:z Vermelha Brasileira
nístérío da �gricultura; vai construir, nesta cidade, um Hosprtal-Escola, devendo as
a sra. Mana das Dores Bar- obras ter início ainda este ano.

.
;

bosa, esp. do sr. Manoel Alíre- _. -:-__

d�:;!ít:;lVi:o:::::�te nolO acôrdo. dos Bancários'
'o sr. Altamiro M. Costa' I

Realizou-se sábado últ.imo, para os ordenado� de ...

"::"
a sra. Rosalina Tolen'tino na séde do "Sindicato dos Cr$ 2.500,00 em. diante; tud� a

sposa do sr. Ulisses Carlos To� Empregados em Estabeleci- partir de Junho ? passajo.
entino " .' it

." _-' I fi1éntoj;! Bancários no Estado Sob a melhor impressão de
.

",! �'í...:
'I

de Santa Catarina", impor- todos os presentes,. tabela

Gentileza,g.' -"'JiI-iI. tante conclave, para a resolu- em aprêço foi aprovada por
Do distinto �asal José Dias ção do s;aso, que te� objetiva- unânimidade �e votos, tendo o

Iígueíra e senhora, recebemos do, em todo o Brasrl, a reIvl.n- sr. Raul Per�Ira C�lc�as, em conrRA FERIDAS REC€nTes.ou AATI&�S.

gentil cartão de agradecimento dicação da ,é�asse ban�ána, p.alav::as chel:s de visível sa- I
- - �itii!d

a nota dada por este jornal para a necessana m�lhorla de tI�faç�o, externadoa S�l� ad-

SÔbre, seu recente enlace ma- seus vencimentos, mIraçao. pelo qu.: �cabava. de O rá-Io da mortetrirnonial. Convocada pelo aludido l:§ifi" I"r�sencIar, razao por que « »

* dicato uma reunião especial, apresentava a. todos as suas Tóquio, S (U. P.) - Urgen-
·l)IVERSÕES: com a presença de diversos 1'e- congratulações, com os agra- te. O general Mac Arthur, co-
a "Grêmio Americano" fará presentantes' dos esbelecirâen- decírnentos da Delegacia do mandante supremo aliado, no

realizar no próximo dia 14, no tos bancários disseminados Ministério do Trabalho, que Japão, avisou que os cientistas

IClubs 12 de Agôsto, com início por todo o nosso Estado, e sob alí representava por uma co-' ja!poneses conseguiram aper
I, as 17 horas, um animado "chá a presidência do sr. Raul Pe- ferência tôda especial do Sin- feiçoar o raio da morte capaz

. dançante", em benefício do reira Caldas delegado do Mi- di<:ato. de matar pequenos animaisAsilo de Mendicidade. [nistério elo' Trabalho, nesta a 40 passos de distância, po- (Membro dOIl Inatitutoll de
U A; 1 d Direito Social Brallileiro em grupo de gentis senho�i- Ca_pital, foi rea�izada ess� r��- pos a avratura ?., respec- rém sómente produz torturas Pauli.ta, lente da Faculdade

I
ias esteve em nossa redaçao niao, num ambIente de slgl1lfl- ti,;a ata, que foi por todos as� e fadiga a seres humanos de de Direito de Sta. Catarina).

cativa cordialidade, o que bem sinada, o sr. presidente deu 12 a 24 horas. Os pequenos
-- ADVOGADO--

CI-ne Odeon demonstrava a carinhosa aten- por encerrada a sessão. animais são mortos em 10 mi- Praça 15 de Novembro. n' 1.
E t· 11010 3 -Caixa Posta I -- 86.ção com que a classe emprega- stiveram presen es ao nl1- nutos. Muitos japoneses foram

A'. 7.30 horas clora alí representada por seus portante conclave os srs. Lou- experimentados CaRl. esse raio ������=��=�==�Um grandioso filme musical delegados devidamente crede.n- rival Maia de Almeida, pelo da morte".

Mal-S UIDa
·Linda. melhdiar. ' entre a3 quai.: �

B d C 'd't P 1cI'ados acolllI'a a esforçada clas- anco e ,re 1 o opu ar e
«Maria Helena»:

"ASA "RS AOO 00SERENATA MEXICANA se bancária, nos seus mais jus- Agrícola e Banco Popular do
U U 't'-':orn Gene Autry e Smiley Barnette tos anseios. Vale de Itajaí; Acari Silva,

--

,Buenos Aires, 8 (U. P.)
No Programa: Aberta a sessão pelo referi- pelo Banco Indústria e Comér- I Pr�çisa-�e de urna até CR$ Foi fechada, por decreto goO·-

,.n
Notíciall da Semana D. F. B.

do sr. Raul Caldas e explana- cio de Santa Catarina; Rober- 400,00. Aluguéis adeantFdos, vernamental, a Universidade" Carniceirc de Sevilha -- Desenho
t 01" I B d D' Inforrnaço-es fon�s 1022 e 1360 Nacional do Litoral de SantaColorido dos por êste os motivos daque- o lveIra, pe o anco o 1S-

Preços' Cr$ 2,40200 e 1.00 la reunião de empregados e trito Federal; José San�os, pe- ou Caixas Postais 240 e 270. ,Fé.
Impr. até 14 anos empregadores, em perfeita co- 10 Banco do Brasil; Teodoro

laboração para solucionarem o Miroski e Romeu Dominoni, Clubeimportante caso do aumento respectivamente, presidente e

de vencimentos já reclamado secretário do Sindtcato, dos
por todos os bancários do Bra- Bancários de S.a'llta Catarina;
sil, propôs o delegado do nos- José Gil, gerente do Banco do
so Órgão do Trabalho filsse Brasil; R a u 1 Wendhausen,
aprovada a tabela já em vigôr agente doO Instituto de Aposl!m
na capital federal, em S. Pau- tadoria e Pensões dos Bancá-
10, Rio Grande do Sul, Minas rios, nesta capital; Hipólito
Gerais, Paraná e Cear&, a qual Pereira, Jucu·ndino Wolf, Ne
estabelece 45'1c de aumento réu Andrade, S€bastião Vieira
para os ordenados até ,..... e outras pessoas do nosso meio

Cr$ 500,00, 35% para os orde- bancário.
nados de Cr$ 501,00 a 1.000,00, r Apresentamos aos bancário"
�5(é para os de Cr$ 1.001,00 a

I de Santa Catarha as nossas

1.500,00, 20<;' para os de .... congratulações pela vitórÍa da:;.:
Cr$ 1.501,00 a 2.500,00 e ] 5''( • suas justas aspirações.

ViDA SOCIAL
Semuna da

•

criança Livraria Rosa

ANIVERSÁRIOS
Na data de hoje completa 75

anos de preciosa existencia a

exma. sra. d. Matilde Baier,
progenitora do sr. dr. João
13aier.

A ilustre dama, que reside
em Trjucas, por certo, será
muito felicitada.

*

*

convidando-nos para essa fes
tas, cujos preparativos - se

gundo nos informaram - vão
bem adiantados.

'*

Decorre hoje o natalício da
sra. Jandira Dionísia Pírath
M. Muniz, viuva do Tte. Hon.
da Armada Temistocles Fer
reira Muniz.

Arnaldo Rebêlo vai dar ao

público de Florianópolis o es

petáculo de uma boa hora de
arte.
Piano.
Sob as mãos do artista, o

piano é um sonho que gera
outros sonhos.
Já de nome feito, Arnaldo

Rebêlo não desmentirá o seu
cartaz. E vai ser uma festa pa
ra os ouvidos o seu recital.
A êle, pois, fans da música!

, Faz anos hoje o sr. capitão
_Aldo Fernandes, brio-so oficial
da 1}ossa Força fOliCial.

lH e RECOMENO'

EDITAL
De ordetu do sr. Du-etoe, torno

público, para conhecímente das in
teressadas, que as aulas elQ Curso ele
Enfermeiro-Visi tador, tcrio 'início
no dia lU de outubro corrente, às
R horas.
As candidatas i.nscr it as ao aludi-

do Curso são as seguintes:
1 - Mercí Faisca.
2 - Lacv Santos Rosa.
3 - 11aJ'b de Lourdes Brito.
4 - Huth Silva.

, 5 - Ignez Soares ele Carvalho.
Ü - Osvaldina de Jesus Silveira.
'i - Gutemberguina José da sã-

V3.

8 - .Jenny Maria Domingues.
9 - Rodv da Gama.

10 - Dorothy Saldanha do
ral.

11 - Dorothy de Castro
cher,

12' - Osmarina da Silva.
Florianópolis, 8 de outubro

1945.

Ama-
,

"

Bras-

de

ARí RAl\1ÕS CASTRO
Secretário

50. ·'Feira. no Odeon
,O GRITO DE REBELL!\O

Doze de Agostotine i.Di,erial
A's 7.30 horas

'O filme que relata (l horrenda
hiltól'Ía do maior criminoso do

mundo:
«J .. ck. o Elltripado.»:
ÓDIO QUE MATA

"1:0rn George Sandera. Merle Oberon
e Laird Greggar
No Programa:

Notícia. da Semana D F, B.
A CIência Popular, 4 Short

Colorido
Fax Airplan NeW1l

Pr&Ços: Cr$ 3 60 e 2 40
Impr. até 18 anal

:1= * *

Conselho Deliberativo
O abaixo-assinado, na forma doe Eatatutoc, convoca os Snrs.

Major Jo.é Ro.círio de Araujo, Raimundo Vieira, Jaime Linharell. Ma
nuel F erre ira de Melo, O.valcio de Pauoa M<1chado. Reinaldo MoeU
mann, José Francisco Glavam, Dr. Thiers Fleming, Colombo Sabino,
Dr. Valco Henrique d'Avila, Pedro de Anccintara Pereira, Roberto M.
ritz, Raul Wendhaunn. Dr, Elpíciio Barbosa. Emanuel CampolI, Fer
nando Pacheco d,Avila. Dr. Altamiro Lobo Guimarães. Celso Ramo.,
José do Vale Pereira e Dr. Henrique Stodiek. conllelheiros eleitos. pa
ra, no dia 13 do andante. às 19 horall. na. sede lIocial, elegerem a
sua Diretoria e a do Clube, para o biênio 1945-1947.

Florianópolis, � d.e Outubro de 1945.

José Francisco Glavam
5.,-1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais,
o ALIMENTO NECESSÁRIO
A UMA VACA PARA PRODU
ZIR UM LITR'O DE LEITE

A revista americana "Mil.k
Pant Monthly" publicou num

-dos seus números a seguinte
informação a um dos seus lei
tores sôbre a quantidade de
alimento necessário a uma va

ca para produzir um litro de
leite.

.

Uma vaca produzindo 300 li
bras (136 Kgs.) de gordura
anualmente, deve secretar no

mesmo período, aproximada
mente, 7.500 libras (cêrca de
3.304 litros de leite). De acôrdo
com o dr. Bohstedt do Wíscon
sin University Departament of
Animal Husbandry (Departa
mento de Economia Animal
da Universidade de Wiscon

sín) , êste animal deve consu

mir em um ano, aproximada
mente o seguinte:

3 toneladas de silagem; 1 1 /2
tonelada de feno; 45 bushels de
grãos de milho (cêrca de 817

Kgs.) ; 300 libras de concentra
dos protéicos (cêrca de 136

kgs.) ; 150 dias de pastoreio
equivalente a 30.000 libras de
capim (cêrca de 13.620 Kgs.).
Nesta mesma base ela neces

sitará p a r a produzir um

"quart" americano ou seja
aproximadamente um litro I
(0,947) : i
0,58 libras de grãos de mi

lho (0,263 Kgs.) :

1,60 libras de silagem (0,726
kgs.) ;

Q,50 libras de feno (0,227
kgs.).

14 pés quadrados de pasto
'(1,30 m2);

10 libras de água (4,4 litros).
Êstes cálculos devem chamar

a atenção de nossos criadores,
pois êles representam impres
sionante demonstração do po
der de transformacão de um

animal, convertendo matéria

Iprima num alimento maravi
lhoso.

o SEU OQGANISMO
PRECISA DE UMA

o mELHOR DOS mELHORES

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Clinico Geral de Adulto.
Doença. da. criançae

Laboratório de Análi.e.
. clinica••

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
, IIT-idt, 21 [alto. da Ca.o Pa
rai.o). da. 1030 á. 12 • da.

15 à. 18 h•.
Re.idincia: rU,Q Vbc. d. Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [monuaIl

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

merecido a preferência, em todo

f) Brasi), no tratamento do impa
ludismo e suas manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz .

de genciana, raiz de calurnba e

casca de quina, além de constltuir
urna medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas patudo
sas, é excelente no descOngestio
namento do figado e no resta

belecimento da secreção biliar.

�Cholagogue fndio .

DE 05GOOD

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR
Trabalho. Comerciaie

I
Tése. e Memorai.

lmpre.são a cêres Doublés e tricromia.
Compo.ição de livros • Revieta. - Avulso. - Caixa. _

Iornaie E.tojo., etc.

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

SOUZA

Estabelecimentos José DanI-SI! Comercial
Ao comércio em geral e a quem interessar possa Jorge Daux e a

Sociedade Cinematográfica Brasileira Limitada, ambas 'firmas desta pra
ça

.

com e�tabelecin:-entos às ruas Conselheiro Mafra n. 10 e Areipreste
Paiva n. 6, respectivamente, comunicam a sua transformação em Socie
dade Anônima sob a denominação de ESTABELECIMENTOS JOSÉ
DAUX - Sociedade Anônima Comercial, com séde e estabelecimento
nesta Capital à citada rua Conselheiro Mafra n. 10, sendo seus Diretores
os Senhores Jorge Daux e Mussí Díb Mussi, tudo nos termos e condições
da documentação registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do
Estado sob n. 5.886, em Sessão desta data.

Assim, a nova entidade que iniciou hoje as suas operações comer

ciais, espera merecer da distinta freguezia que sempre dispensou às iir
mas transformadas a sua máxima co.nsideração e preferência, áquelas
mesmas provas de amizade, que serão, estamos certos, recompensadas
com a nossa melhor hôa vontade de bem servi-Ia.

.

Florianópolis, 4 de outubro de 1945.

"VIR(i,EM ESPECIALIDADE"

Jorge Daux, Diretor

o Sabão

Noticias resumidas
i'oram discutidas, nas re

centes reuniões do Conselho de
Ministros do Exterior, as ques
tões dos suprimentos alimen
tares a serem fornecidos á ÁUS

tria, das vias flutuantes euro

péias e da repartição dos nacio
nais soviéticos.

Chegam vários detalhes, so

bre o trabalho da repatriação
levado a efeito pelo Exército
Britânico do Reno, agora que a

Comissão do Controle da Ale
manha acaba de anunciar que
mais de um e meio milhão de

pessoas "deslocadas" já foram

Irepatriadas da zona de ocupa-Ição inglesa.
* * *

Dizem recentes notícias, que
o primeiro Ministro da China,
Dr. T. V. Soong, fez uma visita
de passagem para seu país, a

Grã-Bretanha. Esteve em con

ferência com o sr. Bevin. Não
se conhecem os detalhes com

relação aos tópicos discutidos.
* :;: =;:

Foi baixada uma nova

ordem, pelo Ministério do Co

mércio, abolindo o controle das

exportações in g I e s a s, uma

grande variedade de gêneros
alimentícios.

Segundo notícias de Lon

dres, dizem que nos primeiros
seis meses do corrente ano as

exportações do Reino Unido
aumentaram cerca de um ter

ço relativamente ao mesmo pe
ríodo do ano passado.

* * :1:

Segundo notícias de um cor

respondente da B. B. C. na ca

pital austríaca, aviões "Mos

quitos" da RAF fazem vôos
diários entre Londres e Viena,
em duas horas e meia.

* * *

"Os Estados Unidos querem
os vestidos ingleses", estas pa
lavras foram declaradas pelo
representante da casa CAR

SON PIERRE, dos Estados
Unidos. A referida casa, adqui
riu na última semana, quasí
todo o Stock de modelos de

vestidos exibidos recentemente
na Grã-Bretanha.

Si tem irritação retal ou hemorra
gias. cuidado! São o prenuncio de

grave doença que. não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções. exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

DEPURATIVOLAR

DO SANGUE
MA.ttCA REGISTRAD

1�t:tl:ljJr..,!
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

o Fígado. o Baçu, o coração o Estõmaao. os

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, DÔreM
DOS O�!lO!i, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca

belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao orgauísmo. Agradâve l como li('flr .•

O ELIXIR 914 está apr-ovado 1'(:'ln D, N. S. P.

como' auxiliar 00 tratamer.ro da Sífilis e Reu-

matismo da mesma .riflem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft». dada a sua Atesto que apliquei multas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- semure os melhores r�sultados
te nos casos em Que a via bD- no Iri:tamenta da Sifibs.
cal é a única possível.

Ca) Dr. Benedito Talo5'a. ta) Dr. Ralael Bartoletll

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

Centro Acadêmico XI de Fevereiro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Voto na srita -

Aluna do , .........•.............•............
-

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

I tf�i�'i ��b!r�!���!�25_�!!����
I

� � (em frente ao Tesouro do Estado

· Dr.RnÁTolm fllUOLBGICRS floria,nõpolis'
· H. 6 S. MedIDa Filrm. NarDal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue I Exame poro verificação de concer I

Exo� de urino, Exame paro verificação do gro.vi·
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de

doença. do pele. boca e cabelos, Exame de fézes.
Exame de secreções.

Jlutovoccinos e transfusão de songue.

Exame químico de farinhas, bebidos, eofé. águas, etc.
I

.. .

II QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELE<iAHCIA?
·

PROCURE A

��aJu�t�ã�t�tO. ���t!an!OIi�ia.
-----------------------------------------------------

ADVOG r\_DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J: J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt 52 - Solo 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis. III -

Cl A. WE'fZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Merce reglsl_

ai.o el.". f.lta" •• o... ale".- t
. s�SÃ���RCfAt
ESPECIALIDADE
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internacionalização
Por ,J.�l:nes Goldston I t�rêsses particulares, como 1 princípio aos. maiores portos
CO�YIIbht do B. N. S., es- amda porque é de grande im- que, como 'I'r ieste, servem às
pecial para a O ESTADO portâncía para qualquer dís- regiões da Europa Central,

_

Londres - 20 - Com rela- cussão geral, seja com relação compreendendo diversos paí
çao ao que? futuro �ossa re- aos problemas do Mediterrâ- ses. Se isso parecesse írnposaí
s�rvar a Tne�te, salienta, nos neo seja com os que dizem res- velou injusto, dar-se-ia Tries

Cl.rculos autorIzado� desta ca- peito à Europa Central. Na te livremente à Itália ou à Iu

pItal, ql:e a. prosper ídade d�sse atual fase das negociações, po- goslavia, mas uma vez que es

porto l:ao ,1I�_teressa exclusI�a- der-se-ia perguntar se qual tão envolvidos 'na sentença fi
mente a Itália .ou a Iugoslavía, quer solução seria satisfatória nal 'os interêsses das princi
mas a todo o sístema de trans- se excluisse o regime interna- pais potências, do mesmo mo

porte da.Euror:a Central. Es- cional daquele porto e de suas do que os das duas nações dis
.sas corisíderações colocam o principais vias de acesso. Por putantes, a adoção de uma so

importante porto do Adriático outro lado revela-se que faz luçâo internacional será não
em situação especial, devendo parte ela agenda do Conselho sómente justa, como ainda in

se_r o caso de Trieste tratado de Ministros de Exterior, reu- declinável.
nao com_? um simples conflito nido nesta capital para elabo- O velho sistema de compro-

d� i�lteresses e�tre duas po- rar (JQ, tratados de paz com os misso entre dois antagonistas �
tencias antagonistas, mas co- antigos satelites da Alemanha ambos contando com o apóio
mo uma questão deve ser re- a proposta para o controle

í

n- de uma ou mais grandes po
solvida através de compromís, ternacional das principais vias tências, está falído e já muitas
sos formais e_adequados, se- fluviais européias, sendo que vezes envenenou o corpo polí
,g:mdo .

o padrão das conven- os fundamentos dessa idéia já tico ca Europa, semeando ai)

çoes diplomátícas. O caso ate- foram estabelecidos há mui- sementes da guerra,

't�. as m�ior�s potencias

eurO-I t.os
anos, pelas Comi�sões In- As principais potências de

pelas, nao somente porque re- ternacionais do Danubio e do vem, logo no início do após
pres�nta um ponto de conver- Reno. Seria lógico, pois, esten- guerra, assumir as responsabí
gêncía de seus respectivos in- der a aplicação do mesmo Iidades inevitáveis e elaborar

',I E;ta é a vet-dade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

I
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS por verdadeiros

: PREÇOS SEM RIVAIS!
. Não comprem seus co lçcdos sem visitOJ' o

«Tamancaria Berreíros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

para Trieste um regime que
sele sua cooper ação, ao mes

mo tempo em que satisfaça as

necessidades dos países mais
diretamente Interessados N)

que diz respeito acs transpor
tes, a divisão da Europa entre

grande número de unídades

I supostamente independentes se

torna cada vez mais imprati-

I cável. Uma nova política e

uma nova maneira de conside
rar 'JS diferentes problemas

...--- devem ser exigidas para que a

Europa não retorne à desinte

gração econômica e aos -Iis
turbios polítícos.: Foi levando
em consideração esses argu
mantos que o Conselho de Mi
n istros de, Exterior das cinco

Dia 14 - CHÁ DANÇANTE do "Grêmio América". O
Clube 12 cederá seus salões a êste Grêmio para realizar sua

festa, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclusiva-
1l1e'Ilte pelos elementos do referido Grêmio.

.

Dia 21 COCKTAIL DANÇANTE, com início os 10 horas.
Dia 27 SOIRÉE, com início ás 22 horas.

NOVEMBRO
Dia 3 SOIRÉE com início ás 22 horas.
Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE

�IONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE

].;IONíACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu
sivamente pelos elementos do conjunto.

Dia 15 GRANDE BAILE, em homenagem á data da Pro-

-clamação da República. I

Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 �ras.
Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

DEZEMBRO
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

Dia 25 FESTA DE NATAL, para, a classe infantil, com

início ás 15 horas, devendo se prolongar até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com

í

nfcto ás 22 horas, havendo
durante a CEIA números de canto e jmusica, e, em seguida,
dança.. f

(A C��A DE NAT�L s�r_á ás expensas do SÓCIO. ahrjn.<lo o

Clube, prévtamente, a mscrrçao para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de Sião Silvestre, com mício ás MACHADO" CJI A. I21 horas.

... !4

_

OBSERV_fÇÕES AoêDcia. e R.p....ntaçõe. em Geral ..--.-------------....---------..

Este programa está sujeíto
:

a modificações, que só se ve-
Matriz: Florian6poli.

. Rua Jeão Piato, n. !!
.rttícarão por motivo de fôrça maior. Caixa Po.tal. 37

Para os bailes estabelecid 0S neste programa, o traje será Filial: Cre.ciúma
O de rigor, permitindo-se o bvanco. Rua Floriano Peixoto••/n (EdU.

Não serão vendidas I�err.1 reservadas mesas para as festas! Pr6prio).-T.leo:a�a•.: ·PRI�,!�·
,

.

' Ao--nt.. Doe prinCipal. mUnlClpw.
constantes deste programa,: f'eitas pelo Clube. de E.too.::>

A

Clube' 12 de Agosto
PROGRXItLt PARA OS lUESES DE OUTUBRO, XOYEJIBRO

E DEZEMBRO DE 194;):
OUTUBRO

1 ... que na cidade de Karls

tad, na Suécia, há um relógio
de grande pêndulo que está se

movendo, sem que se lhe dê

corda, desde 1916.
2. " que os veados do deser

to de Gobi, na Mongólia, po
dem, durante três quilômetros,
igualar a velocidade de um au

tomóvel, correndo a 95 quilô
metros por hora.

3 ... que no vale do monte

Kenya, na África Oriental In-i,
glesa, a 4.200 metros de altura,
tôda a vegetação se conserva

ainda a mesma do período pri
mitivo da Terra.
4. .. que Igor Iskovetsky,

um estudante russo, especiali
zou -se na construção de apare
lhos de rádio tão pequenos que
estes, embora compostos de 16

I peças diversas, pesam apenas
70 gramas.
5. .. que o primeiro navio a

vapor que o Japão possuiu, um
______• pequeno iate de 400 toneladas

chamado "The Emperor", foi
oferecido ao Shogun, o tercei
ro quartel do século XIX, em

nome da Rainha Vitória, por
Lord Elgin, então embaixador

inglês naquele país.
6 ... que o Farol de Alexan

dria, uma das sete maravilhas
.

do mundo, foi mandado cons

truir por Ptolomeu Filadelfo,
no ano 285 antes de Cristo; que
fogos tão poderosos como po
diam permitir os recursos da

época eram aIí mantidos tôdas
as noites; e que aquele farol,
que tinha 135 metros de altu

ra, foi destruido em 1304 por
um tremor de terra e não pelas
ondas do mar em fúria, como

durante muito tempo se acre

ditou.

de Trieste NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi@ma. por·
tugui., e.pa·
nhol , franci.,
ingli., etc.

Copyrtghl da

The NAY[ roo HfA/NJ 1 Inç.

r
, .

-

"

I
..

?:rar,des pot õncias deliberaram
fossem feítos os estudos neces

sários para a Irrternaoionafizn

ção do porto de Trieste.

éüft!U�!. ..

.: ���
��TIS

�fl� 'frJi U#
P � CREME

I � :IIIí{lj (111

Rornemce, Poeaío , Religião. Aviação.
Matemática, F;í.ica, Química, G.o·
logia; Mineralogia. Engenharia cio

vil, militar. naval, Carpintario,
De.enho, Saneamento, MetaluJ:'gia,
Eletricidade� Rádio, Máquina. Mo·
tores, Hidr&ulica, Alvenaria, Agri
t:ultura, Veterinária. Contabilidade:

Dicionário.. etc. etc.

Alfaiate
Carioni,

"0 melhor"

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

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

VISITE·O!

RUI\! Tiradentes, 9 A.

Crédilo .Mútuo Predial
Proorretários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é ilegível.
. 2 sorteios mensais 4 e 18
PRÊMIO MoA 10R CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUCIA

I.. C....... Mafn, ... 5 - FON! 1.142
latrera • ti......

e LãsSedas,

(C4SA 8••.,.· a(os�
OR_LANDO SOA RPBJLLl

Rua Co selbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja, - Telefone 1514 (rede interna)
Caí..a Postal 51 --- End. Teleg.: «Scerpellí» --- Florianópolis
-

Casimiras

DISSOLVE
A�GORDURA
Muitos' Quilos por' Mês

, V. é demasiadamente gorda? Não gos
taria de ter o corpo das belissimas Es
tréias de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assts
tencia ás estréias e aos mais famosos

artistas, descobriu um método rapido
e s�ro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drasticas ou a exerciCios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que v. se .sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex

cesso de gordura. Peça Formode.
hoje mesmo. em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.

Disll. S. I. P. Eaixa Postal l786 - Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportivo Resenha Forense V�!���AdNa) g��!ro�me_ Prog!a�aS
Julgamentos realizados pe- nos há dois anos, um navio de radio

.

1 C' "C" 1 . . d
.

a Guanabara --

Rio, 8 (A. N.) _ Foram os vorável o oficio desse conhe- � amara rimmai, em ses- grego elxav�. '
BBC DE LONDRES

seguintes resultados dos jogos cido profissional do apito o
sao de ontem: levando como Imediato Jam�s TERÇA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO

realizados ontem em 'disputa sr. Varaas Neto presidente' da Apelação criminal n. 7.472, André Maldregoules. �a Marí- 12,30-N?ti.ciário.
do Campeonato Carioca de Fu- tid dO fe

'

ti
. da comarca de Campos Novos, nha Mercante da Grecla, e que l';45-RadlO-panoramal•

en 1 a e, z sen Ir os servi-
1 t L . D C li .

_

..

h'
.

t anos no Brasil
tebol: Botafogo 1 x Fluminen- ços prestados por esse espor- ape an e auro e ar 1 e ape VIVia a vm e

.,

'

se, zero, _ Fla�engo, 3 x Ma-I tistas, lamentando a sua au-
lada a Justiça. Relator o sr. casado. com �rasIlelra, tendo

dureira 2 América 5 x Bon- sência do quadro de árbitro. des. U_:bano Sales.
. dua? lindas filhas. Qua�do o

, ,

C to d R' 6 • A Camara negou provimento navio chegava nas proximida-
sucesso, zero, an o o 10 .

t d d'

"TAÇA ROCA" á apelação, para confirmar a des de Trtndad, Ioi arpe ea o
x Bangú, 3.

* Rio, 8 (E.) _ A Associação sentença que foi imposta ao e afundado por submarinos

NÃO JOGARÁ EM CURITIBA Argentina de Futebol solicitou apelante que consultou o direi- inimigos. Soube-se depois, que

S. Paulo, 8 (E.) _ Em sua da C. B. D., estudar a possibili-
to e a prova que os autos for- apenas dois tripulantes ha-
necem. viam sido salvos. Um ano de-

última reunião, o Palmeiras dade da alteração das datas es- *
.

resolveu não mais jogar em colhidas para os jogos da "T'a- pois, entretanto, a familía do

Curitiba e em Belo Horizonte. ça Roca", a fim de evitar que
Apelação criminal n. 7.498, da capitão grego recebia uma car-

4< comarca de Joaçaba, apelante ta dêle, dizendo apenas que es-
os jogadores d.o seu seleciona-

Adelino Dalmedico e apelada a tava vivo e prisioneiro. Ontem,ACEITA A RENUNCIA DE do passem as festas de Natal e
Justiça. Relator o sr. des. Gui- um vespertino local estampouJOSÉ PEREIRA PEIXOTO Ano Novo ausentes dos seus Ilh r Abr

1 d f 'I'
e me ry. uma fotografia vinda de Hong-A Federação Metropolitana ares e as suas ami las 4� ..' Foi confirmada a sentença Kong, em que apareceramda-Futebol aceitou ontem, a O desejo da entidade araen- 't·

. " . .

o de dois anos de reclusão que prisioneiros, todos esquelé 1-
renuncia do juiz José Pereira tina e de antecipar os JOo'os '

o foi imposta ao apelante. cos, que haviam sido vitimas
P_e_i_x_o_t_o_._A__o_te_r_d_e_s_'p_a_c_h_o__f_a_-_p_a_r_a_u_m_a_s_e_ll_l_a_n_a_a_ll_t_e_s_.__ * de suplícios impostos pelos [a-

t I-
. . Apelação criminal n. 7.499, p<meses. Vendo a fotografia,

PDS OS PU leiais da comarca de Palhoça, ape- Maria, que é filha mais jovem
lante João Sebastião e apela- de Maldregoules, e uma das

JERUSALÉM, 7 (U. P.) -- Forças britânicas entraram em da a Justiça. Relator o sr. des. mais lindas comerciárias desta "E.MISSORAS DOS ESTADOS
ação ao norte da fronteira da Palestina, onde irromperam 'de- Guedes Pinto. capital, exclamou: "é meu UNIDOS"

sordens em consequência da prisão de grande número de ímí- - Preliminarmente, foi o [ul- pai". E prorrompeu em intenso
SE (�g��g�ÔhTA

grantes clandestinos, que desejavam entrar na terra santa. Os gamento convertido em dili- pranto. Agora, a família do Notícias
judeus locais dirigiram-se ao encontro dos judeus imigrantes, gência, para que os autos se- capitão dirigiu-se à Embaixa- Ouça os boletins informativos.
atacando os postos policiais e libertando de 50 a 70 dos pri- jam distribuidos como recurso da dos Estados Unidos nesta que são transmm.los tôdas as meias

sioneiros. no sentido estrito. I capital, afim-de saber o desti- horas, e os da Radio Cometa, de 2'l
a 6a feira, às 21,30 horas. 't;"

A conferência do Rio Hirohifo I
�����ti�:rê��� C�I�O se poderá M��I�� �!�f���C�.casa a grandi'o's�'

"A .. I -, I Orquestra Sinfônica da N. B. C. t€!-
O Governo Brasileiro, to-

I d· t dos os domingos, às 20,60 horas
mando conhecimento da reso- (acre I ava) •••

- . Prog ramas femininos

luçâo unannne do Conselho I Tóquio, 8 (U. P.) - Hirohito Sintonize o seu receptor, �s. 11}

Diretor da União Panamerica-! conhecia o plano do ataque a Dr. Savas Lacerda horas, de 2a a 6" feira e ouvira Sa-

• 1 .". gramor de Scuvero com as suas co-

na, proposta pelo repr esentan-, Pearl Harbour, mas acredita- nhecidas palestras.
te do Govêrno dos Estados va" que seria, antes, dirigida R' Assuntos comerciais
'Unidos da América, em sessão uma declaração formal de e assumiu sua clínica "O Mundo de. Amanhã" é o pro-

de sexta-feira passada, para guerra aos Estados Unidos. Es- • g·:ama que Jbe �lllteressa. Todos os

di C f
' .

t h f'
_

f' f
. sábados as .2,30 horas. ��'

a lar a on erencia Inter- sa ex ran a a irmaçao Ol el- Cerrhecer os Estados Unidos
'"

"C.

Americana para manutenção ta pelo primeiro ministro de-

O t d Faça uma viagem maravilhosa
da paz e da segurança do Con- missionário japonês, príncipe ez cen avos e ��av�s dêsse �ranse PÜíS'd Ol�;indü
tinente por ele convocada a Higassi Kuni em resposta à

aumento
.

on eça .os
o sta �s m <;Js que

.. '. .
'.. e transmitido aos sabados as 19,34tím de reunir-se nesta capital, pergunta de jornalistas. Reve- horas.

a 20 do corrente, dirigiu-se lou êle ainda, que o Mikado só Rio, 8 (A. N.) - O Secretá- Teatro
nesse sentido a todos os gover- às 11;30 horas do dia 8 de de- rio do Interior e Seguranca O�lÇa um do_:; melhores . "br?ad-

" f
.

d b d 1941 J' c mai \
' . . .: castings" no genero, sintonizando (.).

nos americanos, trans er111 o zem ro e
'.
ou s� a.� aais Pública da Prefeitura do DIS- "Radio Teatro das Américas", tô-

para a data que for oportuna- de 8 horas ?epOlS de mlclado_o trito Federal, designou uma das as 4"s. feiras, às 19.35 horas,
mente fixada o convite para a ataque, assinou a proclamaçao comissão afim de iniciar as

conferência, feito a 14 de agôs- imperial, decl�rando guerra necessarras diligências para
to findo. aos norte-amencanos. o aumento de 10 centavos por

O Govêrno do Brasil espera
.

enteara de café, pleiteado pe-
que esse adiamento em nada los proprietários de estabele-
prejudicará o empenho de- cimentos de gênero.
monstrado por todos os países
do continente. de concluir o

mais cedo possível o tratado
(\11e consubstancie em forma
definitiva a Ata de Chepulte
pec" .

o ESTADO

a nossa Esquadra
Rio, 8 (A. N.) - Todos os

navios da Esquadra brasileira,
que se encontravam em patru
lhamento €m Natal-Dakar, co

mo medida de segurança para
o transporte das tropas norte
americanas da Europa, recebe-
ram ordem de se recolherem ao

Hospl·lal de (t11"DI·caoSporto mais próximo, uma vez U
que está terminada sua mis-
são. Esses navios virão depois, S. Paulo, 8 (A. N.) - Pelo
em conjunto, para a Guanaba- trem internacional são espera
ra, onde, no dia 22 do corrente, dos nesta capital, procedentes
serão passados em revista pelo de Buenos Aires, vários cien

presidente da República. Dois

I
tistas brasileiros que vêm a

milhões de soldados dos Esta- êste Estado a convite da Uni
dos Unidos tiveram suas vidas versidade local, para conhecer
vigiadas no mar por essas bra- as recentes instalações do
vas unidades da Marinha de Hospital de Clínicas da F'acul-
Guerra do Brasil. dade de Medicina.

Atacaram os

Cereais em gross'o
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

MACIEL, FONSECA & CIA.
Comissões - Uonsignavões - Conta Própria

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

Rua Leandro Martifls, n. 6
Quase EsqUina da Rua Acre

Rio de Janeiro
Re.ebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alaas e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cere:3Ís. Fecula.
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

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

I RIO DE JANEIRO -- BRASIL
_-

COZINHEIRA·
Precisa se de urna na Ave�ida
Rio Branco, 89 6 V. 3

o PRECEITO DO D'�A
ALCOOL E DOENÇAS ,

INfECCIOSAS I
Contra o ataque das

doet1�.asinfecciosas, o organismo dia.põe e

defesas naturais que o alcool e -

fraquece e até destrói. Na preveoC\
ção de tais doenças, cumpre evit r

bebida. alcoólicas.
Mantenha o organismo em con\

dições de resistir àa infeccõell. não\
tomando bebidaa alcoóliccia. SNES

Tojo na prisão
Tóquio, 8 (U. P.) - o anti

go primeiro ministro japonês,
general Tojo, foi transferido do
hospital militar norte-ameri
cano em Yokoshama, para a

prisão de Omori. A transferên
cia realizou-se ontem, depois
do médico militar ter declara
do que Tejo estava suficiente
mente restabeLecido da sua

. tentativa de suicídio.

19,00-Big Ben.
Resumo
hoje.
Prólogo

do programa de

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

rua "iradentes 19.

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
infonnações úteis", dando tôdas
as indi(;ações possÍ'I'eÍlS, que tere
mos prazer em recomendá-lo (3)
a'o,> intl·ressados na aquisição de
bons flincionários (as).

musical em gra-
vacões.

19,15-Big Ren. Noticiário ..
19,30-lVIúsica popular latíno-ame

ricana em gravalções.
1945-Treatralizacão empolgante.
20:00-"A Alemanha por dentro".

palestra.
20,15-Música de ópera pela Or�

questra de Teatro da BBC.
21,00-Big Ben. Noticiário.
21,15-Comentário por Bento Fa

bião.
21,3G-Recital de piano por Denis

Matthews.
22,00-Rádio-panorama.
22.1;' -Noticiário.
22,20-Epílogo

Resumo do programa para
amanhã.
Hino nacional britânico.

22,30-Fim da transmissão.
* 'ii' *

Ieda M. OrofiD� lo.Cirurgiã - dentista
Diplomada pela Escola de

IOdontologia da Faculdade
de Medicina da Uriiver-
sidade de Porto Alegre. IConsultas com hora mar

cada , no per iodo das 14
às 19 horas.

JConsultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

Estabelecimento
Gràfico Brasil

PRECISA·SE de um com

rcaitor para trabalho comercial

aga-se além do salário mini-
m • 3v-l

Q\ julgamento
de�·Hess

8 (U. P.) ÀS
8,30 ho,�as de hoje, Rndolf
Hess, o ntigo lugar-tenente do
"fuehrer ", partiu de avião, do
aeródl'o la de Dadley, com des
tino a F 'anckfurt. Hesse será
submetid ) a julgamento na

quela cida ,de, junto com os ou

tros princtlpais criminosos de

guerra na2(istas. .... _

._

""'�'_""'t""""'''''I'''\v...
..���

José �'aldeira de
Andrar da e espõsa
particiPQnJ'l a seus parentes e

pell.oall a, :nigo.lI o nascimento
(!. te seu filho

ROilMUALDO
FPC.Hs .• 23·-9--45.

I
I

3 vs 1
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7"E,STAUO Terca-felra. 9 "8 OUtubro 08 "45

ReligiãoNotas ciootíficas

IndicadorMédico
_..'-,....

;-'ôr:f:···SETT'Ê'·
..

GÜSMAÕ·
..··'·,......J

CHE:l<'E DOS SERVICOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il DO
HOSPITAL "NER:mU RAMOS".

C1lr80 de aperfeiçoamento no Hd"spital São Luiz Gonzaga de SAo Paulo - EJt-elJta·
oIIAr10 do Instituto "Clemente Ferreira", .de São Paulo' - Ex-médico lnterno do

Sar.at6rio de Santos, em Campos do Jordão
VUNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE 1>. "J'RATAMENa'O ESPIIlClALIZADO

DAS DOENÇAS DO;.. APARltLHO RJl:SPIRATó.i:tlO.
OPERAÇãO DE JACOBOEUS

OONSULT.A.S: Diàriamente, das 3 às {; horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor .Meireles, 18.
RESID:t:NCIA: Rua Estevea Jll!n1or. 1M - �. 742.

PEÇA ESTE LIVOO ! ...
A UESIN'l'EGRAÇÃO DO

Á'rOMO

Por William Street

Catolkísmo

O SANTO ,DO DIA
9 UE OU'l'UBRO

S. J().\O LEONARDO, CON
FESSOR

Nasceu numa aldeia perto
de Lncca (Itália). Seus pais
deram-lhe uma esmerada edu

cação. Apesar de seu ardente

desejo de ser sacerdote, subme
teu-se á vontade paterna e foi

aprender o ofício de farmacêu
tico. Após a morte do pai, co

meçou, com 23 anos de idade,
os estudos necessários para o

sacerdócio, nos quais se dís

tinguiu de tal forma, que "já no

quarto ano foi elevado á dig
nidade sacerdotal. A êle, pou
co depois, se juntaram alguns
jovens. Com êstes pôs os fun
damentos da Congregação dos
Clérigos Regulares da Mãe de

Deus, cuja atividade transfor
mou os costumes dos habitan
tes d e Lucca, relembrando
êles o favor dos primeiros
cristãos. Isto suscitou a João
muitos inimigos. Parecia que
a sua obra estava destinada a

se perder . Entretanto, o pie
doso S. Felipe Néri interpôs a

sua influência, e a associação
pôde entregar-se á propagação
da fé. Nosso santo servia de
conselheiro a muitos bispos e

o próprio Papa encarregou-se
de missões dificílimas. Morreu
em 1609. Pio XI escreveu seu

nome no catálogo dos santos,
na Páscoa de 1938.

* * *

OOflll'AS DO GAOO
E R�ÉDtm;

..

Londres, (B. N. S.) - A

bomba atomica resultou de

uma serie de experiencias rea

lizadas durante anos consecu

tivos', no sentido de desinte

grar o átomo. E necessário sa

lientar que essas experiencias I
não tinham o objetivo de des

truir, mas, ao contrário, O de
construir. Foi Lord Ruther-

ford, natural da Nova Zelan

dia, o cientista que primeiro
logrou efetuar a desintegração
desejada. Essa descoberta po-
de ser qualificada como uma

das mais importantes no dorní
nio da ciência, porque dela re

sultou um novo conhecimento
da natureza da matéria: a

substancia elo universo. Du
rante milhares de anos os fi
lósofos discutiram. o assunto.

Os alquimistas procuraram,
debalde, o segredo da transfor

mação do chumbo em ouro.

Lord Rutherford abriu o cami
nho para a solução desses pro
blemas, definiu a natureza do

átomo, dividiu-o, transfor-
mou-o e deu-lhe outra nature

za e prosseguindo, talvez con-Iseguisse transformar átomos
de chumbo em átomos de ouro ___
- operação que a alquimia
acabou considerando irrealizá
vel. O desintegrador do átomo,
entretanto, não perdeu muito

tempo com as velhas utopias
dos alquimistas e criou um

etc. novo elemento muitas vezes

superior ao ouro. Obtendo a

produção artificial do radium

MONIZ
obteve conquista da mais alta

valia, embora fosse isso uma

realização secundária de sua

obra. Os resultados que conse

guiu mudaram o conceito an

tigo sôbre a natureza da ma-

téria. Acreditamos geralmente
que a cadeira em que nós as

sentamos, é um corpo sólido.
Assim pensaram todos os cien-

tistas, até que, Rutherford pro
vou que a matéria é tão tenue

como o ar e tão flexivel como
BeQtt&J

uma teia de aranha. Prática-

DR. MADEIRA NEVES
Médico e.peci�lista elO DOENÇAS DOS OLHOS

CUi-eo •• ADerfelooamento " Lonp PrAtica 110 RIo eM JUIaIn
..,...ULT&8 - ..ela JDaJa.bA: «JartaI:m_t. cIa8 IO,30às:12 h•• à tard" ""c.l'too.e
..N4OoI. lhe 14 ás 16 lIlor.. - <JOlI8UJI.róBIOt ... �060 PIaM ... ", ........ -

.,_, 1.Ul - lif.e:l.acaa, ... J!"r..t4lo!late OoaUJtko, ,..

lOB paginas - ôO gr.avuras - Cr. $ 6,00
contra I&e!llbolso posta 1

UZINAS CI nrvllcAs BRASILEIRAS LIda.
Co PO'I.I, 1-4 - ,JAIlOTICA8AL - E. 5. P•• loDR. ROIJ)ÃO CONSONI

VlBURGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - 1I0Ll!:STIAS DE SENHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medicina da Universldade de São Paulo, onde foi

Aftl,sten�.e pu:!" vár-íos anos do Serviço CtrThrgico do Prof. AlIplo Correia Neto.
Cli"m-gia do estômago e vias bílíares.: ínaesttnos delgado e grosso, tírõíde, rIns,

JU"óstAta, bex�a. útero, ovãrlo� e trompas. Varícoceíe, nídeoceíe, var1zea '" hlirlnla.
CONSULTAS:

... li.. I!I heras, à Rua Fellipe Schrnídt, 21 (altós da Casa Parr&J80). Tel. 1.6�
RESID:t:NCIA: lW8 E8teTe8 J11n1or, 1711; TeI K764

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

SANTAELLADR. A
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

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

seríoórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatórío Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - D[)ENCAS NERVOS�S
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

Não se aceitam hóspedes
portadores de rnoreatias

conr-agiosaa

ARAUJODR.
VERMES ·OPILIÇiio4Miatente do Prof. SaruloB, do Rio de "..MO

E·.S P E C I A L 1ST A
Doenças e operaçõea <'OS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clnlrgia moderna da GOELA DE LOBO, do LABIa LEPORllNO (lábio e ctu

da bOca fendldOll de nascença)
llllMagoecopla. traquêoscopía, bronccscopia IHU"8 retírada de corpos Ntra.nhoe.

CONSULTAS: d.., 10 àa U e cIae 11 ... 18 hor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

Combata-os com um

vermífugo-purgatívo de

ação rápida-e eficaz. - A

venda em tôdas as far-

mácias e drogarias.

ESPIRITISMO
Às 19,30 horas, hoje, no Cen

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

Vermifugo de

KEMP
Dr. Newton d'Avlla 'DR. ANTONIO

Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
t;CIII do. inte.tino•• réto e onu.

- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fbiioterapia .- Infra·vermelho •

Conault: Vitor Meirel.. , 28.
Atende diariamente àJ 11.30 h•.• ,

b tarde, dcuo 16 ha. em dia.nte
R..ld·, Vldal Rcunoe. 86.

"ODe � 10f!7.

DE ARAGAO

� • 0r1e VIbIIea ..�

..
'

tono.z. P e ._...... _......

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
�lI>lIlC"'" c1aoI li .. 17 1IOrU.�.

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

Repre.entoçõe. I Tran.porte. Marítimo.; FerrO.
Consignações 00 Conta Pr6pria viário., Rodoviário., Aéreo.,

Rua Pedro Ferreira. 5

I
Casco.. F8go. Acidente. do

2- Pavimento Trabalho. Acidente. Pe..oai.,
CAI.A. POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e \Tida_

Endereço Telegráfico

DR. ARMANDO VALÉmO DE ASSIS
.ente.. II. CUlliea Inf.,ntiJ da A88bltênda M1Inicipal •

tle Caridade

OOIl8UL�����ua·��AM�!.d������()E8.�12�.....
Con.ulta. da. 2 à. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

mente ôca, inteiramente vazia.
O fato de não atravessarmos a

matéria de que se compõe uma

cadeira ou uma mesa, deve-se
à ligação dos átomos entre si,
realizada por uma força pode
rosissima que se chama "coe
são". Si tentarmos colocar os

dedos entre os raios de uma

rpda que se movimenta 'com

grande velocidade, verificare
mos que isso é Impossível por
que uma parede sólida os im

pede. Se a matéria de que se

compõe nossos corpos fosse

comprimida até que não hou
vesse nenhum espaço vazio en

tre duas diferentes particulas,
adquiririamos uma solidez ex

traordinária e diminuiriamos
de volume até ao de uma ervi
lha, em.bora maritívessemos o

mesmo peso. As experiências
de Lord Rutherford revolucio-

IAM

DR. lIÁRIO WENDHAUSEY
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"

CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças
CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"Chiquinho" )
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

« BOSCO»
.........................................__..

DR. BIASE FARACO
.M�lco - ch1!fe do Sen1ço de 81fill11 do C<mtro de 8allc1e

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

CONSULTAS: das 9 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile, .7 - FONE 1M3

gia Atômica. Os mestres, até

hoje, ensinaram que a matéria
é matéria, e energia é energia,
cousas que se não devem con

fundir. Lord Rutherford pro-

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópolis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que díspôe de ope
rários habilitados para executar

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

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétri
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé ..

dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

DR. SA'VAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naril - Garpnta.

. Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéR10 - Felipe Schmidt, 8. Das 14 b 18 her...
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONH 1418 e 1204 naram intensamente o pensa- vou experimentalmente qU8
menta científico, porque pro- ésse conceito é erroneo, trans
varam que as leis basicas da torrnando matéria em euerg ia,
química não eram rtgorosa- com a desintegração do átomo.
mente exatas para finalidades Foram essas experiências que
práticas. A descoberta

dessa1111aiS
tarde tornaram possível

inexatidão abriu novos hnri- aos cíent.istas britânicos e

zontes para a experimentação. americanos, a aplicação prá.ti
Um dos novos caminhos am- ca dessa energia com a utiliza

pIamente abertos é o da Ener- ção da bomba atômica.

Dr. Polydoro s, Thiago
Clínica MédIca f'm Geral

.

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestíaos,
rins e demais órgãos Internos, de adulrtos e criamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 6� - FOlie Manual 766

-

I "A CJ
J

melhore.. fábricas. A Casa "A CAPlrrAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem sua. compras. MATRIZ em

,

I
I

� .

Fabricante e distribuidores das afamadas oon

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos. algodões, rnoz-íns e aviamentos
para alfaiQtes. que recebe diretamente das

Snrll. Comerciante. do inte:r;_i.or no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILB' "desfIe ..... '·'menau e Laje!:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r!lara .�� 18rl [�m!m�rar � vi ória ,� �Iu�
RIO! 8 (A. N.) -- A POLíCIA DE S. PAliLO PRENDEU NUMEROSO GRUPO DE JAPONESES, QUE SE ENTREGAVAM A

ATIVIDADES SUBVERSIVAS E ANTI-NACIONAIS. OS JAPONESES EM QUESTAO, PREPARAVAM, MESMO, GRANDE MANI.

FESTACÃO PARA COMEMORAR O ÊXITO DAS FôRCAS NIPôNICAS CONTRA OS ALIADOS, POIS� ALEGAVAM IGNORAR

A VITÓRIA DAS NAÇÕES UNIDAS. OS JAPONESES PRESOS VINHAM SE REUNI NDO NUM PRÉDIO� NO QUAL RECEBIAM

NOTíCIAS FALSAS FORNECIDAS POR' UMA ESTAÇÃO CLANDESTINA.

Hitler Poderão negar
Londres, 8 (U. P.) - A Gr'

Bretanha e os Estados Unido
poderão não reconhecer �

eleições jugoslavas. Foi o qu
informou hoje um comentado
oficial britânico, em.bora ale

Nova York 8 (U P) _

0I
gasse que não estava ?ando

..' .... conhecer o ponto-de-vista d
zeueral .li:lsenhmvel' aJ"se aos A
"" �

o·overno.
correspondentes holandeses,

""
__

fação aoa que nos escreveram. vi,

mos. através desta coluna
í

n Io r- e111 La Haya, que tinha razões C�saram na It·ar ltama·los de que agradecidos. vamo.lI para acreditar que Hitler con- U .

procurar corresponder àa augestõei tinuava vivo ... Esta notícia foi Rio, 8 (A. N.) - Despach,
Rio, 8 (A. N.) - Em vísita , Dutra, com as poucas fôrças apresentadas. j d 1 BBC d 1 dR''''

'I'orric-se todavia. mistér que
a a pe a . e capta a pe a e oma, In'lorma que cin

ao Tribunal Superior Eleito- de que dispôs. cada qual nos auxilie dentro, é CBS, de Nova York. quenta e oito jovens italiana

ral, esteve o embaixador José ,� * ,]< claro, de suas possíbãlídodes para Comunicam-nos do Itamartí se casaram com soldados bra
Carlos de Macedo Soares, pre- Rio, 8 (A. N.) - O Tribunal o incremento das secçõea sugeri, por intermédio da Agência Na� sileiros, no Porto de Livorno
sidente do Instituto Brasileiro Superior Eleitoral determinou das. Encontramo.. para algumas. ciorial :

.

d d b 1 d
delaa, dificuldade. a princípio opa-I

. even O viajar a ore o

de Geografia e Estatístisca, fossem convertidos em diligên- rentemente incontornáveia. Allaim,

EI
. "_ o

"Pedro Segundo".
que foi entregue pessoalmen- cia os pedidos de registro pro- por exemplo. no que diz respeito à el"oes tranquilaste ao ministro José Linhares, visório dos Partidos Nacional aecção de «Aspectos catarineme.». \I

IO cartograma da revisão

mu-,
Evolucionista, Organização Po- Muito limitado é o número de Eo- Bogotá, 8 (U. P.) - As ele i-

nicipal do Brasil, vigorante de lítica Soe.ial Feminina, Parti-
to. e cliché. qwe pos.uimoa de ções correram tranquilas em
recanto li não.ó da ilha corno dos todo O a' O Conservador

1 de Janeiro de 1944 a 31 de do Comunista, Partido Traba- demais municípios. o que torna. pIS. S onserva OI es

Dezembro de 1948, edição de lhista Nacional, Partido Orien- quaai impraticável a manutenção trnmfaram em Caldas e Mani

outubro, para o serviço eleito- tador Trabalhista de Confra- dellaa coluna. zales. Nesta capital venceram

Daí, o pedirmoa ao. nosso. pre- os liberais.
'

Tal da República. ternização Democrática e Par- zado. amigo. e leitores nos enviem

Por esse mapa podemos co- tido de Representação Popu- fotoll de paiaagens, etc., de Santa

nhecer de .pronto o número e lar. Foi rejeitado o pedido de Catarina aa quaia se o deaejarem.

a denominação de todos os mu- registro do Núcleo Eleitoral nos prontificaremos a devolver após
a confecção do cliché.

nicípios de cada Estado em Pró Emancipação Carioca. In- De antemão) apreaentamos noallos

virtude da facilidade das con- dependentemente do Regula-I agradecimento. a todo. aquelea
venções estabelecidas e a per- mento do Tribunal, foi arqui- que nOIl diapen.arem moi. elllla

feição da obra executada pelo vado o �dido de registro fei-9_e_n_t_il_e_za_. _

J. B. G. E. o referido cartogra- to pelo Partido Nacional da
ma está sendo remetido pelo Mocidade Brasileira.
Tribunal Superior Eleitoral a

,� * *

todos os Tribunais Regionais S. Paulo, 8 (A. N.) - Se-
do País. gundo declarações do desem-

* ':I< * bargador Mário Guimarães,
S� Paulo levará ás urnas, no

pl�Ito de 2 dezembro, um mi
lhao e 600 mll eleitore� dos

q�ais 600 mil só n� capital, ou
seja, tres vezes mais do que em

1937.

Londres, 8 (U. P.) - A Em- Jerusalem, 8 (U. P.) --.A
baixada do Brasil revelou que

I
tuação na Palestina tornou-

o embaixador brasileiro na Ors. novamente grave. Os jude
capital britânica enviou ao Aderbal Ramos declararam a greve geral e sa

Conselho de Ministros das Re.- J �ram
às ruas. Acontece, entr

lações Exteriores, reunido re-
da Silva anto, que enquanto os jude

centemente em Londres, um
e azem greve para aumentar

*' ''I; ", "memorandum" apresentando 'oão Balista I imigração judaica, os arat.)r.

Rio, 8 (A. N.) - O presiden- os pontos de vista do tratado Bonnassis declararam-se em greve COIl

te do Tribunal Superior Eleito- de paz com a Itália. O texto da
ADVOGADOS I

tra a entrada de mais judeu
ral vai providenciar no sentido nota brasileira não foi revela- na terra santa.

de que os Tribunais Regionais do. Acredita-se, entretanto, Rua Felipe Schmidt 34, -------------1

sejam autorizados a adquirir Que os pontos de vista do Bra-
Sala 3, Telef. 16-31 RITZ Hoje, 3s-feira, à

suplemento de material de sil são favoráveis à Itália.
17 e 19,30 hrs.

::.:.__:=-_::.:..::::.:::.:..:=_.::_:=:.:::.__�������������� Sessõea das Moças
.

el:::�s8
e

(:e.:�:;aç�;a aérea A Argentina encontrou petróleo Lar::��;����;F;i�;;E.:���e
chegou ontem a esta Capital

Uma emocionante história de amor

O interventor da Baía General PORTO ALEGRE 8 (A N) A A
.

t·
.., Urna emoção em cada cena.

, ..

.
- rgen Ina InICIOU, há Livre de CEnsura

Pinto Aleixo. Em breves pa- tempos, pesquisas petrolíferas em Tapejuí, estação ferroviária No programa:

lestra declarou a reportagem que fica localizada nas proximidades de Passo de Los Libres à Filme Jornal - DFB

que o contingente eleitoral da margem direita do Rio Uruguai. Enorme quantidade de �á- Aspectos Catarinense. na 5

Baía deverá se aproximar á quinas foi transportada para aquele local, e os trabalhos de
Preçoa Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

quatrocentos mil eleitores. perfuração foram atacados imediatamente. Agora, segundo in- ROXY Hoje, 3" feira, à,

M
formações colhidas na fronteira, sabe-se que as pesquisas esta- 19,30 horas

anobra russo argentl·na
vam dando resultados satisfatórios. Caso se confirme a exis- Império Argentina, a mais formo.

_ tência de petróleo naquele local, êsse fáto constituirá motivo atriz espanhola, cantando e da

de júbilo para nós, pois o mesmo fica distante apenas poucos
sondo as maravilhosaa composiçõ

• quilômetros do nosso território.
'de Enl'ique Granados em:

GOYESCAS (,

Washington, 9 (U.P.) - Rumores de que a Rússia Belíssimas cançõea. Danças chei�
e a Argentina estão em negociações para reatar suas re- Oll"yerl"o Salazar contraiu nu'pelas

de harmonia. Uma história de '

Jações é considerada pelos observadores não oficiais como
amor bravia. I

manobra tendente a exercer pressão sôbre os EE.TJU., tan-
No programa:

MADR
-

8 (U P) Aapectos Catal'inenses na 5
to pela Argentina como a U.R.S.S. I', ..

- O sr. Oliveira Salazar contraíu llla- Notícias do Dia - Jornal

tri.�ônio, ante-ontem. A notícia foi divulgada nos meios diplo- Preço. Cr$ 3.60 e 2.40

máticos, assegur�ndo-s.e que o primeiro ministro português
casou-se com a viuva víscondessa de Asseca. As mesmas fontes

Washington, 9 (U.P.) O reconhecimento da Rússia dizem, ta�bém que foi detido em Portugal um grupo de gene
pela Argentina fortaleceria muito o regime de Peron �als. e. almirantes, que tentaram derrubar Salazar em reverei-

. 10 último,
no campo Internacional e seria um golpe severo para EE.
UU. Fonte autorizada disse: "Ouvimos rumores sôbre os

passos que estariam sendo dados para. o restabelecimen to
das r�lações e::;tre a U.R.S.S. e a Argentina, mas não te
mos lnformaçoes sôbre negociações verdadeiras".

Florlanõpolls 9 ele OutuDro de 1945

NOYAS POLITICAS

S. Paulo, 8 (A. N.) - Re
gressou do Rio o embaixador
José Carlos de Macedo Soares,
que integra o Diretório Esta-

. dual do P. S. D. Em declara
ções a Imprensa, disse que o

último discurso do presidente
Vargas é uma afirmação de
seus propósitos, visando os al
tos interêsses da Pátria, neste
delicado momento de sua vida
política. E acrescentou: Getú
lio Vargas mais uma vez se

manifestou coerente com suas

declarações e atitudes". Disse
ainda o embaixador Macedo
Soares não restar dúvida de
que haverá eleições para a pre
sidência da República no dia
marcado. Afirmou, por fim, es
tar trabalhando para a vitória
da candidatura do General

. . ..

UM GOLPE SEVERO PARA OS EE.UU.

.�*

FONTES AUTORIZADAS DIZEM

Washington, 9 (U.P.) Uma fonte argentina autoriza
da dec/arou: «Internamente a Argentina não tem interes-
se em restabelecer as relações com a Rússia' mas tal -

. . .." açao
terIa valor no campo Internaciona1». ·0" -. fonte russ -

.

d'f
I ma . _. a a u

torlZa a manl estou: «Não' sei, 'nada a r
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Uma expl�ca�ão I r·:=:'.�:�::,
Sempre crescente e o numero t······vdaqueles que. atendendo ao nosso

.. , '"

�P:�� n;:j�pr�soesnt::::i���:�.esn:8 .;r
felicitam pela orientação que vir;t0s i{��:,�.) 1

��ol�urando imprimir ...0 nosso j or- J1...��.yl
Isto, sobremodo. noa envo.idece e

nos Incenr+vc a prosseguir no pro'

g orna ele b)rado .

AlIsim .....ando uma justa sc t is-

'continua

vivo!

VIAGENS
Fpolls. -- .Ioinvile

, Saídall - 2 hora. damadrugadoMarcha para
a 'esquerda
Londres, 8 (U. P.) - Notá

vel marcha para esquerda es

tá se processando na política
alemã, em tôdas as zonas de
ocupação ,'_' informa o corres

pondente em Berlim do "Ob-

I
loinvile -- Fpolis.
Saídas -- 9 horas da manhã

Informações nesta redação
ITratado

a Itália
com

Na Palestinaserver
"

.

Amanhã, no RITZ, às 16,30 e 19,3
horas. Sensacional programa:

lo O MENINO DE STALINORAI9
Matar! �estruir! Aniquilar!

20 XILINDRO. -- Alimoill engraçada
comédia do rnêa,
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CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


