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RIO, 16 (A. A.) -- UM MATUTINO LOCAL NOTICIOU QUE O DECRETO-LEI QUE CONCEDE O AUMENTO AO FUNCIONA_
LISMO CIVIL E MILITAR ATIVO, SERÁ ASSINADO A 28 DO CORRENTE, "DIA no FUNCIONÁRIO", ENTRANDO EM VI

GOR A CONTAR DE l° DE NOVEMBRO. DANDO A NOTtCIA, o ALUDIDO MATUTINO ADIANTOU QUE A INFORMAÇÃO
FOI COLHIDA EM FONTES BEM INFORMADAS E DIGNAS DE TODO CRÉDITO
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Nos moldes
da Scotland
Lisboa, 16 (U. P.) - O go

vêrno português decretou a su

pressão do Tribunal Militar

Especial. Assim, tôdas as cau

sas que se achavam sob a sua

jurisdição passarão à dos Tri
bunais Ordinários. A polícia
de investigações de assuntos

políticos internacionais será
Teorganizada, nos moldes da
"Scotland Yard", da Grã-Bre
tanha.

Centro de
Readaptação
Rio, 16 (A. N.) - O m1111S

r ro da Guerra vem de por o

f.apitão médico Gualter Doile
Ferreira à disposição da C,)
missão de Readaptação dos

Incapazes das fôrças armadas,
afim-de exercer as funções de
chefe do Centro de Readapta
ção.

Adido cultural
Fortaleza, 16 (A. N.) - Es

tá sendo esperado amanhã
nesta capital o professor Ay
mond Varnier, adido cultural
à Embaixada da França n li

Brasil, o qual fará aqui diver
sas conferências.

Receberá
sugestões
Rio, 16 (A. N.) - Em julho

de 1941, o Ministério da Agri
culttA-a propôs ao chefe do go
vêrno, em exposição de moti

vos, a adoção de uma provi
dência que venha a afastar os

óbces que entravam suas ati
vidades no tocante ao tran s

porte marítimo de animais,
por conta do govêrno federal.
Enviando o processo para es

tudos pelo DASP, considerou
êste órgão conveniente seja o

assunto digno de estudo pre
vendo tôc1as as fôrças de requi
sicão de meios de transporte e

de- comunicação não só quanto
ao l\linistério da Agricultura
como também aos demais ór
gãos competentes, opinado
os Ministérios, pelds I seus ór
gãos competentes, opinando
sôbre o assunto, submeteu,
agora, o DASP, ao chefe do
govêi-no, um ante-projeto de
regulamento a respeito, o qual,
dada a repercussão das medi
das nele contidas, foi publica
do no "Diário Oficial" do dia
13 do corr8ntc, para receber
sugestões.

Trumcn resolveu intervir
WA!SHINGTON, 16 (U. P.) - o presidente Truman re

solveu intervir na onda de dificuldades trabalhistas que assola
os Estados Uniqos em meio a uma avalanche de exigências
que não são feitas justamente. Assim é que o presidente Tru
man convocou os membros da Junta de Trabalho de Guerra
para uma conferência, na Casa Branca. Presume-se que o pri- R t· ça-Omeiro magistrado da nação norte-americana solicitará aos in- es II
tegrantes daquela entidade trabalhista que abandonem os 1 dseus atuais planos, formulando uma política de preços e salários anua a
"transacionista".

_ .Rio, 16 (A. N.) - O minis-IV •. EI1 ITn·-d--. A. tro da Gnena baixou aviso I ai aos D. UIII os
De pouca ImportancI8 tornando sem efeito, em virtu-

e Inglaterrade de haverem cessado os mo- 1
MADRI, 16 (U. P.) - A opinião geral dá pouca impor- tivos que a determinaram, a

tância às eleições municipais que se realizarão na Espanha. restrição relativa à expedição Rio, 16 (A.N.) - O ministro
E se aventa a possibilidade de que os seus resultados não ve- de radiogramas sôbre movi- Sousa Costa declarou à impren
nham afetar, de modo algum, a posição de Franco no poder. As mento de navios, que continualsa local que partirá para os Es
eleicões se realizarão sob um sistema novo: em tôdas as vilas e em vigor no que se refere às t.ados Unidos no fim do ('01'1'en

cidades da Espanha, serão eleitos conselheiros, dos quais uma demais merl irlas que estahele- te mês e, dali, seguirá depois
terça parte será representada pelos sindicatos, a não ser que ce. para a Inglaterra. Acrescentou
no momento das eleições, êsses sindicatos, se achem incorpo- CONTRIBUA

o t.itular ela Fazenda que. an-

rados ao Ministério do Trabalho. Caso porém o estejam, será para a Caixa de Esmolas aos lndi. t es, falará à imprensa. expon-
necessário um novo sistema eleitoral. gentes de Plorianépulis, (10 as razões de S11a viavern .

A propósito do aconte

cimento em Saigon
SAIGON, 16 (U. P.) - Um porta voz britânico negou a

existência de um "Quartel General secreto japonês" dirigindo
as atividades anamitas. Mas confirmou que elementos nipôni
cos controlavam a estação de rádio, que fora aprisionada pe
los soldados britânicos. O mesmo porta voz acrescentou que
o desarmamento do exército japonês prossegue de acôrdo com

os planos pre-estabelecidos, e. que o general Tarachi será o

último súdito japonês a abandonar a Indochina.

P���aa,�:,t���o�� ! I�:r������eOdade
sumamente �rat�. DIga- Rio, 16 (A. N.) - O Diretor
nos, po: obeéq uio :

Geral do Departamento Nacio-
- Sobre que assunto

I nal de Informacões baixou
desejaria lêr algo, diària- uma portaria sôbre a obrígato-
mente, neste iorne l ? I riedade da exibição de filmes

- Qual. das l:ossas II nacionais de longa metragem.
secções znars aprecia ? Assim o ano fica dividido em

,

----......��������:=._' períodos de 4 meses cada um,
devendo os cinemas exibirem

*** O Prefeito de Flo- obrigatóriamente um filme na

rianópolis pretende ligar a cional de longa metragem em

ponte Hercílio Luz à Ave- cada período. Só é obrigatória
nida Rio Branco, arrasan- a exibição de filmes julgados
do, para isso, o morro exis- de boa qualidade e pela divisão
tente entre aquela e o I da Censura de Cinema e Tea
Departamento de Saúde. I tro, devendo os produtores su-

Vai ser um trabalho e geítá-los à censura 60 dias an

tanto. Não nos parece fácil tes do termino do período cor

a emprêsa, se bem que as respondente. Nenhum cinema
perspectivas sorriam a nz- poderá repetir filmes para o

madoramente. Em lugar cumprimento do disposto na

do morro, uma esplanada, presente portaria. Os filmes
através da qual correrá a nacionais de longa metragem
via pública. serão obrigatóriamente pro-
De fato, aquela colina ê gramados em idênticas condi

um trambôlho para o trân- ções aos melhores extrangei
sito e o acesso às cabecei- Iras, devendo percorrer os res

re» da ponte. Se ela, a pectivos circuitos dos cinemas
colina, vier abaixo, confor- que os lançaram. Caso não
me o proieto da Preiei- existam filmes nacionais íné
tura, haverá terreno bes- ditos que preencham as condi
tante para se estabelecer ções de exibição obrigatória,
.eli uma estação rodoviária, ficam os cinemas isentos da
a ser construída mediante obrigatoriedade no período res

concorrência pública, e des- pectivo. Os filmes extrangeíros
tinada ao estacionamento dublados dentro do país serão
das linhas de ônibus in ter- equiparados aos nacionais se

municipais e ainda outras, merecerem a classificação de
de diversa procedência. boa qualidade.

*
* *

Nem sempre se realizam Desastre aVI·atórl·oos profetas, quer públicos
quer particulares. As cir
cunstâncias que travam

o caminho pré-idealizado,
são de todos os homens e

ocorrem todos os dias. O

progresso não roda ladeira
abaixo, mas ladeira-acima,
lentamente a subir, à cus

ta de sacrifícios e esforços,
em persistência inesgotá
vel. De sóbra eabetrtos quem
é o Prefeito e a fibra que

possue, feita do "mais rifo
aço da vontade humana".
E firmamo-nos, por eSSM

razão, no seu porito-de-v is
ta: deitar abaixo o morro

da ponte H. Luz, para
realizar a função desta com

�

a Avenida Rio Branco.
Se a torcida se permite,

aqui estamos. Faça fôrça
o snr. Lopes Vieira, que
nós de cá gemem.os, isto é,
aplaudiremos com as mãos

ambas o seu labor de bra-
sileiro às direitas.

Londres, 16 (U. P.) - Trin
ta e três pessoas foram mor

tas, quando um "liberator" da
RAF se espatifou no aeródro
mo de Melsbrouek, na capital
belga. Aparentemente, o avião
perdeu a velocidade ao procu
rar zan.har altura. Dentre os

�

feridos, destacam-se seis ofi
ciais e dezoito aviadores da
RAF, além da tripulação do
aparelho, composta de seis
pessoas.

..

Filmes s,bre
o Brasil
Panamá, 16 (A. N.) - Com

a presença do presidente da
República, altas autoridades,
membros do corpo diplomático
e numeroso público, foram
exibidos nesta Capital filmes
sôbre o Brasil, confeccionados
pelo Departamento Nacional
de Informações. Os filmes cau
saram a melhor das impres
sões, tendo o escritório de pro
paganda do Brasil recebido
congratulações pelo êxito ob
tido.

Pedro Calmon

)
I

Regressou o prof ..
Rio, 16 (A. N.) - O profes- mon referiu-se ás gentilezas

SOl' Pedro Calmon, que ôntem que a Comissão da Academia
regressou de Lisboa, por via Brasileira de Letras recebeu

aérea, falou à Imprensa por por parte da Academia Por
ocasião do seu desembarque. tuguesa, da imprensa, dos in
Iniciando suas declarações, telectuais, em geral, do Govêr
disse: "Fui a Portugal, como no e do povo de Portugal, sem
se sabe, integrando a Comis- pre extrersosos nas suas ma

são Especial da 'Academia Bra- nifestações de aprêço à cultu
sileira de Letras, nomeada pe- ra e aos homens do Brasil.
lo Govêrno, para ultimar, com

a entidade lusa, congênere, o

acôrdo ortográfico".
Prosseguiu: "A Conferência

agiu como orgão consultivo
dos respectivos govêrnos, nos

termos da Convenção de 29 de
dezembro de 1943. O acôrdo a

que chegamos destina-se a es

tabelecer a unidade ortográfi
ca da língua e a extingui 1 as

divergências até agora existen
tes. Volto satisfeito com os re

sultados obtidos. Dentro em

breve, serão divulgados os en

tendimentos realizados e, en

tão, se poderá julgar da efi
ciência com que trabalhou a

Conferência inter-acadêmica".
Informou ainda o ilustre

acadêmico que, na próxima
quinta feira, provavelmente,
falará na Academia sôbre o as

sunto. O professor Pedro Cal-

Regressou o
ministro Apolônio
Rio, 16 (A. N.) - Regres

sou de avião a esta capital o

ministro Apolônio Sales, acom
panhado de seu oficial de ga
binete. O titular da Agricultu
ra, que presidiu em Uruguaia
na a inauguração da Primeira
Exposição Internacional de
Animais, articulou, com as au
toridades estaduais, f providên
cias para a maior assistência
às cooperativas gauchas; atra
vés da filial da Caixa de Cré':..
dito Cooperativo, que será ins
talada em Pôrto Alegre.

A fábrica de. calçados "PELUSO"
acaba de instalar uma 0110 de
calçados para senhoras. na rua

Tiradentes 19.

•
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AMIGO DA ONÇA

- Augusto, faça o favor de dar
me o martelo ...

RECORDANDO ...
No dia de heje
1896 - J-<: criado o município de

Campo Alegre.

Artilheiro. de um canhão do corpo de fuzileiroll navais norte-americano lIustentaram

forte barragem, para proteger o avanço da infantaria na ilha de Okinawa. S. I. H.

Para os vesgos - A ciência já in- ------ .._-:
ventou um aparelho para K�')lver i vS.3
O problema dos vesgos. Trata-se de
um aparelho para reeducar a visão
e é assim como uma câmara este
reoscópia, dotada de lentes espe
ciais e destinada a exercitar os
músculos dos olhos. Esta câmhra é
constitui da de dois tubos em cujas
extremidades se insertam imagens,
e cujo ângulo pode modificar-se á
vontade. Ao agir assim, consegue-se
o efeito ótico consistente em con
fundir as duas imagens em uma só
- com visão tridimensal - Segun
do parece, o uso deste aparelho
acostuma pouco a pouco os vesgos
a olhar em uma única direção com
ambos os olhos.

A ORIGEM DOS NOMES DOS
ESTADOS

:MINAS GERAIS
O tcrr'itório do Estado monta

nhês quando erigido em capitania
'independente recebeu a denomino
cão de Minas Gerais de Cataguáz,
devido a abundância de minas au
ríferas. Capital: Belo Horizonte,
cidade construída modernamente.
Superfície: '-::93.810' quilômetros
quadrados. População: 8.598.140. �:
() Estado mais populoso do pais.
Produção: café, açúcar, algodão,
fumo, gado e grande produção an
rífera. Primeiro Governador : Capi
tão general D. Lourenço de Almei
da.

Continua
• * •

CELEBRIDADES NACIONAIS
QUE TIVERAM ORIGENS

HUMILIMAS
Diogo Antônio Feijó (1784-

1843), Regente do Império, foi
abandonado ao nascer á porta
de um lar piedoso que o tomou
para criar.

Continua
*

*

SUPLÍCIO DE TÂNTALO
Chama-se suplício de Tânta

lo o fato de estar uma pessoa
junto da coisa almejada ou ne
cessária não podendo, contudo
alcançá-la. Recordemos em re�
sumo a história de Tântalo:
Tântalo, rei da Frígia, filho

de Júpiter, ofereceu um ban
quete aos deuses apresentando,
como iguaria, o corpo espeda
çado de seu filho Pelops sendo
por isso, castigado por seu pai
que o condenou a fome e sêde
perpétuas. Mercúrio amar
rou-o com correntes e o meteu
num lago nos Infernos até a

ponta da barba colocando jun
to á sua boca um ramo com

apetitosos frutos o qual se ele
vava sempre que o cruel Tân
talo dêle se pretendia servir,
ao passo que a água se afasta
va quando êle se esforçava pa
ra bebê-la.

Camisas, Gravatas, Pijame ,

Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CIL,o.NEA - RuaC. Mafra, 9

CONVITE
Cecília Valente F..rreira e filho.

oolwidam .eulI "parentell e amigo.
JIIbra a•• illtirem à mi.lla ie 5' ani
'�rllário do falecimento de lIeu

ine.quecível espolio e pai,

Egídio Abade Ferreira I
que farão realizar dia 18. à.

71hora., no altar mór da igreja de
São Francisco.
Ao. que comporecerem a à.te

ato de piedade crÍlltã. antecipam
.eus .gÍ"adecimen to•.

I Edmundo Simone e Senhora,
Artur Schlemper e Senhora
participam aos parentes e

pessôas de fluas relações,
o contrato de casamento

de seus filhos

PASCOAL e EDA
Fpolis., 6 - 10 - 4S

A Agonia
da Jsma
Aliviada em POUC!OS Minutos
Em poucos minutos a nova receita ._

Mandato - começa a circular no sanguealiviando os acessos e os ataques da asm�
ou bronquite. FJm pouco tempo é possiveldormir bem,. respirando livre e facilmente.
Me!'dato alivia-o, mesmo que o mal sejaantigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias resptratorías minando
a sua energia. arruinando sua �aúde ta- I

zendo-o se n ti r-s e prematuramente v'elho.
Mendato tem tido. tanto êxito quç. se ore
rece com a garantia de dar ao "pacienterespiração livre e facil rapidamente e com
]lleto .alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peca Mendaco, hoje mesmo, em
qualquer Iarrnácia. A nossa garantia é a
sua maior proteção.

arenda eo A�o�:.::.m
Agora tambem "Cr $ 10,00

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE

Idiema. por·
tuguê., espa.
nhol , francê.,
inglà., atc.

Romance, Poeaío, Religião, Aviação,
Matemática, Fillica, Química, Geo
logia; Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Deserrhe, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rá.dio, Má.quina. Mo
tore., Hidráulica. Alvena!'Ía, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionárioll. etc. etc.

NESSA HORA SUPREMA

o ESTADO I�

li
Diário Vespertino .lI

II

Paulo de Campos �Ioura
Presidente do Centro de Expansão Cultural

No momento em que a política nacional atinge o

ápice de sua posição perante o próximo pleito eleitoral,
é mister que todos vejamos acima de quaisquer outras

cogitações, o interêsse do Brasil. Nada deve interessar
senão o bem da coletividade. Partidos, homens e candi
datos nada representam quando o destino da nação fi

gura numa competição. Pela seriedade tia situação, é pre
CiS9 que 'não demos vazão a entusiasmos e simpatias pes
soais na escolha do futuro do Brasit. Raciocinio rigoroso,
exame cuidadoso, análise serena das idéias e princípios
e dos homens, é o que necessitamos fazer para assumir
atitude.

Consíde: 'ndo que o sentimento do povo é tradicio
nalmente )ve\ocrático, todos os partidos e candidatos
afirmarão f!3 enções democrâtícas. Considerando que a

situação eco1�õmica é precária, todos elaborarão progra
mas que venham beneficiar a coletividade asfixiada. Con
siderando uma série de necessidades e aspirações, todos
prometem; porém, vejamos os predicados, as qualidades
e a idoneidade de cada um dos candidatos para termos

certeza da verdade das suas proclamações. Quem é real
mente defensor da democracia, sem subterfúgios, sem

estratagemas, sem hipocrisias e com idoneidade pelo seu

passado, pelas suas lutas, pelo seu desinterêsse e pelo
seu patriotismo?

..

Eis a quest.ão que devemos levantar em nosso esprri

to, sem animosidade e sem prevenções, sem antipatia ou

simpatia. Aquele que reunir o maior numero de afirmati

vas nas conclusões de cada um, deverá ser o escolhido, o

preferido e o que deverá merecer o voto.

Precisamos despojar-nos de tudo aquilo que diz res

peito ao nosso interesse pessoal, para enü.egarmo.s tud.o
que seja de bom e de interesse para o Brasil. ?a sI�ce.n
dade e lealdade do povo e vigor da campanha jornaltstica
na luta pela democrácia, estamos todos dependendo para
a conquista dos ideais alcançados na grande vitória ..

Redação e Oficinas ii

rua João Pinto n.? 5
Tel. 1022 - ex. postal U!9

,FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAI�CIA

I.. C.uelkelra lI�fra. 4 II 5 - FONt t .1'"
[atra,. • tI.JBIdI.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

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

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano C., 70,00
Semestre Cr$ 40.00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr$ 7,00 '

Número avulso c-s 0,40
No lnter1or:

Ano CrI 80,UO
Semestre: c- 4.5,00
Tr-imestre (:rl 25.00

Número avulso CI$ 0,50

Anúncio. mediante contrito.

Os Originais, mesmo nao puníí
caâoa. não serão devolvido"

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinado.

1

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·
1a categoria, n. 259057, expedido a
Manollll. Camilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Um 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--
ratrnguetá, neste Estado.

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOMe SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES
_ UCONS��I1H. •

Aparêlhos elétricos
,

A I�sta�adora de Florianópolie,
a rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de operários 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,
pa ra consertos de aparêlhos elétri
cos, envolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádío.

I
J
Ao públlco

O proprietário do «Novo
Hotel», de Angelina, avisa
aos seus amigos e client=-,
que, a partir do dia 20 Ido corrente, terá fechado
aquele seu estabelecimen-
to, e agradece a prefer ên- rda que sempre lhe foi

.

dispensada.
•

AgiDCial e Repr••entaçõe. em G.I'Q�
Matriz: Florianópc••
Rua João PiJllto, n. B
Caiz:a Posted , 37
Filial: Cresciúmo

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil,
Pr6prio).-Teleqramall: uPRIMUS"
Agent•• DOI! principai. Jml.lnicipiOB

do El!tc.o..:>
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o reajustamento dos funcionários
civis e militaresVIDA SOCIAL I

x x x

�Iário Lacomhe
Com destino à Curitiba, pa

ra ande foi transferido em vir
tude de recente promoção, se

guiu ontem, via aérea, o sr.

Mário Lacombe, que durante
vários anos exerceu o elevado
.cargo de Delegado do IPAS,É,
nesta capital.

S. s., que também era Presi
rlente elo Conselho Regional
de Esportes em nosso Estado,
<leixa uma lacuna I;lOS meios
;'ocial e esp"rtivo catarinense,
J"l1de era elemento dos mais
destacados.

Fala 9 oral. Mendes de Morais sôbre as críticas da imprensa
Rio, 16 (A. N.) - o general "A" e "B" é de certo modo O referido jornal, portanto,

Mendes Morais, presidente da tendencíoso ". Em seguida o dixou de consignar as quatro
comissão de reajustamento dos general cedeu a palavra ao di- referências de salários onde se

vencimentos dos funcionários reter da Divisão de Estudos do verifica que o aumento sôbre

civis e militares da União, re- DASP, Dardeau Vieira, afim- 1836 é de 300% até 120�;', afo
cebeu, na manhã de hoje, em de-que êle fizesse uma peque- Ta o salário-família". Finda a

seu gabinete, os jornalistas, na explanação sôbre o padrão exposição de Dardeau Vieira,
aos quais concedeu entrevista "A". Eis o que disse êle : "O o general Mendes de Morais

sôbre as tabelas oficiais do au- padrão "A" é, hoje em dia, retomou a palavra, para acres

mente com que serão benefi- simbólico. Existem nessa elas- centar: "A letra "U", que te

cíados os servidores da nação. se escrivães de coletorias que ve um aumento de 6.500 cru

Iniciando suas declarações, o percebem dois terços do venci- zeiros para 12.300 cruzeiros,
general Mendes Morais, disse mento indicado, mais a por-I tem um só funcionário - o

o seguinte: "Fomos surpreen- centagem sôbre a arrecadacão. chefe de polícia. Por isso, ve

didos corn os ataques às tabe- Mas, de qualquer maneira,·ve- mos que quanto mais elevado
las de vencimentos dos funcio- rifica-se ,que sôbre o ordenado é o posto menor é o número de
narres. .!VI a i s surpreendidos anterior a 1943 o aumento foi funcionários, de modo que não

ainda, de vez que os argumen- de 150',. OULra circunstâ:ncia precedem, também, as críticas
n", tos evocados às críticas não em relação aos servidores ci- no sentido de que foram pre-

A VOLTA DE BOGGIE! são de modo algum procedeu- vis: vigora o regimento de judicados os cargos mais ele-
Boggie, ou

mel�r,
Hum- tes, já peles dados numérícos, salário-família. Assim, os ven- vados em benefício dos menos

phrey B?ggart vive e um mo- já no que diz respeito ao crit.é- cimentos de 1936 cujo ordena- elevados".
do magistral o pape de um I rio adotado pela comissão. A do era de 300 cruzeiros, em

-----�-------

aventureiro ás voltas com a tareta a que nos entregamos 1943 passou a ser de 450 cru- Concurso senIanalsoldadesca japonesa, invasora foi muito dificil de ser levada
I
zeiros e, pela proposta atual, dose assassina. a cabo, pois teriam de ser con-/ passará a 600 cruzeiros. Deve-

* ,;, * tentados meio de milhão de in-I {110S adicionar a Importância I Vines BITZ e ROX""GARRAS AMARELAS", ou teressados. Porém, dizer posso,' do salário-família que, nesse, I
garras japonesas é o drama. que ficamos surpreendidos pe- nível de vencimento, é signifi
violen�o e tumultuoso das po- lo intuito de agitação que pre- cativo: 1° - porque a cota fi

pula90�s !ndefes8;s,. a mercê _de I sidiram as críticas. A oornis- xa de 50 cruzeiros por filho é
um imrmgo fanático e ladrão. são procurou, dentro dos re- substancial; 2° - porque, se
É um dos milhares episódios do cursos básicos at.ribuidos ao gundo provam as estatísticas,
que se passou na Ásia, quando Ministério da Fazenda, aten- o maior número de filhos en
o "amarelo" odiento e bestial, der à situacão angustiosa de contram-se justamente nas

pululava em toda parte. todos, tornando por base seus classes de vencimentos meno-

Boggart é o homem que luta estudos da tabela anterior a res. Não há exagero em esti
com destemôr, mormente se 1943. Resolveu, por isso, do- mar três filhos para os funcio-'
tem para encoraja-lo os beí- brar todos os vencimentos dos nários da Classe "B", o ser

jos quentes e dinâmicos de civis e militares, isto é, con- 'Vente, que ficará, portanto,
Mary Astor ... Êste filme ele- ceder-lhes o aumento de 100Sé. com 750 cruzeiros contra 300
trisante será apresentado hoje Depois, passou a analisar de- cruzeiros em 1943. A tabela
no "Cine Ritz", conjuntamen- terminadas faixas dos que ti- publicada pelo "Correio da
te com "Luar de Las Vegas," nham menores vencimeutos, Manhã" inicia na referência
estrelado por David Bruce e maiores encargos, maiores res- "V'· e não consigna a coluna
Anne Gwynne. Las Vegas, a ponsabilidades sociais, prece- de vencimentos e salários an-
cidade da loucura matrírno- dendo, então, a novo reajusta- teríores a 1943, por onde se BASES DO CONCURSO
nial. Danças, cantos e multo mento. Desse modo, concedeu, verifica que o aumento na cí- Os leitores que enviarem as

humorismo. sôbre os 100"< já dados, um tada referência é de 100% sô- melhores legendas anedóticas pa-
* '"

novo aumento". Em seguida, bre o anterior a 1943, afora o ra o cliché acima serão"premiados
"A VIDA COMEÇA AOS 18" O general

. lVIetu!es d� Morais salário-famí�i�; l\1�s a eS"cal"a, ���/ngressos para os Cines Hitz e

Estreiará amanhã nos "Ci- teceu constderações sobre os começa na. I e mao na V. _ As anedotas serão recebidas
nes Ritz e Roxy", a deliciosa vários padrões e referências I até sábado à tarde, nesta redação.
comédia dramática, abrílhan- dizendo o seguinte: "o padrão �- O

As mesmas devem vir �coj�panba-
tada pelo esplêndido Donalâ+«A" teve .0 aumento de 150% r "IDe deon das de ,l:m recorte do. chche_ supra,
O'Connor, a insigne soprano A • , ,

- Toda segunda-feira serao pu-
sobre o crítérto adotado em A'. 5.7.30 hora. blicadas as melhores anedotas com

Susanna Foster, a irrequieta 1936. As referências "I" e I s...ç••
_

da. �oças o nome ou pseudónimo do auto!' .
peggy Ryan, a loura e seduto- "II" tiveram o aumento de I

Um romance. tao .•ubh�. e .n.tel'- PR�IOS
ra granfina Louise Allbritton 200 300c,;i d "XX"

necedor que Jamal••era esquecido: Os candidatos vencedores pro'
.

't' 1- Pairi
a 0, as e e O SEGREDO DA ENFER· cur-ar-ão seus ingressos na gerênciae o simpa ICO ga a carie "XXI", tiveram aumento de MEIRA C d fKnowles. 100H

-

d
do ine Ritz, às segun as- eiras.

• ,.'. ·/C. E e se notar que as re- com Ann Sàirley Richard Carl.on e Os prêmios serão distribuídos
A hístóría baseia-se no amor ferências "III" e "IV" foram Richard Denning na seguinte ordem:

de uma garota por um, homem beneficiadas com 150 e 120%, No Programa: 1°_ lugar -.2 ingressos par.a as

de idade madura. Ela e S'usa1l-1 d ti , d � d
-

� Brasil Atualidadell Nac. D. F. B sessoes de quinta-feir-a e domingo.
-,. seu o que 11 amos os pa 1'0€", A D Sh 90 luz r 1 lnzresso para quinna Foster. Ele e Patric. Acon- . ventura li no ellerto - ort em I �. o" -,., L

-

.' A - maIS elevados uma certa cota Português- ta-feir-a,
tece, porem, que el� ��o estava para aumentar os menos aqui- Senhora. e nitas. 1,20. Estudantes 3° lugar - 1 ingresso para terça-
encantado com a Idéia de ser nhoados. Ainda mais, depois a 00 e Carvalheirlll. 240 feira.

perseguido pela jovem, en- das tabelas. já prontas e apro-
Livre d. Cenllura

•

,�s melhor�s ��ledo�as não. elas-
quanto via que um amigo de slfIc�das. farão ,IUS somente a sua

• -1"
•

d ln
vadas, demos novos aumentos, r- I

-

I
publicação.

HhB.nCIa, morna e a ores variando os padrões números "IDe mperla ATENÇÃO
por ela. Não houve nesta pro- "II" e "A" até XI de cem a

Leiam o interessante programa
dúcão O mínimo racionamento A'II 7,30 horas dos Cines Ritz e Rox y na última

� 300 cruzeiros, o que demons- Última Exibição ' .

de luxo, sendo que há inúme-
tra o intuito da comissão em Um filme eletrizante e cheio de

pagma.

ras creações elegdantíssinlas ser humana e atender 03 pa- sensações:
exibidas pela lin a Louz��e drões inferiores. Uma coisa

BUFFALO BILL

Allbritton, além de cenários
afirmo sem temor de contesta-

(Tecnicolor)

DE'SQUITEcustosos e soberbos. Muita mú- oom Joel Màc Crea, Maureen
ção: jamais houve um aumen- O'Hora e Linda Darnel

sica, canções, humor, paixões t ... ;; b ta
. No Programa'. Por decisão J'udl'cia'ria, fOI' con-_ O lA,,0 SU S nclOso, e, se par-descabeladas e loucas.. . Notícias da Semana 45x36 ».F.B. cedido o dellquite conjugal. com

Um entretimento que deixa- tirmos da classe inicial (dacti- Fox Airplan NewlI 27x76 -Atualidades separaç·ão de corpos e bens, ao sr.

t· f't 1 lografos e escriturários), veri·- Preçoll: Cr$ 3 60 e 240 Alcides Teodoro Rosa e dona Alicará O espetador sa IS e1 O (3.
ficamos que, de quimJnentos e Impr. até 14 anos Ferreira.

vida! . . .
_

* * seiscentos cruzf'iros, os orde
nados passaram a 1.000 e 1.200
cruzeiros, isto é, cem por ceu

to sôbre o que \-igorava em

1936. A com,issão encarou ain.- WASHINGTON, 16 (U. P.) - "Nossas rel�ções com a

da, tanto para as fôrças arma- Rússia devem ser amistosas, mas firmes" - foi o que afuma
das como !para as classes civis, ra.m os representantes none-americanos Karl Mundt e Fran

'aqueles postos de média repre- ces Bolton, membros da Comissão de Relações Exteriores da

sentação, onde o servidor se Cronara de Deputados. Os dois deputados estiveram em via
demora mais tempo num pos- gem através de vInte países da Europa e da Asia, tendo regres-

A I art,e" I to, como por exemplo, no Exér- sado recentemente aos Estados Unidos. Tanto Mundt como a

U as p tlU ares cito, o de capitão. Assim, veri- sra. Bolton são de. opinião que "se torna necessária uma reu

Exames de Admissão, Taqui' fica-se que um capitão, em ,. nião imediata dos "cinco grandes", para determinar .se o Mi-

�r!;\fia, etc Ensino forte e se' 1943, percebia 2.600' cruzeiros, ludo deve ou não ser diVidido em esféras de influéncia". 'Os re-
:N.\S('DrE�'l'O: guro. Preç'1s módicos. passando, agora, a perceber, presentantes referidos ainda destacaram que os Estados Uni-
Está em festas o lar do sr. Informações com o sr. João I

na atual tabela, 4.500

cruzei-l
dos. deyem exerces:- a correspondente autoridade no controle

"Tomás Maia, DD. Coletor Es-l Silva. na Inspetoria R. de Es raso Pelo exposto, ..-erifica-se ge:'al e que a v:tó1"la dB:_3 naçõ.es unidas somente dará resultado
tatln:1.l de PJoriar,ópo1is, e rI-'-) t2tística (Cine Rcxy) 15 vB-I que argumentar com as letras co::n uma paz da.:: nacües umdas.

.ASJV�RSÁRIOS: i sua exma. espôsa, com o nasci-
Transcorre hoje o aniversá- mento de um robusto garoto

rio natalício do sr. Rogério da CjUP, na pia batí s.nal, receberá
Costa Pereira, do alto cornér- o nome de Roberto,
cio desta praça.
- Faz anos hoje o sr. Antô

nio Aciolí Carneiro, do 'I'rrbu

mal de Contas.
- Detlue hoje a data nata

lícia da sra. Laura de Moura
Ferro, digna espôsa do sr. dr.
Pedro de Moura Ferro, ad

rogado.
- Faz anos hoje o menino

Wilfredo Eíras Macedo, filho
do SI'. Erasto Macedo, ativo re

presentante comercial.
- O menino Norton Gon

çalves vê passar no dia de ho-

Ajustou nupcías com a gen
til srita. Jandira Silva, o tele
grn,fiE:ta Osvaldo Rittellc0urt,
ambos funcionários dos Cor
re�os e Telégrafos.

�OIVAJ)O:

o alfaiate indicado
Tiradentes, 'I

CINEMA

* * *

je mais um aniversário.
- Decorre no dia de hoje

mais um aniversário natalício
do sr. Armando Brito, proprie
tário da conceituada Alfaiata
ria Brito.
- Completa no dia de hoje

mais uma primavera a menina
JIarta, filha do sr. Ivo Noro
nha.
- Faz anos hoje a srita. Oti

lia Vieira.
- No dia de hoje faz anos a

sra, Corina Werner.
- Deflue hoje o aniversá

rio natalício da exma. sra. el.
Maria de Lourdes Tavares Ro
thfuchs, digna consorte do sr.

Lothario Paulo Rothf'uchs,
funcí onário da Delegacia Fis
-cal.

YL\JA.�TES:
Sally Schmídt

Acompanhado de sua exma.

.espôsa, está hospedado no Ho
tel La Porta o sr. Sady Schmi
dt, ativo e dedicado Inspetor
Geral da acreditada Cia. de Se
guros de Vida Previdência do
Sul, para os Estados do Para
ná e Santa Catarina.

Heitor Bíttencourt
Pelo avião da Cruzeiro do

Sul seguiu, ontem, com desti
.no ao Rio de Janeiro, o sr. Hei
tor Bittencourt, Diretor-Ge

. rante da Reinisch S. A. e Te
soureiro da Associação Comer
eíal,

I.1aércio Leal
Acompanhado de sua exma.

espôsa, seguiu ontem para o

Rio de Janeiro, depois de lon
ga permanência entre nós, o

sr. Laércio Leal, do alto co

:mércio da capital federal.

gressou ontem a esta capital o

sr. Acelon Dário de Sousa, dig
no Diretor-gerente da Carlos
Hoepcke Com. e Ind.

S. S. foi recebido por grande
:número de amigos e de fU11'
donários daquela firma.

Amistosas, Ias firmes!
. .\ celoll Sousa

Pelo avião da Cruzeiro re-

É PURA VERDADE!
É fato que as coristas do

grandioso musical da Warner

"G1'acas à minha bôa estrela"

pintaí-am as pernas sômente
na parte da frente. Mesmo as

sim essas pernas, dizem, são
maravilhosas ...

'" * *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ttSTapo Quarta-feira, 17 "8 o utubro d- '9"5

ClínicoAlfaiate
Carioni,

"O melhor"

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

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

VISITE-O!

Ru& Tiradentes, 9 A.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d� Adulto.
Doençaa da. criança.

Laboratório de Análiae.
clínica••

Conault6rio: rua Felipe Seh
rn-idt, 21 [altoa da Co_a Pe-
raiao]. da_ 1030 á. 12 a da. I15 à. 18 ha.

.

IRe.idência: ruo Vi.c. de Ouro
Preto, 64.

IFone: 769 (manual I

I A 'Q'�������' SIN.
GER' di.põe de técnico espe
cializado em conlêrtol de
máquinas da costura. mo te

res, fogareiros, geladeiral, fer-
ros, aq.uecedore., etc.

Atend.e chamado.
a domicílio.

Tirante., 18 -- telefone 1.479

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

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

Consultas com hora mar

cada, no período das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129

Telefone - 1218.

I

I I
I

I

________________________-------a------

II
II
I

Dr. H. G S.

��tSOtlQ,?j' Laboratório�

� <-2:� . �. RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� '. � (em frente ao Tesouro do Estado

RNÁTOnO PRrÔLOGICnS Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urina, Exame para verificação da grovi· Idez Exame de escarro, Exame para verificação de

doe�ças da pele, hoca e coheIos. Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinos e transfusão de sangue.

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

I--Ci'-u-b-e-1-2-d-e-A-g-o-st-o-:
I PROG1U.JL\. PARA OS }IES}�S DE OITrrrRRO, XOVEJIBRO

E DEZKUBRO UE IH!;):

Or'ITBR.O
Dia 21 COCKTAIL DANCANTE, com início
Dia 27 SOIRÉE, com inicio ás 22 horas.

XOYE}[BRO

Agradecimento e Missa
I EstevamAli!���?Ee�i�o�, ViÚ�SP!�V��!d�

de Espindola, bem como seus filhos, e demais pa-

I
rentes profundamente sensibilizados, agradecem a

.

todos quantos durante a pertinaz enfermidade que
.

vitimou seu pranteado espôlo, pae e parente e por
ocasião de seu falecimento lha. prestaram tôda a anistênCia. moral e

eepiritual, multo' particularmente ao ar. dr. Paulo Fontes. médico
______________ assistente, Srs .. Norbarto Rihl, Juan Carlos Ganzo, ten. dr Thímóteo

Braz Moreira, Comissários e demai. funcionários da Secretaria de
Segurança Pública, oficiais, sargentos. praças da Força Policial do

IV' .

I E.tadoAproveitando o ensejo, convidam-os para assí.tirem à missa que.ISlte, sem compromissos, I em sufraqio à lua alma, mandarão celebrar sábado peôxirno, dia 20.

I
às 7.30 horas. no capela de Santa Filomena, em São Joeé confeuan

LIVRARIA ROSA do-se. desde já, agradecidos por ma.is else ato de fé cristã. 3 v.2

:1, Rua Deodoro, 33

IIFtcr íanópolia
I

Livros novos e usados,'
em diversos idiomas. IIA tende. encomendas de

obras editadas no Brasil

Sedas, Cosímírcs e Lãs

CASA 8••"•.a(os�
O.RLANDO

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

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

1

TÊM

(NSTlTUTO DE DIAGttOSncO
CUNlCO

DR. OJALMA
MOELLMANN

'ormadoo poI)A U01.....� a 0eIDiIbN

Com prAtica DOI' bOllPlrtLta�
C1fII1CIl m6cI.1ca ma ..-aI. peddat11a. CIiIMQ.

lU dO túIICDa� apanllJo patto
l1J'mIr1O do boIIWm • da lDI1IIwI' I

� TMRlcol DL PAULO TAV.... I
Ouno d.� ClfD1ca com o dr.

� ". .&brwIl CamiparJlU1D (Ao "-'lJ'

�. JlIIpecI&Uado ma lDCJ,a<D.e • Ia.,..

Pdblb. praia UlI4� dO ll10 � la·

,elro. - Gabt.llfifl d,. Ralo X - l1bIctro

��toanfla cI1nlca - ....bol1mlo M

oal - � DuodIlDAl - QIsibIDeta
.. n.totC'aplll - lA'bonit6rlO da�

lOpIa •�cI!mIdcL - Rua :r-IIdO

CASA -- CRS 400,00

I
Precisa-se de uma até CR$

400,00, Aluguéis adeantados.

I Informações fones 1022 e 1360
ou Caixas Postais 240 e 270:

SOA RPELL1

os 10 horas.

Caminhão Cbevrolet
Vende-se. Tipo 1938 -- Compl.ta

mente reformado _. Informaçõea
com João Selva -- Avenida Hercí
lio Luz. 55, 15v-Z.

DE PESSOAS

«Scorpellí»

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

LAR DEPURATIVU

'_/ÜJ E1I. GE PUIlC;ÁNH,IOfEM OI!:·TIA.
_..

,

,; 1.".S••··,·� .:

--- Florianópolis

DO SANGUE
MARCA HE61STRAD

I o Fígudo. o Baçc, () coração
Purmões ti Péle. Produz Dôres de
DOS Ossos. Reumatismo, Ceguetrs.
belo, Anemt», e Abortos
Inofpnsivl) fi r' organismo. Agradável como li ('()f.
O ELIXII{ 914 está apr"vHdo pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratsmet.to I1ti SHilis (> I{pu.
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES

° EstÔUl81l11. IIS

Cabeça, Dôre�
Queda do C8-

o ELIXIR «914»,dada a sua
base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o EUXIR «914» obtendo
semnre os melberes resultados
no trrtamente da Sífilis.

la) Dr. Rafael Bartoletil

Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

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

a ocasião!Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradt!nte! 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítimos).

Visite-a hoje mesmo!

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS

1
SEGUROS DE.

Reprs.entaçõell Tran..portell Maritimoll; FerrO.
Consiqnações •• Con ta Própria viários. Radovi.ário�, A.5raoJl,

Ruo Padre rarll'19tra. 5

I
Co;aca.. Fôqo, Acidenta do

2· Pavimento Trabalho, Acidente. Pell..oaill,
CAHIIA POS'TAL, 117 RSlIponllabilidade Civil e Vida,

Endereço Teleoréfíco « BOSCO"
-
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o eSTADO Quarla.'eira, 17 o. Oulubro a. 1945 5

SOUZA

I
• Estabelecimento Gráfico Brasil

Aceita encomendas para o in terior
. do Estado

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

(L- _

I Dr. Oswaldo R. Cabral I
I

Rua Nunes Machado, 7

I'I Edifício São Francisco
Das 9 às 11 e das 14 às 17 horas,

� I.__�U. __

Deus Jamais esquecerei,
macabras» DE

NICANOR

I

II I

r-
I

-

VISOesessas

Trabalho. Comerciaà
Irnpreasdo a côru

Compollição de livro. e

1ornai.

r

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

Tradu<;ão da carta escrita pelo d r ec itiox. cm condições de não mais tas cousas tão horrtvc is. quando I Itenente-coronel G, J, A, Bartlett ao SI' po.Ic: ,distinguir os vivos dos 11111 mumunto mais tarde, quandu
sr. Art hu r ViIJiers, p residerjte da mnrtns. I upc-rt ados, gritassem que -ê lcs nada
unidade marítima de cadetes de Tenho visto homens e mulheres' podiam fazer, que não foram eles, � ��=-__Hackn ey. Inglaterra. O tenente-co- que p,'rderalll completamente o scn- mas sim Hitler e seus algozes. Alt·S
Tonel Bartlett é ex-oficial dessa so de dccencia e sexo quando livra- Os IllCIIS sent imcntos, no r-arnpo,unidade, ram-sc dos poucus, trapos imu 'ld()� crum de vi!1�ança con Ira t'sses, sui- lOS sofredores2:1 de abril de 1945, qu; os cobrium esforçando-se para nos. e, a muito custo, controlei-rnr- li.
The l-1->n. Art hur YiJliers. D. S, O" lavar as parte, púdicas, á vistn de para não matar, 11í -ncsrno, os S'l Dra. L. GALHARDO-Ex.Elon .\[;'nor, l l ackru-v Wick. E. 9, milhare� de outros, com um liqu!c!t! S" inclusive as mulher-es também médica do Centro EspíritaPrezudo senhor, que havia em uma pequena lata, Só S. S., ocupados em enterrar suas

id d AEstas poucas linhas são para S:JU Deus sabe que liquido era 'aquele! v-itimas. Bem, receio que esta car- Luz, Carl a e e mor, co
da-lo c vão COl1l0 resposta á sua Deixo isto ú sua imaginação. ta não é para alegria mas sei que munica a mudança do seu
carta til' 13 de Abril. Tenho visto outros sentados er.tre o senhor terá prazer em receber consultório para a RuaSen: duvida tem lido sobre os cadú;'eres babando � comendo algo u�lla exposição pessoal dos acontc- do Senado, 317 _ 20 andar,orrures que tem sido descobertos de cor branca, e mais tarde, horro- cimentos recentes.

.

.

. •

d sa odurante a última semana, mas peu- risado, fui informado que jaziam Tenho prazer em saber que a R10 de JaneIro, on e e ,pa.ssei que, talvez, V. S. gostasse, tum C;\(!Ú"I'I'CS com partes da carne e un idade de cadetes aumenta em oferecer os seus presbmos.bem, de saber de um amigo seu que cntranhus removidas indicando ca- número, .. etc. etc. Escreva detalhadamente'iu, COI1l seus proprjos olhos, esses ni�?lislllo. ,

Favor escrever-me logo. Lel11-
nome, idade, endereço e eri-nesrnos horrores. I cnho Visto pequenas cousas branças a todos.

1 dPara começar. ludo o que a im- com enormes cabeças e com aspec- Sinceramente. velope se a o para are.
nsa tein {Cito sobre isso é pura lo ele símio que já furam bebés ( asvinndo l G. Bartlett. posta,

, 'dadr, mas, apczur de tão grande ubruçados por esqueletos femininos
forço por parte da imprensa para e cntcrrr.dos juntos.

uoslrar esses horrores ao .nurulo. Tc-nh o visto fóssas contendo cen-
ó é possi ve l avaliar o significado tonas de mortos, carcassas huma
íe tantos horrores quando se' é nas apodrecidas jogadas á esmo,
esternunh» onda", umas sôbrc outras, até a altura CK
Parte dos meus encargos era 3 seis metros, enquanto centenas de
e colhe r informações exata sobre outros c.idáveres permanpci.un ati
m grande campo de concentra- rados á beira das Ióssas á espera
ão em que haviam milhares dr de serem atiradas para dentr-o,
'itimds. Tenho visto cadáveres nús tão
Meu Deus! .J amais csqucccrr-i desf'igurndos pela fome e pela doen-

SS2S vi..,ões rnacúbras. ça que era impossivel julgar a que
Tive que exercer forte controle sexo pertenciam,

.obrc os meus nervos para não Deus meu! Era tudo tão terr i
air correndo feito um louco :10 vcl ! Até os 'fotógrafos vomitavam
vista r cennr io tão horr-ipilante. enquanto tiravam fotografias ries
evn confessar que não pude e vi- tas cenas. L'm deles chegou rnes-
ar excessos de vómito, e outras 1110 a sufocar.
essoas que estavam' ao meu lado X:lo sou um jornalista

senS.)CiO_1
iram-se na mesma sil uação. () nal C(lI" lhe, quer dar um:> historia Eheiro de carne humana em de- fanlastica Nào sou capn de tais Stamposição d�\'a-n()s náuseas ,n- qualifica<;õcs. Estou, sómentc, e,�
UjJOrtaveisf e o ar contaminado forçanch-nw para dar·,lhe :IS ml-
areria j n fi Itr'a r-se em nossos n l1a" p I'(lp ri as impr ..'ssiies,
ull11õe� de tal forma que até !lo,- -"AO J� PHOPAGANDA. SENHOH Ie imagino ai!1da sl':1tir esse chei .. Faça acreditar á esses incredltlos
o. aí para que realizem e vejam eom
Tenho "isto vcrdadeiros esque- Chlre'l.;l o tipo de gente com quemelos "ivos, a:llbos sexos, inclilill- eslam"s lratando, para que o c�ldi
o crianças. arrastando-se cober- l(O adequado é riado ú êstes suino�
os d .. piolhos e carcomidos pelas quando a guerra terminar,
nferllli(lades. arr�stanr!o-se sobre -"in�u(,11l pode imaginar quais os
abdomell guinchando como ma· !JorrDI'es que ainda iremos des('o-

arns e querendo agarrar-se ús bri r.
ossas calças quando passayamo!; ��l(ln :ldianta fazer escusas a fa-
or perlo tI'eles. V{lr das I!!assas e dritar a clIlpHA ideia de eOl1lúlo com estas cria- ,illment;: ú trest,lj)o, aos' S, S, e ao
Iras arrepiava-nos. Tenho visto ·regillll'n Hitlerista.ntros de eú('oras defecando e uri- () povo alemão bem sabia destasando entre as centenas de cadúve- atrocida(!es, Existe uma cidade'es apot!re('ir!cs enquanto ()lItr(l�, grande hem pC'rtu déste campo d�'
elllasiados fracos para agacharel11- concentn'çüo que os S S, fre(Jilcn-e, faziam-no JIlesmo de pé. par<l ta\'aJll seguidamente. }� incdvel
gO, vl'ncidos pela fraqueza, eai- pensar que quando os S, S, encon-II sobre ()s eadúveres e aí

pel'lna-l tr8\'alll-Se ('0111 amigos e parentes

I
er,

nunca ",en('i"na'�em �)S :lcopteei-I'tenho visto pessoas ainda vivas mentos no campo. Nada adiantael ados en tre cadúvel'es nús e ap-o- que o povo chmasse inocencia éÍps- =-__..

transmissores para arna

dores, Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

CONTA CORRENTE POPULAR
JurQs 51í2 a, a. - Limite Cr$ 30.008,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 .;. Florianópolis

CAPITAL:

é a
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandalias para praia ao' atcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
N-õo comprem seus calçados sem VIsitar a I

«Taman.caria Barreiros») I
. RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41�

____________________________________a. I �

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA, CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis. -

ADv'OG r\._DOS

O. Saltão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('I \ WETZEL INDUR'rRIAL-.J()JNVrLLE (MllrCa re�,I�1

recornmellda-�e para rOODa fina € roup3 Cotnrnum.

Télle. e Memerai.
Doublês e tricromia.

Revà:a. - Avul.o•• Caixa••
E.tojo., etc.

IDeseja obter
[empreqo ?

Procure então a nossa Ger ên
cm e preencha a nossa "ficha de
informacões úteis", dando tô das
as indi<;ácões possíveis, que tere
mos p razer em recomendá-lo (a)
aos Interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

* * *

EMPREGO
Moça datilógrafa. compe

mentar ista, oferece-se para ser

viço de escritório em casa Cl)

mercial. Módicas pretenções.
Informações nesta Gerência .

S Vil - 4
* ,;, *

CASA 00 TERRENO
H. Moura compra.

Avenida Rio Branco, 89
x x x

CORRETORES
Preci.omo.. Informação à Rua

João Pinto n' 6 ou Caixa Pcs-
.1. t4Z. 10,,-7 ..

• >lo '"

LocomoveiI
I VENDE-SE um de 30 BP.E.

Informações nesta gerêneia.

I, TERRENOS
I

Vendo diversos lotes.
A. L, Alves. Deodoro l35

5 v.·4
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RELIGIAO Solicitaram a

Ministro.
interferência
da Guerra

do

-C'IJ{�.A �. _.L;.S,,�
bilidade? Com o Estado? Pode
o Estado suprir um carinho de
mãe?

O Estado pode educar e ins-
truir, - formar cidadãos, mas

ALA não poderá nunca formar um

só coração. - Como é trágico
o exemplo da juventude hítle
riana"! .. ,

RIO, 16 (A. N.) - O mi_?istro �a. Guer�a r�cebeu n� J?a
lácio do Exército uma comissao de militares inativos, presidida
pelo almirante Hoffmann e composta do brigadei.ro Newton

Braga, general Castro Aires e coronel. Manoel HeJ?-nque Gomes,

que lhe fez a entrega de circunstancIado memorial, o qual faz
ver a situação em que se encontram os reforma?-os das forças
armadas do país em face do elevado custo da. vida. Ne�se do

cumento os reformados pedem ao general GOlS Monteiro sua

interferê�cia junto à comissão de reajustamento de vencimex:
tos, afim-de-que sejam de fat<;, amp�rados ..

O gen�ra! GOlS

Monteiro prometeu interceder Junto a refenda cormssao, que,
aliás, já está tratando do assunto.

Catolicismo

..

o SANTO 00 DIA
17 de outubro

STA, MARGARIDA M.

COQUE, VIRGEM
Esta filha da nobre França

nasceu aos 22 de julho de 1647,
em Verosvres. Seu pai era no

't,ario real. Com 4 anos de watt",

foi IViargarida levada, por sua

madrinha, ao castelo de Cor
cheval. O luxo, porém, e os di
vertimentos mundanos, aos

quais se entregavam seus no

bres parentes, não impressio
riaram a menina já então ma

nifestamente agraciada por
dons espirituais, que, qual lu-

* ,. ,.

E a filosofia .do mundo con

tinua: Guerra ao capitalismo
- O Estado deve ser o único
proprietário. A concentração
dos recursos e do poder econô
mico nas mãos de poucos é er

rado e depõe contra a vida eco

nômica de um país.
Mas não se combate o mal

abolindo a propriedade privaminosa aurora, prenunciaram da, mas sim dando-se uma no-
sua futura santidade. Já então

va distribuição a propriedade,
consagrou-se a Deus para sem- de modo que o maior número
pre pelo voto de castidade per- possível tenha sua parte em
pétua. Durante uma longa e terras meios de produção,estranha doença, que resistiu a

em outras palavras _ comba
todos os tratamentos e rem é- ter os trusts e encrementar a sas inúteis gastam enormes sa

dios, prometeu Margarida ta-
pequena indústria e o crédito mas, não podemos deixar de

zer-se freira, se recuperasse a agrícola para fomento da pe- reconhecer, com grande pesar,
saúde. E Nossa Senhora resti- que na-o somente a justiça na-o

quena propriedade.ruiu-lhe prontamente as Iôr- e' observada mas também oLogo o Estado não é o único '

ças. A donzela levou para a 01'- preceito da caridade cristãproprietário, mas controla adem da Visitação de Nossa Se-
produção e' o capital e favorece não é suficientemente conheci

nhora em Paray le Monial o do nem VI'VI'do na pra'tíca deo cidadão na aquisição de pro-' ,

perfume de suas virtudes ad- cada dia".
quiridas á custa de muitas 1)1'0-

priedade e melhoria de sua

condição econômica. E mais adiante termina o

vações. O amor a Jesus-Hóstia
,. '" ,� Grande Chefe: "Enquanto as

mereceu-lhe aquelas célebres me s d f 1 or tasE o mundo pergunta: será o pro s as os a sos pr e

aparições do Sagrado Coração d t t dã ecomunismo a solução ideal pa-
es a erra ao em sangue

Jesus que a tornaram a "Após- - Iá
.

1 d dra o século de após guerra? agnmas - resp an ece e ce-
tola" da devoção a êste cora- 1 ti 1 b 1 d fe. Se o fosse por que o tão mau es la e eza a gran e pro -

ção. Como mestra das noviças .

li tíca E'sucesso das três ínternacío- era apoca ip ica - : � IS queda ordem, a santa teve ocasião t d
.

C· b
-

eh I tnais? eu renovo o as as COIsas. amln ao -Afro .,Qde formar estas para a vida re- (A 21 5) {i {i
- Não extremismo _ mas pac. , .

ligiosa mais pelo exemplo de
verdadeira democracia _ em

* '" * Vende-.e. Tipo 1938 -- Completa.
suas peregrinas virtudes, sazo- 1945 _ ano da vitória e íni- mente reforrn.ado -- Informaçõe.
nados frutos de uma vida de que homens de sã concíêncía . com João Selva -- Avenida Hercí

- tenham a necessária faciltda- CIO de uma nova era. Na ex- lia Luz, 55. 15v-2
oraçao e da heróica paciência t· d

.

d
nas adversidades, Aos 17 de ou-

de de pensar e agir conforme pecta iva o porvir o Mun o : -------------------------

���. ��r�od�e�l9�..
entregou sua al- ���s���c;�n��zs t��lib��'���� Ob������nópólis, 14 de oututro

IFormado, ao que parece, o novo
que uma nação progredirá. de 1945,

19b. t
-

-I g t-E a Igreja, - porque não
* * *

F. M.

I a Ine e CIVI ar en Ino
1945 - ano da vitória - na- apoia ela o comunismo? Por-

ções vencedoras, nações ven- que não se pode ser católico e ESPIRITISMO Buenos Aires, 16 (U. P.) - nha: general Avalos ou outro
cidas - mas todas exaustas e comu�ist3t? �orque �o�unis- DR. FRDERICO ROLLA

O sr. Juan Alvarez, Procura- m i I i t a r, Guerra; Alberto
mutiladas. Famílias em luto, mo nao e caridade cristã? O dia 14 de Outubro último dor Geral da República Ar- Hueyo, Fazenda,
berços em testa, arte, Iíteratu- Porque a Igreja, vanguardei-] data da 540 aniversário de de- gentina, conseguiu, ao que Não foi mencionado o novo

ra _. progresso, rádio televi .. ra do progresso, que soube pre-] sincarnacão do saudoso Médi- parece, formar o movo gabine- více-prestdente, Correm rumo

s�o.' bomba atômica - olhares s�rvar as �rtes e as letras atra- co-DrrFrederíco Rola, foi sole- te civil que 'porá fim à crise res de que a idéia que predo
cétícos . . .

'. I
ves dos seculos. ,em seus con- nemente comemorada no C.E. política e fará cessar a atíví- mina a instalação, em primei-

F o mundo contl�u.a: R.oose-I ver:tos e mos,telI,?S e que t�m Fé, Esperança e Caridade de dade do triunvirato mili:tar ro lugar, do gabinete e depois
v�lt .mor�o, Mussolllll fuz�lado.yOl fundad<?I,. Custo por ass�- Jesús, em sua séde própria à. que está a frente do govêrno. da vice-presidência, ao que se

Petam Julgado - naZismo, I �ente o Espu:_to Santo, - nao Avenida Mauro Ramos nO 92. Em meios bem informados, seguiria a renúncia do general
fas?is,J?o, �iberal. democrach e covarde ,e nao se cal� quando Ás 19,30 horas, quando foi revelou-se que o sr. Alvarez já Farrell.

--:- IdeIas e Ideo-logIas - comu- deve falar. �sta Ig:eJa conde- iniciada a sessão, o salão se--de- ap�eselltou ao �eneral. ��rrelll
---

DOE-N-Ç-�l-S-N-EBVOSAS--msmo. �.a ? comum�mo poI seu �ate- parava literalmente repleto. O a hst� dos futmos
. �ml::;tros, Com 0<;1 progressos da mediei.....'" * 'lo Ilallsmo, paI seu sexuallsmo, ambiénte era de confortante que sao em sua maIona desta- hoje, as doenças nervosas, quandG

E O Mundo reflete - comu- �or sey. totalitarismo. O c�tó- satisfação, paz, harmonia es-
I cados .eleme,ntos CIVIS.. tratadas em tempo, são males per-

nismo - negação da existên- llc� nao �_ode ser. c?m�msta, pirituais. �egundo f�ntes autonzada�. feitamente remediáveis. O curandei
cia de Deus - materialismo - pOlque Cle na eXlstenCIa de -

Numa manI'fo.staca-o frater- seria o segmnte o novo gabl- rismo., fruto da ignorância, só pode
D

- U prejudicar os indivíduos afetados de
o, homem vale quanto produz �m. eus, ,�re na caridade e n.a nal, compareceram' os repre- ne.te, argentino: ,�ua� AIvarez; tais enfermidades. O Serviço Na-
so quem produz vale fe- J Justiça, c�e. n? l�r ,que conSI- sentantes dos vários Centros l111111stro do InLenor; Jose cional de Doenças mentais dispõe
chem-se os m��icômios e asi- dera sacrano mVI?la�el, crê no Espüitas da Capital e subúr- Eduardo CoU ou Prof.8ss0r de um Ambulatório, que atende gra
los de mendlcIdade - euta- c��amen� �no e mdlssoluv.el e bios, os quais usaram a pala- Berllard_o Hou�ay,

.

Justiça
..

e tuitamente os doentes Ilervosos in-
" - I bd d d I

- dígentes, na Rua Deodoro 22, das 9
naSla. ele na. 1. e1, � e . e PO,SSUll' e vra, proferindo vibrantes alo- nstru_ç.ao; Jose. MarIa CantIl?, às 11 horas. diàriamente.

Se a geração espontânea é de adml�1�stIal o que legalmen- cucões exaltando a obra belie- Relaçoes ExterIOres; OctavlO
fato negado, se nada se pode te ad<_!UlrIU perante a Nação e mérita do magnânimo Dr. Amadeo, Agricultura; Carlos
produzir por sí, se não há efei- a S?cledade ..Co_munismo não é Rolla. Herrera, Obras Públicas; Al
to sem causa, se o fabricante c�.nd_a�e c,nsta. caridade O desembaraço e a demons� mirante Verlgo Lima, Marl
é superior ao objeto fabricado, c� l��a e d�r. a� corpo. e ao es- tração dos conhecimentos da
se o homem é a mais perfeita pmL� ,- e lm:tar C.rlsto,_ �ue Doutrina, dad.o pelos alunos da

I
creação da natureza, forçosa- apesaI_ de pobre dav.a ao::.. _l)o- Escola Dominical "Dr. Frederi-

':.mente seu autor será superior bres. E olhar com slmpatIa às co Rolla", anexa ao referido
a ele - Deus - um ser Supre- v�lent�s damas de caridade e Centro, foi uma prova cabal do
mo que desconhece a Morte - �lcentmos, �ue �algando mm.'- qmmto vale a persistência e os
passagem para o Além - espi- [OS e atrave;:;san_a� atal�os, pe- sacrifícios em pról de tão subli-

. rito, esgiritualismo. Portando netram nos tugunos e cnoupa- me ideal.
Deus nao é a negação da Vel'- nas levando aos pobres e dcs- A Diretoria do C. E. Fé, Es-
dade, Deus existe. graçados a esmola e o consolo

perança e Caridade de Jesús,i' * �, de que carecem. está de parabens, e o seu patro-E o mundo continua refIe- >t; * �,
no Dr. Frederico RoIla, satisfei-tindo: liberdade de sexo - Na sua grande encíclica to está, por ver correspondida

amor livr.e - homem sifilítico, �vinh Iredentoris - diz-nos a sua ajuda e proteção Espirimulher estéril - desvaloriza- "Pili? XI de saudosa memória: tuaL
se o casamento - divórcio, no- "Q4ando vemos porém de um
va união - Filhos para o Es- lado multidões de indig-ent.es *

tado - o Estado os educará. r�a!rrl.ente op!'imidos pela mi- Terá lugar hoje, ás 19,30 ho-
- Quem assumiu a garantia sena por motIvos alheios à sua. ras, no C. E. Amor e Humildade

desses seres? Quem os fo!.'çou vontade; e de outro, perto de- do Apóstolo, à Rua Mal. Gui
a existir? Eles pediram vida? les, muitos que se divertem 11h_�r.me _ 29, uma palestra
Onde fica a noção de responsa- despreocupadamente e, em coi- doutrinária.

Volta a censUra à imprensa portuguesa
LISBOA, 16 (U. P.) - Foi implantada a censura à ím

nrensa com a informação de que cada jornal deveria entregar
um exemplar, diariamente, de suas edições ao Ministério da

Justiça e ao Procurador Geral da República. O govêrno suspen
deu o "Diário popular" desta capital por informar que mi
lhares de portugueses haviam assinado uma petição de ele
mentos da oposição que desejam eleições livres.
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OBSERVANDO

C. E.

Virilidade!
forca !.
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OK,lSA. - Á base de Hormônio.

(extratos glandulares) e Vitaminas sete
clonadas, OKAS.A é uma medicação
racional e de .. lta eficacia terapeutica,
em todo. os C880! ligado! diretamente
" r-or turbuções das glândula8 sexuaes,

OKASA combate vigorosamente: tra

queza sexue I em todas as idades. 80b a

fôrma tJe í r.suticténcia glanfin1ar ou víta
minai.•enilidarle precoce, fadiga e perda
df:" jTIPnlOria no homem: fl'igidez e toda.
8" pt'riurl)?.c.;Õf>� de ortzem ovariana,
idfld,> ('rltic.ll. otJl·lSidaue e magreza. fla
cide z dx pele e rugosidade da cutis, Da

mulher OK.AS.A (li","ortado díretamente
, d. '.ondres) proporciona Juventude,

s�� "d •• Força e Vi2(l,r. Peça f�.rmul�
", p" p..,rH homens fi' '.6rmula ouro

para uJUth,;,r:eR, em todas aI �oas Droga
ri., e Faruiecias Iutorrnacõee - pedido.
M Distr. fi' odutos ARNA. - Av. Rio
RranClO. 109 Rio.

Copyflght da

rI,,: NA YE rooHlAI/J!me..

1 ... que, até o fim do século
XVIII, todos os faróis da In

glaterra eram iluminados a.

carvão.
2. _. que o planeta Venus

passou pelo Sol em 1882; e

que, dêsse modo, êle só voltará,
a repetir essa façanha no anos
de 2004,

DR. HENRIQUE
STODIECK

(Membro dos II\liltitutoa de
Direito Social Brasileiro e

PauBsto. lente da Faculdade

I
de Direito de Sta, Catarina).

-- ADVOGADO --

Praç.a 15 de Novembro. n' 1.
.ala 3-Cai� Po"'al -- 86.

_I
Motor a oleo crú
VENDE·SE um marca DOli·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos. possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134,

3 ... que o mussuranho, pe
queno mamífero natural da
Afríca é tão voraz e digere tão
rapidamente que apenas pode
dedicar alguns minutos ao so

no por dia, pois passa quase to
do o tempo comendo.

4 ... que os a:ntigos filósofos
da Grécia recomendavam que
se rezasse em voz alta, para
que todos pudessem verificar
que não se estava pedindo aos

deuses coisas de que alguém. se

pudesse envergonhar.
5. ,. que, cada vez que um

canhão dispara um tiro, é con

sumida a produção de 800 me

tros quadrados plantados com

cana de açúcar, pois o alcool
etílico proveniente do açúcar
é um dos ingredientes básícoe
da pólvora moderna.

6 .. , que, recentemente, 50%
dos alunos da Universidade de
Kansas, nos Estados Unidos,
na ocasiao em que estavam.
sendo submetidos a um test,
separaram a fotografia do SI'.

Edgar Hoover, chefe do Bu
reau Federal de Investigações
daquele país, com osendo a de
um temível criminoso.

EVITE ABORRECIMENTOS
com ped,idos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
molaS' -ãos Indigentes de Florianó;-

Comprar oa CASA MISCE·
LANEA é ub"" economizar ..

DESPERTE. BlllS
DO SEU FIGIDO
Seu fígado de9C produzir�

um litro de bilis. Se a bílis não .::on-e li-

t'remente, OI alÍmcntos nio são dige�
e apodrecem. Os gases incham o est.ó�

go, Sopt'e'll'ém a prisão de ...entre. Vd
senre-se abatido e comoqueen'Tenenad-.
Tudo é amargo e a -rida é um maráciIt.
Uma simples e...acuação não tocari.

causa. Neste caso, 15 Pílulas Carter ..
extraordinariamenteeficazes. Fazem c.cw

rer esse litro de bilis e ...ocê sente-se dD

posto para tudo. São suaves e, contudCllt

especialmente indicadas para fazer a bílit
correr livremente. Peça as paulas Cartew.
Não aceite outro produto. Preço: Cr, $ 3.oet.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os melhoramentos introdu
zidos, durante o período da

MMlco - chefe do Sen1ço de SltI1I11 do Centro de Sadct. rst d desí

IDOENÇAS DA PELE - SlFILIS _ AFECÇõES URO-GENITAIS DE
guerra, na indus na e eS1-

A){BOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS dratação e enlatamento de fru-
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt .. tas e vegetais, aumentaram

RES.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648' grandemente o interêsse pelo
_----=--:'""'""---(-A-U-S-E-N-T-E-)-�-------�E emprêgo de soluções de soda

DR. SAVAS LACERDA cáustica para remover a casca

de certos produtos, especial-
Clínica médico-c!�úr�ca de Olhos - Ouvidos. Naris - Gar(lanta. mente, das batatas e das ce-

Diploma de hahílitaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia. nouras. Êste método, que é de-
CONSULTéRIO - Felipe Sehmidt, 8. Das 14 àa 18 horllol. nominado "descascamento porRESlj)ENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TElEFONES 1418 e 1204 lixívia", oferece a "Vantagem de
diminuir a perda de valioso

Dr. Polydoro s. Th-• .::.go
material comestível, o que não

u acontece com o método por
Clínica MédIca em Geral I abrasão, em que os vegetais

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestínos,
. são esfregados de encontro á

fins e demais órgãos internos, de adultos e crtanças áspera superfície de um carbo-
CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16 rundum (silicieto de carbono)

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas em uma máquina especial.
RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766 O processo pela soda cáusti-

ca já está sendo usado, na In

glaterra, por algumas firmas
oom ótimos resultados; entre
tanto, é provável que a genera
lização deste método seja re

tardada pela falta de máqui
nas automáticas, para sua

aplicação. Por outro lado, nos

Estados Unidos, onde tal pro
cesso é empregado há alguns
anos no enlatamento de pêsse
gos, abricós, etc., vários mode
los de máquinas, para descas
camento pela soda cáustica,
são usados comercialmente, re
duzindo o risco de queimadu-

_" - .., ..,.", -" "'" --" - "." ..- " J' " ""...:-,,"" , ..,....
ras, etc., inerente ao trabalho

DR. ROIJ)ÁO CONSONI com soluções cáusticas a quen
te.

ndicadorMédico
-----------=-��--=-���------------------------------

DR. BIASE FARACO

ORa SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO'CENTRO DE SAODE Il DO

HOSPITAL "NER:eU RAMlOS".
CUl'1IO de aperteiçoamento no Ho·spital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ez:-elrta.
cl6rlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordl'io.
CJJJNlCA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCIil .II; TRATAM1iJNTO ESPIIlCIALIZ4D9

DAB DOENÇAS DO_ APAReLHO RESPIRATóRIO.
OPERAÇAO DE JACOBOEUS

'lX)NSULT.lS: Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóIUO: Rua Vitor MetreJ... 18.
RESIDeNCIA: Rua EsteTa J1lm1O!'. 1Sl! - Te1_ 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico e.pecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CU1'IIo .. Aperleiooamento • LoIlp Pratica DO RIo de J"IUMAN
1O••VIJl'4JI - r.Ja .......: GlarIaJa_te ... 10,300..12 h•• à. tarde excepto o..
1MIIt0l, 14 ás 16_.. - OOl'BULTOIUOl a_ J'" PIa.... 'f, ........ -

_ 1 1 - .......: a_ rre.I4Ieate v..--. ...

tDURGIA GIlRAL - ALTA CIRURGIA - MOL1IISTIAS Dili 8111NHORA.I!I - PABTOI!I
Formado pela Faculdade de Medicina da UniTereidade de 81.0 Paulo, onde fOI

UIlBtenlte por vArlos anos do 8eTv190 CLrI1irgico do Prof. Al1plo Correia Neto.
CIrurgia <lo estômago e Tlal bílíares, I1lJtestlnOIl delgado e gr�, tiróide. !.'lIa.

tróltata, bexlca. ütero, OTÚ'1Oj1 e trompas. VaricoceJ.e. hidrocele. TU'1sM • hé'll1a.
CONSULTAS:

... I" II horas. ii Rua FeM.pe Sehmldt, Zl (altos da C_ Par.wo). -r.!. 1.A188.
RESID:llNClÃ: RUlI � Jdn40r. 178: Tel. )(7M

DR. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Diversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço' Na
anal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

ler�rdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLtNlCA M..D1CA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua l"elipe Schmidt. Consultas; Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópoli!.

DR. ARAUJO
AllIIiatente do Prof. SantlOJl, do Rio de "aJuu-o

ESPECIALISTA
Doença. e operações Ci(lS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CllrurI!'Ia moder-na da GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORINO (Iãbío • c6u
da bOca fendidos de n&fIC«lça)

�pja, traquêoscopía, bronccscopia para retirada de corpos eetra.n.ho., etc.

CONSULTm;: d88 10 b 11 e d811 15 b 18 bor..

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila r DR.
OperaçÕe. -- Via. Urinaria. -- Doen
gu do. inte.tino•• réto e anu.

-Hemorroida.. Tratamento do
colite am.biana.

•

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meirelea, 28.
Itll\de diariamente à. 11.30 h•.• ,

à tarde, do. 16 h•. em diante
R..id I Vidol Ramo.. 68.

Fone.! 1087.

ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

0Ir1IrWIa • ono...... VIIal.. •�
.. torllll. PU'toe • 4_...............

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
�" diU 1. la 17 1Jol'U. &.aIDalll·

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
1».. lenlcotl •• Clíntee Ínf&l1til da Assistência Municipal • 8ot1J1ltal

de Caridade

UON8UL�!i�Jf�u���A�td������oEs.A!�12�..... 1.&64

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

nn, lIÁRIO WEXnHAl'SEX
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ral1l0S"
CLÍNICA }IÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria
"Chiquinho

"

)
CONSULTAS: das 4 as 6 horas

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

Notas científicas
A SODA CAUSTICA NO
ENLATAMENTO DOS VE

GETAIS

-

"P}jRFECTA"

* * *

SUTURAS CIRúRGICAS

o contrôle dos vermes nodu
lares nos carneiros, ajudou a

salvar a vida de milhares de
soldados em todos os "fronts".
Isto porque, normalmente, tais
vermes causavam uma perda
de cêrca de 6 milhões de dóla
res de intestinos não aprovei
tados, os quais dariam para
fabricar 15 milhões de suturas
cirúrgicas. E 'isso, não se le
vando em conta outras perdas
resultantes de animais raquíti
cos, da redução nos rendimen
tos de carne e lã e até de mor

tes ocasionais dos animais.
Assim, a Fenotiazina, exter

minando os vermes dos ani
mais, tornou possível o salva
mento de inumeras e preciosas
vidas.

BRITO
O alfaiate indicado

Tiradentes

ANCORA 15 RUBIS

A Maravilha da Técnica Suiça Moderna
- Igual 00 modelo:

Cr$ 700,00
Cr$ 560.00

PARA HOMENS
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

FORMATO RED0NDO:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

c-s 520.00
Cr$ 400.00

PARA SENHORAS Igelal ao modelo:
Caixa folhada Cr$ 500.00
Coixa aço inoxidavel Cr$ 450.00

FORMATO REDONDO:
Coixa folhada Cr$ 450.00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 380.00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bens Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo.

'Não ha necessidade. mi
nha Senhora. de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a SJnho·
·ra sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Sa.ude da
Mulher. Regulador, tônico.
anti-doloroso. A Saude da

'.
Â•••,�".••�:f':::�::;,:�::,:::-.;;;:::"::,:";"�:g::::;:::}:::;::; �:olsh�: ���a .la rá recuperar

,,�

I!fo0�::::o {\:':;"::::::';l:
�\h o\'::O::6°<l�'\�?e6. :t::;:;:.\

,:::� õe
6

.�
:.;"..... :::::,/:>;::::::-.,

f::::::::>"'

Â SÁUDE DA MULHER

C9MPANHIA "ALIANÇA DA BAlA·
F..dada e. 187. - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

f1"_-._ -sJ'P!' -.ar ..............-_......
" ... " - "

,..._" -...-...........
-

•
"

......;...",......_-..-..... ""a- ........-.q ""

APENAS Cr$ 3,09 Calçados para senhoras últ i-
Çom e�s.a Ínfima· quantia, �ocê I mos modelos preços a 'I

esta auxiliando o seu proximo. II
' "o a cançe

Contribua para a. Caixa de Esmolas de todos Peluso vende na

aos Indieentes de Plorfané nolts, rua T'iradentes 19.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA'" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, rnor+ns €I avi�rnentos
para alfai'=1tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de Ih s fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lojee,
melhores

"

fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção don
visita antes de efetuarem suas compras. lVIATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



paz
NOVA IORQUE, 16 (U. P.) --- "O ATUAL REGIME ARGENTINO É COMO UM ENFÊRMO QUE SE VAI DEBILITANDO A

POUCOS. DEVEMOS DEIXÁ-LO MORR.�R EM PAZ". FOI ESSA A OPINIÃO EXPHESSA PELO PRESIDENTE DO CHI
EM UMA ENTREVISTA COLETIVA CONCEDIDA À IMPRENSA NOVAIORQUINA.

de Zomba das tradi�'
Londres, 16 (U. P.) _;\

núncia à política de "paz
'" fôrça", foi solicitada ho]

RIO, 16 (A. N.) - Reuniu-se, mais uma vez, sob a presi- Câmara [10s Lo rds pelo re
dência do ministro Moreira Silva, diretor geral do Conselho sentante Da.rn ley. Afirlll
Federal_ de C.omércio Exterior:_. a Comis�ão Nacion,:l Ade. ali- orador que a bomba atá

I men�aç.ao, cnada naquele orgao consultI_vo da I?resl.dencla �a zomba de tôdas as tradicio
�epubllca, para e�t�dos d�s problemas.llgad?s a .allJ?en�açao teórtas. Acrescentou que Q

---------------------------1' oa populaçao brasileira. FOI posta e:t11 �Iscussa� a md.lCaÇ�O do 'I turo agressor, usando meia

NOY·AS PO 5
dr. SIlva Melo, apresentada na primeira sessao ordmana da zia de bombas atômicas,

liT IrA I comissão, sob o título "O problema da alimentação e da saúde ria destruir a civilização
'- I no Brasil", na qual é traçado um plano geral tendente ao esta- dial.

belecimento de normas capazes de resolver o problema alimen- ;;:;=========::::.
tal' no Brasil, sob o ponto-de-vista da qualidade e quantidade.
Foram debatidos vários outros assuntos e marcada nova reu-

nião da comissão para o dia 25 do corrente. Dr. Savas Lacer�
-

Rio, 16 (A. N) - Os jornais I P. S. D. e ela comissão executi-

locais informam que, após as \ va gancha, além doutros ele

eleições de 2 de dezembro, será mentos de destaque na políti
convocado o Conselho Nacio- ca nacional.
nal do Partido Social Demo- * * * I Tenlando tornar a greve noralcrátíco que de acôrdo com os Rio, 16 (A. N.) - Realizar-' 9L
Estatutos, é composto dos pre- se-á, no próximo elia 20, no Buenos Aires, 16 (U. P.). - O movimento iniciado em

sidentes das Comissões Execu- Teatro Municipal de Niteroi, Tucuman ontem à noite, pelos trabalhadores na indústria
tivas dos Estados, Distrito Fe- a convenção solene do P. S. D. de açucar, como demonstração de solidariedade ao Coronel
deral e Território do Acre, pa- do Estado do Rio, que ornolo- Peron, extendeu-se às emprezas de ônibus urbanos e rurais,
ra resolver sôbre a orientação gará a candidatura do Cornan- das quais estão circulando apenas aqueles dirigidos pelos
nacional do Partido, sua atua- dante Amaral Peixoto para gc- seus proprietários.
ção política e parlamentar. As vernador do Estado.' O l'

.

sIderes operários estão tentando tornar a greve
deliberações do Conselho Na- I geral em toda a província.
cional serão tomadas por maio-

j
-------------------�----

��\����������et:n����o�� Ors. Profundamente impressionada
quantos forem os representan- Aderbal Ramos Cidade do Vaticano, 16 (U. P.) --- A Santa Sé está

tes no Parlamento Nacional da Silva «profundamente impressionada» com a «ocupeçêo soviética

eleitos pelo Partido no respec- e na Polônia». E considera tal ato dos russos como um pre-

tívo Estado. I JOãO Batista I
texto para a eliminação dos elementos hostis ao govêrno

* * * Bonnassis de Varsóvia. Foi isto, pelo menos, o que informou, ho ie,

Rio, 16 (A. N.) - A Leil I
a Agência Noticiosa do Vaticano.

Eleitoral dispõe que o registro ADVOGADOS
de candidatos do Parlamento Rua Felipe Schmidt 34, Cemuaícaçãe Perou oa-o fOI· pre

....

so
Nacional, Câmara e Conselho I Sola 3, Telef. 16-31 .

(Senado) somente será orde- Agradecemos a seguinte: Buenos Aires, 16 (U. P.) -

nado após autorização do Par- ������������� "Florianópolis, 13 de outu- O govêrno argentino fez hoje
tido. O Partido a que a Lei se

T d I
bro de 1945: uma revelação que, apesar de I

refere, nesse ponto, é o Partido U O norma lImo. Snr. Sidnei Noceti. tudo, deixa de ser sensacional.

Nacional, evidentemente, e não D. Diretor do Jornal "O Es- Segundo informou o general
a Secça-o do Partido nos Esta- S. Paulo, 15 (A. N.) - Se- tado". - Nesta.

�.

d
Avalos, ministro da Guerra, o

dos. Afim de atender a êssa gun o um comunicado da Di- Presado senhor:
-

torí d D t
coronel Peron não foi preso.

exigência legal a Comissão Di- lp·e f�Ila .

o epar amento da Pela presente tenho o pra- Explicou o mesmo informante

retora do Partido SO"I·al De- ro I axia da Lepra, do Esta- zer de comunicar a V. S. que,"

d d S
que Peron se encontra numa

mocrátíco, em sua próxima
o e . Paulo, nenhuma ca- em data de 19 do mês p. p., 01'-

• .

•

d d t
especie ele "custodia" proteto-

reunião, sexta-feira, expedirá asilodr
e oen es deixou o ganizei nesta praça, sob minha ra". Não foi revelado de quem

as instruções necessárías para
as! o da Colonia, onde estão re- firma individual, um escrító- P

.

lh·d di
. . eron esta sendo protegido. C b áque o Partido, por suas sec· cOt I os, .f�raE ::I�Ir-s� para rio para a exportação de cou- Recorda-se que a comunica- U a romper com

ções, possa, desde logo, reque-
es a capI.a. s a I.nteI�amen- ros, peles etc., conforme deela- ção oficial sóbre a detenção de

rer o registro de suas chapas
te normall,z,:da a VIda mterna ração de firma registrada e Peron referia-se a prisão, em- govêrno de fraD�

de candidatos àquelas casas!
dos leprosanos do Estado. arquivada na Junta Comercial bora sem fornecer grandes es- Havana, 16 (U. P.) _ O

legislativas.
x x x

IRITZ Hoje, 4;-feira, às do Estado, sob n? 10.192, com clarecimentos sôbre o motivo nado cubano aprovou a m

.

. 16,30 e 19.30 hrs. O capital de Cr$ 100.000,00. da mesma. que recomenda a ruptura
RIO, 16 (A. N.) - O coronel Golo.llal Programa Sem mais, subscrevo-me relações diplomáticas com

Ernesto Dornelles, Interventor lo. A Volta do. Herói. de Monte atenciosamente de V. S. At. Falou em Londres govêrno de Franco e o reco'
Federal no Rio Grande do Sul Castelo -. DFB Amo. e Obrgo.
nomeou os srs. Osvaldo \1e-l'� 20 Humfrey Bogart. Mary Alltor e M C t

cimento de Giral.

. Sydney Greenstreet em:
. ymro --------1

gara, Adroaldo Mesquita da GARRAS AMARELAS Goiania, 16 (A. N.) - A ím-

Costa e Antônio Brochado da Um filme que é um libelo acusa- prensa desta Capital divulga
Rocha para em comissão ela- tório sobre a. menebrca da Arrecada"a-O do alguns tópicos dos principais
borarem a 'Carta Constitucio- trol�ão e da crueIda.de nipôn�cas \I capítulos da conferência pro-
l

30 DaVId Bruce e Loullle Albrlton I t dna do Estado. O Interventor em: LUAR SOB LAS VEGAS mpos O e
nunciada em Londres pela se-

Ismar Góis Monteiro, de Ala- Um lindo romance musical onde
nhora Carmem Velasco Porti-

gôas, designou uma comissão nos é pcsaível admirar os me- Renda nho, urbanista do Distrito Fe-

composta dos srs. desembar- lhores allt;08. do r.?dio americano. deral. Diplomada pela Escola

d Ed
. ImproprIo ate 10 ano. ·t'

ga 9r. gar Val.ente Llm�, Preço. Cr$ 3,00 e 2.00 Rio _ (C. P.) _ Dados Politécnica, a nossa patrícia

A.ntomo Guedes MIranda, Osó-
anunciou nessa conferência

oficiais revelam que pela .

no Calheiros, Gaio Marcial ROXY HOJ·e, 4a-fel·ra, às d d· t
_. que se acham concluidos os. SUB-COMITÉ ITALIANO

or em e Impor aricra

Coelho, Francisco Porto Júnior 19,30 horas os seis maiores con tri-
projetos arquitetônicos da Ca- SOCORROS ÀS VíTIMAS

e Cirilo Durval Silva para ela- Edward G. Robinson. Joan Benett buintes da Fazenda PÚ- pital do Brasil a ser futura- GUERRA

borarem o pro]eto constitucio- e Rpymond Mossey em:
mente instalada no planalto A diretoria local do Sub-

UM RETRATO DE M E blica, no que se refere t
..

nal do Estado. ULH R cen ral de GOlas. Acentuou que mité Italiano de Socorros
Que extranho mistério escondia à rubrica do Imposto de

os edifícios da projetada me- Vítimas da Guerra receber
aquele retrato? Renda, foram em 1944, trc le riaci

-

Impróprio até 14 anos alem de São Paulo, Dis-
ropo e nacional terao todos 10 seguinte telegrama: "Mel

No programa:
andares cada um com parque gem embaixador italiano se

Cine Jornal Brasileiro 4x40 . DFB trito Federal, R. G. do interno para estacionamento quarta-feira 17 do corrente,
Notícias do Dia· Jornal Sul e Minas Gerais, os de automóveis, guardando en- 22 horas e cinco minutos p
Preço. Cr$ 3.60 e 2.40 Estados de Pernambuco, tre sí uma distância de 40 me- Rádio Nacional em ondas Ia

Amanhã no Ritz, Donald O/Connor Bahia, Rio de Janeiro, t O
-

'

e Suzana Foater em: ro�. s quarteiroes serão em gas e curtas. Comunique la

A VIDA COMEÇA AOS 18 Paraná, S. CATARINA e estilo de arame, dentro dos gamente todos os meios Íl1CI
Pará. .

d
'

mais mo ernos processos da síve imprensa. Enrique GU
técnica urbanistica. neri".

Devemos deixá-lo morrer em«

Comissôo Nacional
Alimentação

Florlanõpolls 11 de OutuDro de 1945

.... . .

Rio, 16 (A. N.) - OS 81'S.
Getúlio Vargas e Protásío Al
ves acabam de ser convidados
pela Comissão Executiva do
Partido Social Democrático do
Rio Grande do Sul, a aceita
rem .sua inclusão na chapa do
Partido ao Parlamento Nacio
nal, para Conselheiros Fede
rais. O Chefe da Nacão e o sr.
Protásio Alves declinaram for
malmente de aceitar aquele
oferecimento.

Foram licenciados
R"io, 16 (A. N.) - Pelo na

vio "Duque de Caxias", trans
porte da nossa esquadra, se

guirão sábado para o Norte do
país, até Belém do Pará, de

Rio, 16 (A. N.) - O general regresso aos seus lares cerca
Gaspar Dutra visitará o Rio d� mil e duzentos praç�s da
{}l'ande do Sul, dia 22 do cor- Força Expedicionária Brasi
l':l1te. Partirá em avião espe- leira, que acabam de ser licen-
CI3I, acompanhado de 111e111- ciados do serviço ti d
1 1

. -

l'
-

a IVO o
)]'08 co cormssao diretora do' Exército.

PA R A F E R I D A S,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,

'

ESPINHAS, ETC ..
�

_. .. '.I

Reassumiu sua clínica

Não' quer disputar
Sofia, 16 (U. P.) - O go

no búlgaro, em resposta à
tude da oposição de não p
cipar no pleito, realizará gl
de campanha popular, em

do pleito. Dessa forma, o

vêrno pretende conseguir
participação de todo o

nas eleições, numa dernon
ção de repúdio da nação
elementos oposicionistas.

VIAGENS
Fpolls. -- Jolnvile

Saída. - 2 hora. damadrugada

Jolnvile -- FpoliS ,

(

Saída. -- 9 hora. da rnanhã

Informações nesta redaçl

Gr.nd. Tónic.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

YiDhl Crelsltli
"SILVEIRA"

* * *
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


