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ft D.O.H.. ainda não. compree�de� a lar�fa--dém-ocrálica. que
.

o povo
lIIe conllou,. de partido da mmorla. fugir· desse. papel, pelo caminho

do conchavo, é trair o próprio eleitoradQ udenista. _ .

--------------------�----------------���----------�--��----------------�--

Proferidas as senteneas
.

em Nüremberg·
·

'.

NUREMBERG, 1 (U, P,l - Quando o tribunal rermciou os' traba

,:hos após ° almóço, Goering foi o primeiro réu à ser chamado e ouviu
que linha sido sentenciado á morte por enforcamento. Rudolf Hess
excusou-se de colocar os fones nos ouvidos quando a sentença foi pro
nunciada e os juizes tiveram que mandar retira-lo da sala para que
=ntrasse o próximo réu. Os íones de Goering por não estarem funcio
nando bem tiveram -que ser trocados antes do pronunciamento da sen

tença. O juiz La�rence depois de ler o nome do antigo marechal do .

,r.eich, disse:' "Baseado nas acusações pelas quais. fostes considerado

culpado, o Tribunal Militar Internacional, vos sentencia á morte por
enforcamento", Goering foi reUrado rapidamente do banco dos réus
sendo .substltuido imediatamente por Hess que ouviu sua sentença
de prisão perpétua. A seguir o juiz presidente pronunciou as demais

sentenças. Morrerão" na forca além de Goering : Joachim von Ribben

ti'opp, Marechal von Keitel, Ernest Kaltenbruner, WiIly Frick, Fritz

P>aukel, Gen�ral Alfredo Jodl, Hans Franck, Seyss Inquart e Martim

Borrnann, este condenado a revelia. Hess, Walter, Funk e o Almirante

lteder foram condenados a prisão perpétua. Von Neurath, Albert Speer
París, 1 - O general Char- .: von Shirach foram condenados respectivamente a 15, 20 e 30 anos

les de Gaulle após dois anos de prisão. O Almirante DoeniLz foi condenado a dez anos. Franz von

de índecisãe, resolveu retornar Papen, Hjalmar Schactit presidente do Reich-Banck e Hans Erttch,
às atividades políticas. assistente chefe de Golbels foram absolvidos. Qualquer opinião dis
No seu discurso ontem pro- cordante, anunciou Lawrence, será registrada por escrito e anexada

nuncíado o general de Gaulle ao julgamento devendo ser publicada no mais curto prazo possivel. O

ínsistíu em que a França man- juiz presidente fez saber aos réus que as petições de clemência ao

tivesse sua política de neutra-j Conselho Aliado de Controle" deverão ser enviadas ao secretário geral
Iídade entre a União .Bovíétíca, do Tr-ibunal, dentro do prazo de 4 dias a partir de hoje. O juiz Robert

e a Inglaterra e Estados Uni- Jackson, chefe da equipe de promotores norte-americanos declarou la

dos. O pronnmcíamento do ge- mentar que o tribunal tivesse sentido a COntingência de absolver Scha

neral constitue, hoje, o tema c ht e von Papen, e declarar não criminoso O alto comando alemão. O

de comentários de tôda a im- juiz Lawrence fez a leitura das sentenças com a mesma voz calma ti

prensa e dos círculos políticos. impassível que se tornara familiar a' todos aqueles que acompanharam
Os observadores diplomáticos ,) julgamento desde o inicio. Ao pronunciar as sentenças só variou na

indicam que a denuncia que o í'órmula do caso de Martin Bormann, quando empregou a terceira pes
general fez do atual projeto soa. No mesmo tom comedido anunciou o protesto soviético. As ulti

oo.nstitucional aprovado do- mas horas da tarde o conselho 'aliado de controle resolveu que os réus

mmgo pela Assembléia, pode- condenados á morte serão executados em Nurember'g em 15 de outubro.

ha 1-nterêsse em nrovocar
ria culminar com ascenção, ao :(), conselho terá o direito de rever qualquer sentença e diminuir as

r
poder, de GauHe, que é o úní- penalidades. Não' poderá aumenta-las.
co modo de -nmdar-se o atual - ......�-' � � _

outra guerra, diz Eisenhower curso da política exterior e in- O·'"
,� _. •

'bel'til/llll'
,

d'-Firestjeck, Inglaterra, 1 (U. meio da, guerra e, sendo assim, te�t!::nce:oa. atacar a nova
uase seis I "oes', ,8

P.) - 'renho plena certeza de n�o .ha�erá .nenhuma provoca- Carta C�nstitudonal é ao pe-
e tadoria Geral da República pa-

que nenhuma nação do mundo çao deliberada para um

confli-l
dir ° seu repudio pelo povo no CrUZeirOS, ra o perfodo de janeiro a agos-

deseja a guerra global nem es- to, ,tot,a�! c.o.noluiu Eisenhower, plebiscito que se aproxI'ma', o d
tá

.

d
' 1_ .. RI'o, 1, (A. N.), -_ ..

Dê acôrdo to 'o :cor,l"e.n,te. ano,.a s,om� da.s t'
�.nteressa a em provoca-ia, responsabtlizando o g r a n d e general de Gaulle a-ssumiu ., __

,w' -

deliberadamente, :llI��te mo- pessimismo existente no mun- uma nova atitude. Ele falou de
com o balancete da Receita ,e

rendas atíngíu a ímportãneta

mento. � essa a opmiao do Ge-I do pelos .temores sôbre a Paz' "um ambicioso grupo de esla- Despesa do .orçamenco geraljde'cinco biliões, 93rl:nilhõe� �

neTal Elsenhower,
A

o gran.de I e
�

a colaboração entre as Na- VOE, sob a lider'aJn'ça de, uma
da União ol'iganizado pela Con": 800 mil cruzeiros.

coonJandante das Forças AlIa- çoes. potencia", e disse que a Carta, O arqu'.·VO sO-l'reto "'do, gral' Góes "

'

das na Fnmt� de Batal�a da não era saNsfatória porque (,j\J
IDurolpa. ExplIcando mal<S de- Volta o ooro dos não conferia ao chefe de Esta- Rio, f (c. ri.) - A "FolhJ, í.�a- preciosos subsidios históricO!'., in-

,ta:Ihadamen,te seu pensa-mento.

Ró
<1;0 os pode:r;es necessários pa- rioca" d.iz que a partir d� quarta- dispensaveis a quem quer q'_W s�

�lSenhow�r, acrescentou: -:- Dgaros ra bem governar, no momento feira dróxima inicia.rá ,com e .C"l- interesse pe,los fatore' da nossa ac}-

n,a_?a ve]� que um:;t grande O h que passa. siv,.-jade, a publicação dos s�wa- flentada evolup.ão e deseJ'e dl,·por
Naçao queIra conqmstar por

s ungaros receberam re-
�

centemente .as 30 toneladas de F I
"iouais documenio3 que constit'lI�m

f
elementos' qne permitam uma'

ouro que o Exército Alelmão a ece um médico o famoso ltl'qui\'o secreto do S'tme- compreensão melhor desses ll!):,'SÔ'-

havia levado, ao se retirar do. mi Gois Monteiro, dios apreciados de um angulo no-

p�ís, no outono de 1944. O pre- e esc,r.tor O VeSp2I'tino escreve: ,"T�at.a-se 'vo, donde se descortinam os ból:'>ti-

CIOSO car,regamento foi eSCOl-I Rio, 1 (A. N.) _ Faleceu õ"ltein'
de t�m �aterlal .. para cU,Ja 1111;)01'- fiores, camàrins e personagens ,'m

tado de Frankfurt para Buda- em sua residencia o 'M:' 1"
(ancla naú preCIsamos de cha.mar flagrantes inéditcs. O primei['G ca-

.

I"
SI. arlO �u- -

d bl' f '1'
.

d ·t I d f' t
P€st por uma, guardia do Exe'r- pes de C"Sbl'O me'd'c 't

a atençao o pu ICO' amI mrlla o PI u o essa ascman e série de,
-

L d: 1 .

1:>' > U
, I o, escrI or e '.

'

on res, (U. P.) - O .sr. cito dos Estados Unidos. taquigTafo d Senado F d! Ja com a palavra sempre palpltun- documentos apresentará as ":':artas,

Cle"""ent Attle .
o e era..

t d 1 d d
.

d "I t 'dé"
'UL ' e enVIOU uma e o 10mem ,que es e a reV0lU- e" un eVI ,o.

mensagem ao general Peron, ção de 19BO, exerce urna influl�nclli

presi'dente ,da Arge'ntina, di- A\ '9'" em'p're''z'as ale' lDa-'es unica, não raro decisiva,.,no deslí-

�e:ndo que o novo tratado de no do Bra"iL Podemos entrel,aüto,
�omércio "Iassinala um novo - -

dI.
adiantar qHe essas re�elações, ao

progresso na longa história nao $eraO evo Vidas mesmo temp� que 'desve�dam e e�-
das relações econômicas an-, Rio 1 ('\ N l

.

d'
.

,

clarccem mtutos aconteClment,O.:l U�l

glo-aligentinas". Esta mens'a-
,-..

- Falando a Pll- eVlUm mdelllZal'-Se com bens úolnos"a vlda politica, mostram as··

'ge,m' fOI' enV1''''da a Peron no p�ellsa, o S,1'. Odilon B, raga af"iL'filOUai _

empl'esas procedentes de sudit08 pectof' ainda desconheCIdos da

dia 17 do co,rrente, mas sómen-
nao :�le, pal'ecel' p_osslvel que "I, 00-

alem.fies exiSLrmtes em seus Ler-I curiosa e discutida personalIr!adE
te "gora fOI' dI·�""lgada.· Em m.lssao de l'epal'a,cao de g'uen,'a p�,s·, t'

.., • u�
_

1'1 orlos. do genel'al Góis Monteiro. São, lIois,

cdntestação, o chefe do govêr-
sa cle_�OIVel' as empresas alemaes

no de Buenos Aires afiTma que
aos plJmlLlVOS donos. O sequestro

o acôrdo "veio inte'lllsificar os
de taIS' empresas foi legalmenf;e de

laços q:ue ligam ambos os po- ter:mmado �omo g'ar�ntia d� pag'a

Vo.s" .

mutiLo elas mdemzaçoes devlq;ls a'_;

BraSIl e aos bl'asileil'os por danos
resultantes. Só podériam ser le:'
vantarias as refeJ"idas indenizaçõe;;:
si estas fossem pagas diretamen
te pela' Alemanha., Mas a Rnssla,
JnglaLel'l'a, Fl'ança e Estados, Um-
dos já apuram que a Alemanha nãoAp·

·

d
·

está" em condições de pag'ar nem a n a I r I n e n I z a
mesmo a3 reparações que cat,m, RIO, 1 (A, N.) - A Panair já iniciou o pagamento das indeniza-

á: nações devasLada,s pel,as O!)\;1'a-, \ões das vitimas do desastre de aviação ocorrido em Minas Gerais, que
çqes de guerra. Asslm, fICOU usei! alingem a dois milhões oitocentos mil cruzeiros, sendo cem mil por
djdo quê demais estados aliados I passageiJ;'o e duzentos mil, por tripulantes.

o MAIS ANTIG@ DURIO DE SANTA CATARINA
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'Como reagiram os cODdo'oados nilzistas
I
Seu8cloD8is decla-

" à leitura de sQa, s80tenca rações dó gral.
NUREMBERG, 1 (U. P.l - Alguns Iicaram serenos, mas outros D 8 II

I

não puderam .oeultar o pavor. Entre outros' apresentam-se algumas e ao e
das reações dos principais oondenados : . Goering, o gordo marechal,
que as vezes chora copiosameníe, desta vez não Leve lágrimas. Procu-

"

1011 mostrar-se corajoso, mas não escapou aos presentes o estremeci
,Yllento de seu corpo e um ríso nervoso, que não poude evilar,' ao ouvir
que fôra condenado a morte. O marechal von KeiLel, Q arrogante co-

"illandante da Wermarcht., recebeu firmemente a sentença de morte,
mantendo seu porte prussiano. Ernest Kaltenbruner, o tenebroso che
fe da policia secreta nazista, f'ez uma profunda reverência e saudou
bravamente o Tribunal, apesar -de condenado a mort e. Alíred Rosern
berg, o f'ilósofo do .nazismo, ao ouvir que estava condenado a morte
f'ieou furioso, arrancando violentamente' os fones do ouvido. Julius
Streicher, o maior anl.i-eixista de todos os tempos ficou nervoso dian-
1,e de sua condenação a morte .e deixou de mascar "chiclets". Hans
Frank, o bestial governador da Polonia, não sabia o que fazer quando o

juiz o eondenou! a Il101'te. a almirante Karl Doenítz, cornãndante da
marinha alemã, ouviu sua condenação a dez anos de prisão sem mo

ver-se. Tirou os fones dos ouvidos lentamente e saiu da sala. Von Sehi
'!ltach, o líder da Juventude nazista, condenado a vinte anos de prisão,
olhou de lado para os jurados e retirou-se.

8 acõrdo,ADalo
Argentino' ,

fecbadoB os frigorí
ficos em B. Aires'
Hunos Aires, 1 (U. P.)

Como os operários se Inlegas�
sem a suspender a greve do
"rtrabalho lento" ,que, dUil'an.te
os três úLtimols meses réCíuziu
consideralvelmen,te a prodiU-'
ção de carne, os prop'l'ieiários,
de frigoríficos dedara-m a -fe
char las emprêsas temporaria-,
m€nte.
,

Anulado o registo da MDI
RIO, 1 (A. N.) - Considerando que o registro da MUT compete

110 ministér'io do Trabalho, a oitava Camara Civil do' Tribunal de Ape
lação anulou a sentença do juiz da vara de registros publicos que ne

gava reg'istro áqullla associação. O processo será remetido ao Ministro do
'1'rahalho.

Os rossos 'oão parti
ciparão do torneio
Praga,l (U. P.) - Os Rus'

sos não 'pa1itic�parão do tor
neio mundial de xadrez a C,O

meçar quinta-feira, na capital
Tcheca. Não foram exp,licados
os motivos da ausência dos

Do Rio para
Panamá

o

Londres, I (U. P.) - O "Fo
l'eing Office" anuncioiU a no·

meação de J. D. Greenway,
conselheiro da embaixada iD�
gllesa do Rio de Janeiro para

�ministro no Panamá.
'

�
russos.

(
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AOs" nossos

Age'otes
todo dia esta coluna

até o fim
Leiam

Pedimo. avisar por telegra-.
mo. quando o jornal não chegar
no me.mo dia.

Laboratório
Radio-Teenicc-Electron

Fundado em 1935
Montagem ie !'údioa,' Anlpli

ficadorea-Tranami••o:t-ea
Material irnportad... direta

mente do. U. 3. A
Proorietário

ütemsr Géorges Bühm
E:ecb e - Tecnico - Profi••ioJ'lo)

formado na Europa
"

.

Florianópoli.
�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

I
I

MACHADO a· CIA.
AgiDcia. e Repre.entaçõ•• em

G"ft1.I
Matrl.: Florianppolh,
Rua Joéio Piato i n, "
Cciixa Po.tal, 37
Filicl: Cra.ciúmo

Ruo f'lorlano Peixoto, ./ra
(EdU, ,Prúprlo).

T.legramCIII: ·PRIMOS·
Ag.�t.. �o. principal.
rnuraloi'PiOl cio E.to.do

ESCJ,UTóRIO IMOBILIÁRIO
A.L. ALVES

Rua Deodoro, n. 3.5 - FDOli •.

Encarrega-se ée: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaliação � admi·

nistração de imóveis.

O!"ganiza, também, papéis para cout

pra de propriedades .pelos· Illstituto.

de Previdência e

.

MO,ntepio Estadual.

TOME ·
','

.�G,.S.,�tt,,1}1rY,
. ,/'-'., ,·IN.NO.

. ., ....
,

..

•

, ••,;:".: ;: •.

'

•

,c'

.,.

I QPEi�AS E' RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se O que 'h.

interessa é,' realmente, uma provídehcia
p'ara endireitaI' o Que �stiver :rrado ..>u .

para que al�um� falta não se repita; �

NÃO o ésc".!ldalo que a sua recla';;a�ão
ou queixa podl!rá vir a causar, eocam1-

nhe-a á SEC';AO RECLAMAÇO p.�,
de O ESTADO, que o ""SO será le,ado
sem demora ao conhecimento d�. quem
de direito, recebendZl"·. s. u.ma info·rma·
ç�t) do resultado, embora em alguns ca�

sos. não sejam publicados nem a 'Tecla

mação nem a providência tomad,a.

DOENÇAS NEBV�SÁb
Com os progressos da mediei...

hoje, as doenças ,nervosas;' quando
tratadas em tempo,. são maleR per.
t�itamente rem'ediáveis. O �urand.i.
..ismo, fruto da igno!ância. só podl
prtljudiear os indivíduos afetados 'di
�ais .' enferfuidades. O Serviço Na.
cional de Ooenças mentais dispõI
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos In

digenles, na Rua Deodoro �2t da. ,àll 11 oboras_ diàriamente. .

�

RE'i'IRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIVe a!l
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas ca'ndidaturas,

l'Palo.
�einar nos lare�

,

catari
fienses, - em vista da -certíSSi-1m8 vitória do aperitivo KNOT.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAf

Remover:

De acôrdo com O art. 71, item r: do de
.

creto-Iei n. 572, de 28 de outubro de

1941:
\'

Gasparino Dutra, ocupante do cargo da

classe K
.

dá carreira de Oficial Admtnts

trativo, do Quadro Único do Estadó, da

Coletoria de São Francisco do Sul para a cargo da classe F da carreira de Professor Designar:
te Florianópolis. Normalista, do Quadro Único do Estado A professora Osvalda Silvá .para, a título .,Tonraz .de Carvalho Meyer, ocupante do (Grupo Escolar "Jo�é. Boit;ux", Estreito precário, reger mais uma classe no Grupu

cargo da cla sse J da carreira de Ofíclaf cidade de Florianópolis), de noventa dias, Escolar "Floriano Peixoto" de !tajaí, com I
1\dministrativo, do �uadro Único do Est... com vencimento integral, a contar de 2 de a gratificação mensal de CrS 300,00 (tre Anúncios' I!'ediánte contrato

ao, da Coletoria de. Florianópolis para a
setembro de 1946.. zen tos cruzeiros)" corren?o a despesa por

de São Franciscp do Sul.. I A Iná de Sousa Batism, da e-ilva, ocupan- conta, dá dota'ção 1-034' do orçamento ví-

Decreto de 30 de setembro de 1946' te do cargo da classe. G da carreira de gen te, a contar de 10 de setembro de 1946.

O IN'l'EiRVENTOR iE'DER.AiL RESOLVE Professor Normalista, do Quadro Único de,
.

A
..proressora 'Terés'il-:,Bezerra de. 'Ataície

Concede.' exoneração: Estado . (Grupo E.colar Arqutdtocesan« para substituir, no 'G.I:ÚpO Escolar "Prof:'

,A José Maria Muniz do cargo de Juiz "Padre Anchieta", de Florianópolis), de Venceslau Bueno", da Palhoça, o diretor

de Paz do distrito da sede do nrunící- noventa dias. com vencimento integral, a Moacir Orige, que requereu trinta dias de

pio" e comarca de Campos Novos. contar de 2 de setembro de 1946. .ícença, com a gratificação mensal de . ,.

Portarias de 11 de setembro de 1946 A Maria Luiza Cardoso de Sousa, ocupan- Cr$ 308,00 (trezentos cruzeiros), correndo

J INTERVENTOR FEDERAL nw,SOLVE te do cargo da classe F da
..
carreira de Pro- " despesa PO! conta da dotação 1-05,Q do

. Conceder licença: tessor Normalista, do Quadro Único do orçamento vigente,. a contar de 2 de .se-

né acôrdo com o art. 156, alínea a, com- Estado (Grupo Escolar "Pedro lI", de tembro de 1946.

blnado com o art. '164,' do decreto-Ieí Blurnênau) , de oitenta (80) dias, sendo A professora Teresa Bezerra de Atdíd:-' ,",

-n. 572, de 28 de Outubro de 1941: sessenta com venCimento integral 'C vinte par" substituir o Auxiliar de Inspeção de,
"Notas.. Locais

A Julieta Silveira de Brrto, que exerce 9. com a perda de um têrço do vencimento. rtistrito da Palhoça. município' do mesrnr- Arl\gos. de ,Redação
Página Literária

tunção de Professor Complementarista, a contar de 4 de setembro de 1946. nome, professor Moacir Orige, que reque- SIDNEI 'NOCETI
referência IV (Escola mista de, vargem de A Fausta Soares Rath, 'ocupante do reu trinta dias de licença, com a' grattjt
Bom Jesus, distrito de Recanto, no muni- 'cargo da classe G da carreira de Professor cação mensal de 50,00 (cinqüenta cruzei

cípío de Florianópolis'), de noventa (90) Normalista, do Quadro Único do Estado ros) , correndo a despesa por conta da do

jif\s, com o vencimento' integral, a corrta- (Grupo Escolaj' "Correia Pinto", de Painel tação 1-029, do orçamento vigente, :'t cor-

de 3;de setembro de 1946. munrcípío de Lajes), de �essenta dias, com tal' de 2 de setembro de 1946.

I A Maria Flora .
de Sousa Pausewang, vencimento 'integral, a .contar de 13 de A normalista' Ancilla Dornínt Muniz

I ocupante do cargo da classe G da carreira agôsto de 1946. para, no Grupo Escolar "Duque de oa-

de ProfeSsor Normalista, do Quadro Único 'Çonceder licença, em prorrogação: xías", de Mafra, exercer de 2 de .setembro

jo Estado (Grupo. Escolar "José Boiteux". De acôrdo com o iart. 165, § 20, do de- a 30 de novembro de 1946, a função de

ao Estreito, cidade de Florianópolis), de ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de Professor, com o salário diário de ...

'

....

noventa dias, com vencimento integral, a 1941, combinado com o art. l°, § 40, do ors 17,00 (dezessete cruzeiros), correndo a

contar de 2 de setembrO( de 19�6. decreto-lei n. 1'.450, de 12 de novembro despesa por conta da dotação 1-034 do or-

A Antônia Baldin Nezi, ocupante VI.: de 1945: 'çame)lto vigente.

cargo de Professor complimentarista, ""� A 'Alice Pauli da Silva, Professor Com- A ginasiana Maria de Lourdes Brarrr-j

tmto.. quando vagar, padrão C, do Quadro plementarista, padrão C, do Quadro Único Gualberto para exercer, até 30 de novem

único do' Estado (Escola mista de Sant'- 10 Estado (Escola mista de ttouoava Co bro de 1946, a função de Professor no Gru

Ana do Alto Rio Carvão, distrito e muni- Norte, distrito e município de. Blumeuau) , po Escolar "Professor Germano Timm", de'

cípío de Urussanga), de noventa dias, COIl. :le noventa dias, sem venctrner.eo.
.

\
Joinvile, com. a remuneração diária de ..

vencimento, integral, a contar de 15 de se- De acôrdo com o art. 156, alínea a, cem- Cr$ 16,00 (dezesseis cr�zeiros), correndo a

tembro de 1946. .
binado com o art. 158, do decreto-Ie: despesa. põr conta da,' cjotação 1-034 dO 01'-,'.

A Teresa Cordini' Righetto, que exerc" n. 572, de 28 de outubro de,1941:, ,.arnentQ vigente, 'a contar .do dia 17 de

) cargo de Professor da Escola mista õo A Lígia Mendonça Sousa, ocupante d,' �gôsto de 1946.

Rio Novo, distrito e município de Orleães, cargo da classe G da carreira de Professor A complementarista Onélia de Oliveira

:le J;lovent.a 'di,as, com vencimento integral, Normalistá, do Quadro, Único do Estado para exercer, de· 3 de setembro' a 30 de
� contar de 2 de_seteinbró de 1941l. (Grupo Escolar "Prot. José Brasilício", de novembro �e' 1946, no (iJ.upo Escolar:'

A Dilma Santiago Flor, ocupante do Biguaçu), de trinta dias, com vencimentr, "Floriano Peixoto", de !tajaf, a função de

cargo de Professor Complementarlstl)., eK- integral, a contar de 30 de agôsto de 1945 Professor, com o salário �rio (le

tinto, quando vagar, padrão C, do Quad·ro' A Edite da SilVa Amaral, q'ue exerce a Cr$ 15,00 (quInze cru:õelr.o!n ,: correndo a

único do E;stado. (2a Escola mista da ci.. função .de Professor Complementarista, r?· despesa 'por conta da dotaçií.o 1-034 tio' 01'

jade de Pôrto Belo), de noventa dias, COIl: rerência IV (Escola mista de Ponta···dr.;' <amento vigente.

vencimento integral, a cqntar de 2 de se- Barra,' distrito e município da Laguna). Com a gratificação anual de Cr$ 600,00

tembro ,de 1946., de mais 30 (trint�) dias, sendo quinze (seiscentos cruzeiros)', correndo a des-

A Maria. da .GlÓria .Viríssimo de Faria, '(15) com o vencimento. integral e quinze pesa por conta da dotação 1-029, do

)cupante do 'cargo da: classe G dfi carreira (15) com '0 'desconto de um têrço, a cOll- orçamento vigente:
:le Professor de Educação Física, do Qm.- tar dê 4 'de'julho 'de 1946. O professor Pl'dro ,José Boséo para ex-er-

dro ÚniCO' !i0 Estado (GqlpO Escolar À Emília Lucinda .da Silvá, _que éxtirci> ceI' a função gratificada de �uxIliar de

"Prof . .:rosé Brasilício", de Biguaçu), 'd_ a função de Professor Aúxiliar, 'referência [Inspeção do munIpiplO de Jaraguá do

[lovanta dias, .com vencimento integral, a [l (Escola mista· desdobrada de Santiago, ,Sul.
' "- ,

·conw.de lO,.de setembro de·1946. jistríto de 'Pescaria Brava, no município I. A professora Leorio'r 'de Sousa Neves para
A 'Isaltina Cardoso de Oliveirá, P�Of'3- da Laguna), de mais trinta (30) dias, sen- exercer a função gratificada de'A:uxiUar,.

lor Complementarista, Tererência IV (Es· :lo qtilnze (15) 'com o vencimento integral Ide Insp'eção do. município de Ita'jai.

�õla mista de Novo Horizollte, distrito 'de e quinze (i5) com:,o desconto de' um têr- .

Com a gratificação mensal de Cr$ 300,0'"
Lauro Müller, município de Orleães), de ,o, a con,tar de ia de julhO de 1946. (trezentos cruzeiros), correndo a des-

[lOventa .dias, com vencimento integra'l, a '. Conceder dispensa: pesa por conta da dotação. 1-035, do

�ontar de 2 de setembro de 1946. A ArJ;lo Beck, ocupante ·do. cargo. d" orçamento vigente:
A Adília Deghenhart Dalazen, Prof.essor �lasse p. dá carFeira de Professor Normalis- A: professora Angélica Peixoto de Sousa

Complementarista, referência IV (Escol!> ta, do Quadro Único do Estado, da funç<io para, na Escola .mista qa cidade de Pôrto

mista do Rio Minador, distrito e mJrlici- de Auxiliar-de-Inspeção de Itajai. Belo, substituir, por nqv�nta dias, a pro

pio de Orleães), de noventa di�, com 'ven- A. Arno Beck, ocupante do cargoda clas- fessora DUma Santiago 'Fior, que·requerpu
cimento integral, a ·contar de 30 de ágôsto le F da carreira de Professor Normalista. licença, a contar de 2 de setembro de

:le 1946. jo Quadr<;> Único do Estado, do Curso 1946.

A . Maria Virgínia Gomes Cardosp, 1'ro- Complementar anexo ao Grupo Escolar O professor Euclides de Sousa para, na

ressor Complementarista,
.

referi'ncia IV "Vftor Meireles", de Itajai,. , Escola mista de 'Vidal Ramos, munic[plo

(Escola mista de Espanha. Central, distrito A João da Silva GOUfart, da função de !:le Brusque: sUbstiWif, por noventa dias

e. município dr Biguaçu), de. noven�a Profe�sOI: Cómplementarista, re:rerênci�"IV: a ;r�fessora Edite Bozano Alves de Sóus".

:lias, com vencimento integral, a contar (Es'cola mista de Fazenda Maçã; distrito e que requereu licença, a contar de 1°' de

de 30 de agôsto de 1946.
. .'

município de São JoaquÍrri).
.

�etembro de .1946.
."

.

A Robélia Barreto dos Santos, que exer- A Nancy Rauen Romais, :da, função ile A pr;ofesscira, Antohieta Silveira de Sou-

ce o cargo de Professor na Escola mista de
.

Professor Cómplementarista, referência IV sa 'para, na Escola_ mista de Guarda do

Prainha, distrito e munipipiõ de" Imaruí, (Escola mista do Rro Claro, distrito de 'Co- Cubã,tão, 'distrito e município da Palhoça,

de noventa (90� dias, com o 'vencimento iônia Vieira. no município 'ctt'Canoinl,as): substituir' por quinze dias a professorá r1.�J•••••!!•••PJ�.'1
��!:�ral, a contar de 2'de setembro d·� D�i::��:r�;!x:o�:t:;�, aljneá b;com- �::�:..�e:��:a::eS��s:� ��:�:oe�:e���6.li- Iml'I. iltrsp.tJkMiS ,

A Alba Blttencourt_de Soúsa, que exer- binado com o art. 164, do decreto�lei O professor João Valentim dos Santos 1_
_ __��l

ce o cargo de Profes.sor, na .'Escala mista .de n. 572, de 28 de outubro de 1941: p�ra, na Escola mista de Prainha, distrIto

IPraia Vermelha, cUstrito e município de A Sílvia Munlhausen,. Professor Comple.. e municipio de Imaruí, substituir, a contar ;;;:'b�r.�N�� .. �.��:.. ��:,��.��.:A��;.
[maruí, de noventa (90) dias, com o ven- mentarista, referência IV· (EscõÍa mista' de 2 de setembro de 1946, a professora Ro- Policia 1031'.·

cimento integral,' a 'CElUtar de 10 'ç!e,setem� de" L).geàdo da InVeTnadinha, distrito 'de béÚa Barre.to dos santos; que requereu Delegacia O. P. Soci�l':::::::;:::: 1578_

bro de 1946.
'. Santa I;abel, n'o.' mun,icípio da Palhoça), nove.lta (90) di:ts de licença.

"""aternida<l� .
, 18135tCHospital Nerêu Ramos

..

.

A Edite Bozano Alves de Sousa, Profed�' por noventa dias, com vencimento inte·· Portaria de 26 de setembro de 1946 Sant. Casa ...
IO,ir

5ral, a contar de 12 de setembro de 1946 J INTERVEN�OR FEDERAL RESOLVE Casa de Saúde S. Sebastião : nu'

Licenciar, "ex:::officio", em prorrogaçá'o: Conceder licença, em prorrogação: HAssis�ênlciaM�I'unicipal Oi' � -, �t6��osp,ta l1tar· ' ...,..... ,

De acôrdo com o·art. 156, alínea a, com- De acôrdQ com o art. 159, do decreto-lei ! 4°. B: C. . '�.............. JS;J&"

binado com. o art. 158, do decreto-leI n. 572, de 28 de outubro de 1941: Rasp Aér'ea .. : :..... .. ... 781"
7' B. T. ·A. C' � ,....... 15QI'

n. 572, de 28 de outubro de 1941: A Vitorvino Manoel 'dos Santos, moto- Capitania dos Porto. -� '.......... 138(1'

A Zilá Freitas, Professor Complementa.. rista extranumerário-mensalista, lotad) l�' C. R ::............ 1608"

rista, referência IV (Escola'mista do Sr.) [la Diretoria de Estradas de Rodagem, COr:l ����:en����!a1 . : : ': : : .

:: : :: : : :: : : :: ����
jo Cubatão, municipio da PalJ;lOça), p�r sedjl em Lajes, de noventa (90) dias, com "O Estado" , :....... 102'1'

;essenta dias, sendo quarenta com a per- vencimento integral, tendo em vista o • A G�zeta" '.
�n5€

da de dois têrços do vencimento e vintl'l 'j iaudo de inspeção médica a que foi sub-
• Di:\rio da Tarde· 1 <7°

sem vencimento. \ metido. ��p�. F��r��i� .

(jriig�
.

: : �: : : : : :: �f
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de noventa dias, com vencimento illtegrf.l,
� contar de 10 de setembro de 1946.

Notas' PótiÚ.as

Crônica da Semana

Economia e. "[1'inanças
Vioo Bancária
Notas C;eriiífica.

"

A Maria Carlota Torquato, que exerce a

Notas: Rurais' \

Estatística
Nem Todos ·Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno dcl- Estado

função de Professor Complementarist>l..
referência IV (Escola mista de Samam

baia, distrito e município de·Imaruí), de

noventa (90) dias, com o vencimento 1n-

tegral, a contar de 2 de setembro.
A Araci Vieira Fortkamp, ocupante de

• l

Notas da Préfeitura
Vida' Escolar...

I �.:.
Religião
Juiisprudência
Vida Militar' '

.

Noticiário do Exterior
Noticiário, <lo Pais

Artigós de' Redação
A. A. 'VASCONCELOS

Pelos Municipíos

ASsrnto9 fnternacionais
Concursos '.pé

,

Artigos de· Redação
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DEPARTA:VIEN'PO DE SAÚDE
PÚBLTCA

.
Plantões

�'rês de "@l..lLubro
5 (sábado <'i. ütrCle) � FI1:f!'f)I,ac'im

S. António .....:... Rmi João Pinto.
6' (j':lol).1ingo,) '--L,- FCl1'1nácia S An

tônio - Rua. Joí'io Pinto. .

12· (sábado á tarde) - Farmácia,
Cato,l'inense - Rüii Trajano ..
'" t3' (domingo) - Fal'mácia Ca
táifirúmse .-;- Rua Trajano.

19 (sábado á ,tarde) - Farmác.,i(Jf
Raulii'e1.1'Cr, ':.:_ :.Rua '�Trajano:

20 (domiDgóf ,_: Farmácia Ra1t-
liveii'(t,,� Rua \f.rít,d,jano.

.

';'
26 .(S'á'bâdb'á!{-ar(l�) � Farm.ác?f.

Slo Agosl inho - Rua Conselh·i)'o>
Mafra.'

".

27 (domingo} - Fnrmácia Sta,
A (/ostinfl o RHR

.

ConselhFil\'T'
Màfra. .......

i

o srrviço not,llrn0 sprá efef .l�d()c�.
nrla F:nmárifl S'ii'nLo Antônio, <'ih'
:'1 rna João' Pin'{o.
N. B. -,-- A pl'rsrnt.p tabela' não j1o.:.'

dprá RPr aH,er.nda sem pré
via ::mLorização dest� De::
partamel1t6.·

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS organizadores das festas no

::Maj'O,r José Rosário de Araújo clube 5.

RegIstamos com prazer, na Por ocasião do baile de sá-
�feméride que hoje" transcor- bado próximo, será: eleita a rre o amdversário natalício do Rainha da Primavera, e, con

.sr. Major José Rosário de traxiamente o que se esperava,
,Araújo, distinto oficial da F'ôr- os votos não serão vendidos,
-ça Policial do Estado e huma- como se faz geralmente.
nitário médico em nossa cida- É uma medida acertada, es-

-de. sa da diretoria do Clube 5, que
Contando um e1evado núme- não dará oportunidade à uma

:ro de amigos e admiradores, o eleição injusta .

.dr. Araújo, receberá, por oerto,
.

Os votos serão entregues, na
inúmeras felicitações, às quais entrada a cada associado, e, às
<os 'de "O Estado" se associam. 24 horas será procedida a apu-
1Ienino José Mauro Ortíga ração.
A data de hoje assinala o Tôdas 'as provídêncías ío-

-aniversárío natalício do ínte- ram tomadas para o completo
�Àf5ente menino José Mauro brilho desse acontecimento so

.Orti.ga, díléto filhinho do sr. cial, esperando-se assim um.
-Osn

í Ortiga, conceituado ele- êxito retumbante do clube 5
.mento do comércio local. de Novembro.

.

,

Sra, Alice .Momm Grumíehé Abrilhantará o Baile da Pri-'
Aniversaria-se, hoje, a exma. mavera a orquestra do Clube e

esra. d. Alice Momm Grumiché, serão fotografados diversos as-

.espôsa do sr. José Orumíché. pectos da assistência.
, .

Memna Sônia Mara
.

O traje a rigor para os ho- ,---------

A data de hoje assinala mais mens, nesse baile, compreen- DR. M- S CAVALCANTE ó· 1"lb-uma festiva 'primavera da ga- de também o azul marinho e pr prla ,I" a
.

J.ante menina Sônia Mara, di- branco. A
.

que eltorá ou- Um falo quase inacreditavcl qu x

.Iéta filhinha do sr. Major José Parabéns, pois, ao CLUBE 5 se��� até a segunclo nos faz recordar a época trev i 1 e

.Rosárío de Araújo. DE NOVEMBRO por tão feliz
quinzena de Ou tubro. de matLirios da Idade Média, ,� re-

Eugênio Luiz Berão iniciativa. latado por um úrtõgrama procecon-
Transcorre, hoje, o aníver- A. C. T. te de PÔl'Lo Alegre. 'I'rala-se dá

-sárro natalício do sr. Eugênio descoberta, na cidade de Pi:',.t"ill,
.Lulz Beirão, acatado comer-

T E A T R O de um fazendeiro chamado n.:tlldt'i-

,ciant�ne�ta PVr:�. l'll' •
.

. .,' r� Vieira Hoch1a qUedmanl1illli;. '�!i1

m..enlna ama ..lJ.Larla curcere piivac 0, con enar a ;, ,Jll-

Transcorre, hoje, o primeí- são perpétua" uma I'ilha, de 18 ,uu�

.ro aniversário natalício de Vâ- Famoso ventr iloquo humorista de grandes recursos, apresenu.ndo de idade, df\ nome Arau .. O cuhi-
:1lia Maria; graciosa e querida r.umeros novos.,. cuia em que :;f' encontrava a 1lI0-

��ilhi'ntha ao sr. Evandro T. de CONDE Hermann, notável artista dos Cassinos- da Urca, Quiutan- ça mede pouco mais 'de doi- ];,3-

J;ad"val!ho, gerente da The Te- dínha, Pampulha - fará um "show" com a apresentação da ':Ceiall�:a t\'os quadrados e é protcgid-: P,li'
��ap Oompany (South Amérí- l\Jisteriosa". /'

..

'grandes ferros. O caso chegue 'ao

.ca Ltd.); nesta capital, e de Conde Hermann é uma sensação que ora se apresenta nesta Capi- coniiecimen!o elo delegado BO:WCll
-sua espôsa sra. d. Maria de tal. Simpátfco, inteligente, dotado de notável senso de humor, êle en- tura Mal'('lues que, dir-igindo-se ao
.Lourdes Carvalho, que orere- carna um tipo sedutor de ventriloquo moderno, desses que o in�t'lvel locai mdicado, na linha div.súria
.cerá às suas queridas amíguí- Edgar Berger tanto tem contr íbuid., para valorizar a arte da ven:"ilo- com. o municipio de Pinheiro Ma,
-nhas uma lauta mesa de doces. cuia através do cinema. chado, constatou a veracidade da
:Sra. Sofia Egger Riggenback' 'Realmente; Co�de Hermann muito tem agradado nas cultas pla- d�nl1ncia, 1i.l?erLando. Aradi jà em
Antversaría-se, hoje, a exm.a. 'rias por onde tem passado. Agrada porque sabe entreter o pubhco, estado grave, . Revelou a vil irna

":Sra. d. Sofia Egger Riggem- <;urpreendendo-o a cada momento com um dito humoristicó, uma ali,... áquela auloridade' toda a illl .. n.:.i-
'..back. f.ude desconcertanle de seus bonecos, principalmenle quando aparece dão elo seu mal'Lirio, pU['jss," 1'1 tE'

Menina Zená Sousa J o palco com sua "t.'1'iança. l\L,slel'iosa", que é sem duvida qllal.�Uel' fora presa por 'seu pai dep!)i", d{'
Faz ���IOS hiYje a galante me- coisa de inteiramente original e inédito, e 'l]U,e fartament.e 'inLt'iga ao ter lido ::Im filtlO que' morr':ltL de

-:nina Zená Sousa. 'llCsmO tempo que emociona e encanta o especlador". fome dois dias antes de ser ,;oH...
Srta. Ivandina Sehmidt Amanhã teremos finalmente a apresenlação de Conde Hermautl no 'Randolfo Rocha constalo'.l tl

Assinala a efeméride de. ho- Cine Ritz, sendo antes 'exibido ó esplendido filme "Um Rival nas Al- morte cio neLo, em companhia di!
je mais mna ,primavera da gra- fUl'as", com a cintilante e admiravel Heddy Lamarr e o impaga,(J! e um peão,. é sem formalidade;:, o --------------
<C i o s a senhorinha Iva'lldina Luo artista William Powell.' 'CntC1'[(_'H numa ttwc!'a' pi:óxima..8chmidt, inteligente �fesso- Amanh"ã, ás 19,30, no elegante cinema ...

'

A, S.. Ara.1i d'�\,'flria ficar prisilHlPira'ra, em São José e fino orna
até mOI'l't:I'. Detido, o fazendeiro�.menti:> daquela sociedade. '

Sr. Darcy BraslHa.uo dos
Santos

L
Faz ános hoje o sr. Darcy I

:-Brasiliano dos Santos, funcio
-.ná.rio banciírio.

Sra. Maria. ,SUT�ira
Faz 'anos hoje a exma. sra.

�d. Maria. Silveira.

Social

•

(S. T. H.) - Pequenas cidades dos EE, UV. - M(f.1(f'h. Chll'nl.. , T'ennsylvania. Mauch. Clwnk, na

reaiõo montanhosa de minera.ção de carvão, sobre o rio Lehigh. Foi o Local da primeira ferrovia
mooimentada pela força da (/1'avidade, nos EE. UU. Sua população é S'ttpe1'ior 0.,3.000 habitantes

A fot41{/rafia mostra uma vista de Mauch �ltunk, vendo-se o rio Letiiçh. no p'l'imei'ro plano.-

Gama d'Eça, Vilma Ramos,

Carrasco da �

ludo confilssou e disse que, e"ll.�
vai, bslá l'onvenddo -d(, que tinha
� dil'e,ito ue corrigir sua' filha Du-
rante qualro mesas apenas um "·�l

viçal Leve contaclo com. a il',';sio
:leil'a, pa.�",ando-Ibe" pelas gl'ad�;'
da cela, o mimmo necessário á sua

�:nbsisténClfl..

o,..�.
Ac:letlHtl Remos

dàSfIY.
•

'060 BatIsta
Bonllessls

ADVOGADOS
RUo' FIfi.,.. Schmldt '34.

SOla a. Te.t.f.. l&-!il

Oldegar Franco Vieira e

tdltb Tolentino de Souza
Vieira

partil'lipam ao, pat:e"t�, •
peleo_ d. lua, 'r.lQ�, o

aOleimeftto li,' leu filho

PAULO'
Fpalie.. 25-9-46

R [TZ - Amanhã - Espetáce' (' de

palco e ida:
UM RIVAL NAS 11LTURAS

No palco:
CONDE HERMAN

,
O maior ventriloquo da at. L ' ,

fiaua.

RTTZ - Hoje 4a, feira ás 7 % horas
Tltimo. exibição

Humphrey- Bogart Alexis
Smith - Sydney Greenstreet

DIRETóRIO ACAD11:MICO XI DE FEVEREIRO
'Concurso R�inha dos Estudantes de 1946

ttesultado da 5& apuração
LUGAR VOTOS

1° - SINOVA LEAL MOURA, '....... 1819
2° - úRSULA BECKMANN 1539
30 - EUNICE V.1FERREIRA 1311}
4° - LAURITA MOURÃO ,........... 731
6° - MADALENA NUNES '.' . . . . . . . . . . . . . . . 618
6° - ALBA REIS , .. ;,....... 519
7° - ZENAIDE ROMENSKY ,..................... 303
8° - DULCJNÉIA PEREIRA DA SILVA 224
9° - MAURA. COELHO ,

, ,. 210
10° - NORMA COUTO '....................... 190

'ELE6INCIA, CONFORTO E ,.ECONOMIA
C<lnsegue·se com os trajes ,s<lb-medido.

GUASPARI
Vendedor por conto pl'oprio:

PLAClDO MAFRA - B€lzor de M6dos
Ruo Felipe Schmiàt, 34 - Fone, 755·

coleção de amo.stras AJ;ende-seà:ioCo;ücilio.

•

1Jl.fi. REUNUO DE ARTE E
I BOM: GOSTO
Pa.trocinado ,pel3JS i1lustres

.:Damas da Comissão de Assis
,tênCia aos Lazaros, teremos

,
'brevemenre c·uma ,linda expo.si
-ção de mesas, ricamente o-rga
ni�as com tino gosto e alto
�enso artistico ...

Vamos assim mais uma vez

apreciar o bom , gosto da nlJU-
,

Jher catarinense, ao par das
'1xmitas baixelas, qu� existem
'IlOS lares de nossa gente ...
&te certame será realizado

:no querido e brilhante CLUBE
. "'12 de,AGOSTO", em data que
-terá sua ólJórtunp. divulgação.

•

-..BAILE 'DA PRIMAVERA NO
CLUBE 5 DE NOVEMBRO

I Pela primeira vez na sua

'hislÓria, o Clube 5 de' Novem
bro do EstTeito,' realizará sá
'badt> próximo o BAILE DA
PRIMAVERA obedecendo o

,caracteristico ou s'eja traje a

rigor. I
J�l iniciativa partiu dos

se-[n�res Renato Machado e Flo
':risbelo Silva, dois incansáveis Boa

Outras votadas: Stela Cherem, Yeda
Dorá Lopes, etc.

Próxima apuração: sexta-feirá, dia '4.
En{lerramento a 12 d€ outubro.

em:
..
COi\'I?LITOS D'ALMA

Censura: - Até 14 anos.

No programa:

1°) - Cine Jornal Brasileit o
Jomal.

2°)' � RKO Pathé n .. 46
Jornal.

Preços: - Cr$ 5,00 - 3,00.

I

ROXY - HOje ás 7 % horas
Ultimas exibições

1°) - Cine Jornal Brasíteí-o
DNL

2°) - Alan, Jones
Gran',ille _. em:

A GAiWTA DO OESTE
��'») - Jlad Cameron - o l:lás�

(.ulo cow-boy - em:

CA-VALEI-ROS DE SANTA PI!
CwsllJ'a, -. At.é ! 4 anos.

P'l'eço: - Cr$ 2,4D.

Bonita

S.- B. dos Guardas
da AlfAndega
Recebemos o seglllinte oficio

que agradecemos:
Florianópolis, 30 de Setem..

bro de 1946.
Exmo. Snr. Diretor do "O

Estado" •

Nesta
Cumpro o grato dever de co

municar a V. Excia. que, em
sessão de Assembléa Geral or·
dinária hoje realizada foi elei--:
ta e empossada a diretoria. que
deverá reger os destinos desta.
Sociedade durante O' ano social
de 1946 a 1947, a quai está,
constituída da maneira que se ..

gue:
Presidente - Heitor Veiga.

de Faria (eleito). ,

Vice-dito - José Ljcínio Lo-
pes (eleito),

1° Secreário - 100.10 Palad.i·
no (eleito).

2° dito - Nestor Luiz Tei·
xeira (eleiJto).

1° TesQl1.reiro - Ito Sc-bm.idt
(reeleito�.'
2° dito - Franoisco Furtado

(eleito) .

COMISSÃO FISCAL
Narbal Silva, Uerodiano

Braziooa e Hugo Meyer.
.AIp:roveito o ensejo para.

apresentar a' V. Exa. os meus

protestos da mais alta estima.
e distinta consideração.

. !talo' Paladino
1 o Secre�ário,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CI�U�E 12 DE AGOSTO ..Em benefício dos socorridos pela Legião Brasileira de
Assistência, será levada a eleito, às 2 f horas, precisamente, no dia 5 de Oufubrc,
uma HORA' LITERO-MUSICAL, organjzada por Lourival Almeida .. Irradiação pela

Guarujá .. A's 20,30, soírêe .. Mêsas a reservar na Secretaria do Clube,
a partir de 30 de Setembro, a Cr $ 30,00 /

Lord Alanhruoek

,!': ." ':,:---'"' ....

Colisão �o Canal- ··.1
.,'

',," ,."."" .. :..;,....--_......-......'---,--------

da l\lancha"

I I

Londres, (B. N. s.) - Co
montando a saída de Lord
Alaubrooke do Mtnistério da
Guerra, escreve o "Times" em I

artigos de fundo: "Ele esteve.
durante quatro anos e meio no IMinistério da Guerra, desde o

momento em que assumiu seu I
cargo num dos períodos mais
negros da guerra, quando os

japoneses navegavam em ple
na maré de conquista e a Grã
Bretanha suportava uma séríe
de reveses aínda mais ínespe
rados e parecendo menos fá
cil de serem reparados do que
os sofridos frente ruas alemães.
Entre aamals notáveis qua

Iídades de Lord Alambrocke -

não excedidas pelas de qual- .

quer soldado britânico dós
tempo.s modernos - figurou
sempre a maneira pela qual
conduziu-se em suas relações
com estadístas de seu próprio
pais e com autoridades, tanto
civis como militares, das na

ções aliadas. Lord Alanbrooke
sempre soube tratar com com

preensívo bom-humor e pa
ciência a todos que dêle se

aproximavam. Es-sas qualída
des humanas estiveram, du
rante os 'WilOS que passou no

cargo, aliadas a uma grande
habilidade profissional, luci
dez de pensamento e expres
são, e a uma notável capacida
de de trabajho dificilmente
igualada. Terminadas as hos
tilidades, L o r d Alanbrooke
permaneceu 'no Ministério da
Guerra por um período duran
te o qual o esforço não póde
ter sido muito me.nor do que
verifíoado nos anos da confla
gração. Agora, � entrega a ta
refa ao mar-echal Montgomery,
a quem s-e acha ligado por la
ços de incessante cooperação e

confíamça mútua.

,

AMSTERDAM O. R. L
O 'navio" motor "Nlgerstro
om", da Cornpanhía Holande
sa de Navegação,' chocou-se no

Canal da Mancha em virtude'
dia escuridão, ano navio "Er- c·

nest D. Dawson ", pertenc-ente .

a Admínistração de Navegàção
de Guerra dos' Es-tados Un ídos.
Em consequência do choque o

navio holandês 'começou a fa
zer água nos porões: A tripula
ção do "Nigerstroom "

perma
neoeu a bordo, mas os passa
geiros for-am transrertdos para
o "Ernest D. Dawson", que
ruma para South.ampton. Por:
outro lado o navio-motor ho-
18ind€13 está foi r�b'Oc.ado para
um pOil"!to inglês, na lrota para
Africa do Sul.

,

! i

Resolvido,. enfim, seu problema financeiro!

o MAIS RECENTE E MAIS POSSAlv TE GOURAÇADO
DA GRÃ BRETAlvHA. - Estes poâeposoe e reluzentes
canhões de 15 polegadas pertencem ao H.M.S. "Van

guard", o maior e 'mais poderoso couraçado britânico,
lançado ao' mar no ano peseedo: O "Vanguard". des-
loca 42.500 torieledee.:e sua tripulação é composta de

cêrca de 2.000 oficiais e ·m;,..rinheiIos. \B.N.S.)

\

:1
I

Adquira TUDO de, que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAlVIEMTE,
com �s VAN'l'AGENS da. compra à. vista,/

'SerVIndo-se do
.

�
,

SISTEMA CREDIARIO KNOT

Dr. '8.. S S

Laboratório
(Iínico

RU'A JOÃO PINTO, 25
.

Fone: 1448
Em frente 00 Tesouro

do Estàdo

Florial\õpolis
M.{j{lln4. Parm, Nar.bal Alua de souza·
�arw.. L. da Costa Avila

. '/.

Rfilpas
C.IÇado$

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

Livros
Chapéus

�nstal�çõe5 ltlétricas e sa"aárl..
Artigos para presenbs

Peles
Casacos
Quaisquer art1los

Exame de. e<'!'\gu�. Exanle, 'porá ve_rificllção
de cancer, Exame de urina, Exame' �Qra

.

verificação do grovide�. EXQ.r.:18 <ie escarro,
Exame parC4 v·erificoção de doenç':l' do

pele, boca e cabelos, Exa�é .
_

de féze·s.
Exame de secreções.

. , ..

'�utQvaccinós ....,tJ:'ansf,u2ão de sangues,
• 'Lxame qu�micô';� de farinhas, bebida.

..

café: dgua., etc.

f .
.

iNDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S- A.

• ,-. i.; �

.

'.' " ...
' ...

Exp.dlent. I o.. 8 l. 11 • ct.. 14 h 11 M.
----

O. 1(. IT\ICIO

------�-.-.-_-_._, .. _,

O «Homem-macaco» I I,.vive no Amazonas' SNRS. '

Fato d.: exl raordrnárra in-por- 48SIN�NTES
íancia para a ciência, acaba Je Reclamem imediata-
ser 'comunicado á Faculdade (ir', v�e- mente qualquer Ir�e-

I dicina ela Univci sidade de ]>al'15. gularidade na entre�a
pela dra. Jacqueline Pavio; di de seus iernaes ..
Bci-lo. Àfirma a cientisLa Irauccsa,
havei' descober-to o "homem-n-uca-

co ", -isto é, o elo, tão procurado, en
Ii-e as ourns espécies animais f� o

homem.
A grande descoberta foi fel ta llU

Amazonas, cerca de 700 qui lómc
:l'U1, acíu.» de Manaus. Quanrl.. a

dra. Jacuue l iue (! seu esposo des-

.caucavarn, rriante de uma Iogucn a

ISlI L'l;;'Íll II m v ulto, sub i tamén LL 'I_ 1-

nha cerca dI' im,90 ele altura. '1'0-

cio o corpo coberto de pelos. A:"

peruas, n.urto curtas, em dlJ.3!)"'0-
porçào com- os braços, enormes f.

compr-idos
A. cientista e seu esposo procui a

ram, inut.ilmente, captura-lo vivo

Mesmo So::l11 havei' estudado dei:...ja

mente o espécime, afirma a ora .

Jae:illE;llne que se trata do "pi t ne
caruropos" tão procurado. pelos na

tural Ü, Las:

NOVO HORÁRIO DA_

P.•ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S;

'PAULO
Quintas e Domingos

.

Decolagem de Florianópolis,
, ás 14,00 horas.

S..PAULO - CURITIBA _:;

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE - MONTEVIDEU

Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informações: Filial VARIG .

- Ed, La Porta - Telefône:
1325

Dr. CLARNO . G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
.

'NATURALIZAÇÕES
Título. Declqrat6rjos

Escrit. -- Praça 15 de Nqv. 23.
10. andar ..

Resid. -- ,�UQ Tiradentes 47. IFONE. �- 1468

A. S I L V El R A
Comissários de Madeiras

Presta aos seus representados informações-" criteriosas sôbre
li situação do mercado.

I
ENDEREÇOS:

'.
Matriz - São Paulo - Rua Guaporé. 144 -- Fone 4-5866.

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

Filial: - Santos - Rua José Ricardo, 43. - Fone 3.526.
Caixa Postal 749. - Telegráfico: Abesil.

;. _ I mm ma..�4
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o fSTADO-Quarta-felrà 2 d@ "utubro de "'Q-6 5

Clube Doze de Agosto.
PROGRA�A DE FEST�S PARA O MÊS DE OUTUBRO f
Dia 5 SABADO - Festival promovido pela GUARUJÁ, ..

Bill benefício dos pobres socorridos pela LEGIÃO BRASILEI

RA DE ASSISTÊNCIA;
Dia 13 DOMINGUEIRA INFANTIL, das 16 ás 20 horas.

Dia 19 SÁBADO - Festival promovido pelo Grêmio

ES-\TUDANTIL.
I

Dia 28 DOMINGO - Grande SOIRÉE, com inícIo ás 21 I

•

Quem ganhou a guerra
Por H. Eabre mais autorizados observadores

(Copyr�ght do S E R V I ç d da sítuação Internacional afir

�FRANC.ES DE INFORMAÇÃO) mam que aguerra de 1939-19·15

A imprensa ,fraJncies:a e íngíe- não se teria desencadeado sem

s:a tem comentado amplarnen- a poljtíca de favorrtismo PT10-I'·te o 'Pyorbl'ema alemão, o jornal Alemanha, tão trequentemente
(Re.s,i.stance", de 'Paris, afirma praticada no após-guerra an

,aIOS franceses não interessa tan terror. Agora já ninguem pod€ 1.
to saber sã estas ou aquelas pec;. duvidar- de que métodos analo

.soas ou gTUlPOS alemães são ou gos produzirão análogos resul-·

.não culpados, rnaís si são ou

I tados.
'

.

.

não perigosos, isto. é, si constí- Acrescente-se, ainda, que pa
'tuem um sério obstáculo a re- ',ta por em marcha a sua índus

.co:rts\trução de urna ou de 'Vá- trâa; os alemães necessitam re-

rta� oonuinâdades pacíúcas no
1
construir seu próprio país o que I

.

�-�I-centro da Europa. exige que .se restrrnjam as en- Visite, sem (ompremissos
O jornal inglês "Yorshile tregas de carvão a França. I LI1!R lIDI � 80" li 1

.Post" por seu turno opina que, Par motivos como esses é que

I NRuaRDfie·od'"'qro. 3311lt ,'1":..se deve solucionar rapidamente somos levados a duvidar sôbre
'

,o problema do Rm!hr. Para. que: quem ganhou a guerra, Eviden-

Para que a mdustría alemã rei- temente, a guerra a provocou Ftcr ianóoolis

ndJCte rapidamente suas atívi- a NemaJ1'1ha e a perdeu a Aie-
d d:

. " � 11.1
Livros novos e usados

. �ru es, ,e:spec1Jal�menl,e nu -� e- r;r�tmha. O reconhecimento des-

.manha ocidental, isto e, na zo- [sa. evidência faz com que nos
em drv er sos idiomas Copynghl da

.na brítaníca, que é a região tratados imlternacionaÚ; �'2 co-

The HA 'rE YOlJ �1.4RD?ln�
'Atende encomendas de id

.lna.is tndustrtanzada ..
"A indus-., gite da reconstrução da Euro- b

1 ... que, aos 11 amos .de 1 ade,
_

eras edit-idas no Brasil
.

·trl:a' alemã no Ocídente - pa, a começar pelos países agT€- Shirley Ternple já-havia ganno
ou no esr r a ngei ro. doi ílhõ d dól

:8JcreslCenta: _ deverá ser res-' dados. Pana a reconstrução
OIS mi oes 'e' o ares com os

taoelecíría para que poss� tra-, francesa é vital o carvão. En- Novidades todas 8�
seus tinnes.

blallhar com plena capacidade tretanto até agora a Franca não
2. , .. que, na Malaia, a "san-

I
�

>
seman as . ,,.;]

,sob u� contrôle efetivo- Dest� recebeu as quotas que se ltle gría" na sermgueira (a árvore

.maneira a Alemanha podem haviam fixado. E mais ainda.
da borracha) é feita á noite,

:pagar suas ínportações, manter .Exíste mesmo o desejo de nue 'ASA MI""'CELANEA dístri porque o frescor das nortes 2. lotes com as seguintes
'1 � '" t

.

ís t
", " .', dime_nsões: lOx30 e' 1 Ox40, ser"

'l,tm "standard" de vida medes- essas quotas venham a ser di- bUI' "ora dos,'· Rádi'os
.
R. C. A ropícaís

: orna, .o latex. mais

,.,

ti
vides pela linha circular. Infor-

·to' e ooorir pOUlCO a pouco as mínuídas em beneficio da Ale- V'
.

V l' fluente.
_ reter, álvu 9S e v:Discos. mações: Rua Felipe Schmidt,

'divJdal3 das reparações". 'I manha! . . . Rua, Conselheiro Mafra
3 ... que, segnmdo- recentes ex- 1

�,.j
,

, no. 2-- 1.0 andar - S8 a 3

'co a pouco as dividas das repa- I
' pertencias Ievadas à efetto no

Não sabemos ao que o ','Yors�

I
,,_ lllULitU'to de' Tecnologia de . � ; . :' �.�'.. :'

=hir€ :'ost" cI::arria um lIl:,:d�sto ESCRITÓRIO 'JURtDlfJO COMERCIAL MassachuS'etbs,' nos' Est·.tdos

·.';:ladrao de VIda, 0:-; mmell"OS v (edOm dum 1?ehPa.rtamfentod Imobiliário)
, Unidos, fieou demonsltrado que M O' V E I,. 'S'

lifanceses ,sUibmetidos a 'Uma
en aR e pm aiS, azen �s e emprêsas· as plantas no 'tabaco p,mduzeni

Dir<i!tor: dr.. EUsiário, de Camargo Branco

:alime!1tação muito inferior á ADVOGADO n1coti:ryr tamqém nas raizes.
.. : Por, motivo ,de mudança;

<dos mineiros al,emães produzem Roa Frei Rogério, 54 _ Fone 54 _ Caixa Postal 54
4 .. ,,..que a 'Fr,ança é a unica vendem-se, com' urgência,

<'O 'dobro de seUlS. colegas do "��dereço telell'ráfico: "Elibranco" - Laieé '- St� Catarina �o do mundo que mantém móveis e utensílios domes-

�u?rr. TalV�Ztqu� qUd�ira se �'e- :---.-----------�-....;.--------;.....;.'!''';''_
.

....;.
t emld:ba��à' em Berna; da ticos.' "('rataf.' à Rua" João

�1€Im:r :a um s an<...1.ar. supenor �. a '

..fi o�ça;' ,e que. os €- Pinto nO,' 11. ( ,

���::e�����) ���:
P+f a f �.r i a I Tip,o g rá I i'c o .�� ::�::ss=:���g:l';:�.< "" ,::'

peus" os ,aLernães :npulsiona�
V E' N· o E - S 'E tempe;'atura médi� ��nual e., dE?

,

.i '� �', �,.Y.).r.� ,

riam 'eXÍJroordd:nrurj:am€li'l,te sua
.52 gr.aiUS FarenheIt,' e que, os!, d" �A '.'�,� ,

" Estantes e caixas de tipos e 't- t d'" �
-

:industria e pagariaJm a diVida
m Olmo es a o" Í!Il':'lernos �'Va:�orquinos sãcJ s.(;i�: :·!.'B� ,4,0� Jp".', :;'�,'

das r�par:ações. , Trotar nesta Redação.
' gr�\ls maiS frIOS do que 05 de I, � ;"I"� ,

' [

Depo.is dess.e pagarrnen:to, não I. : ;Lon:�T,es, dois g>ráus mai;: i"�', " ,:,"',
' ,',

;se lhes poderia pedir mai's li �lão I--
..........------'-----------------,;_· que�tes do que os de 'Berlim ,', !

.

,

, í,�r{N��:�513.:\:GAS'
.ser que como sucedéu depois da FARM

�

C
� dezesse�s ,gráUlS'mais que':1.1tes ,:

'

glUJerm anterior as dividas dei'
' A IA ESPERANÇA do que os de Moscou:

� guerra lh�s fo.ssem pe.,rdoadas, do Farmacêutico NILO LAUS
\

"

' 6 ...: que, segundo, estimativas

,-e sob a forma de empréstimos,
r:ecentemente divu�gadals, 'aíh-

Hoje 6 amanhã será a sua preferida d
'

Suponhamos que jesta vez a

. a existem nos:!Esrtadols UnidoS'
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu-

.A�emanha sej'a. obrig:;J,da a pa-
5.840.DOO animais Ide caça

marias - Artigos de borracha.

-'g1aJr e liquidar suas dividas em Garante-se a exata observância 'no receituário· médico.
:20 anos· Fin.do esse prazo vol-
-tará o a ser novament.e" uTrla

:gJr:amde potênlCia indust,iaL Da Tenha to empre em

--vez paJSood:a. necessitou mais

,tJempo para Irefazer:-s€; Agora
() con:seguirá muito runtes, Os

VENDE-SE
- Um loccm6vel de 75 H.P efeti
vos, marca «Wolf» em estado novo.

O mesmo tem uma caldeira sobre
salente,
Tratar na rua Vitor Meireles, 31'
••••••••• ",0 ••••••••••

•••••••

TERRENOS

,;. ; � ..

,,"; '.
'_

.":"
..

g-rossa.

A I T'\]
coser uma garrahnha

IPERITI'YO «KHOT» •

dei"
i

Sf'rviço de mensageria.
Raridez' e eficiênCia.

Salão Reco�d - Praça" 1 5
FONE: 16-96 .

O' Sabão,�\)�O VIR , .

.J �lIA �l:�V� WrrlEL INDUSTRIAL
JOINV/lLE

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
(�lA� WETZ�L TNDUST'RIAL-JOINVILLV'M� ( !2i"<1I rtgl,\'

TORNA A ROtJPA" BRANQUISSIMA

,5��Ã� 'jIRCtAA
... ".,

'7

ESPECIALIDADE
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Rotary Clube de Florianópolis I
Com a presença do ilustre

visitante de Porto Alegre Dr.
�lóvis Pestana,. Secretário de
Viação e Obras Públicas do
Rio Grande do Sul e, dos con

��a��s Drs. Vasco Henriqued AVIla e Haroldo Pederneiras
e Sr. Nerf Carvalho, realizou
Se quinta-feira transata mais
uma reunião-almoço do Rota
ry Clube de Florianópolis.

. I�nicialm�n�e é conferido ao
VISItante Dr. Clóvis Pestana o
encargo de hastíar o Pavilhão
Nacional, dando-se, dêste mo
do, _por iniciada a sessão. A
seguir, o SeCJretário faz a Lei
tura do Expediente da semana
e o comp. Sidnei Nocetí faz a
aprese'n,:tação dos visitantes.
Atendendo a 'um pedido do

cQmpanheiro Presidente João
Alcântara. da Cunha, faz o
companheIro Oscar Cardoso
breve relato sôbre o andamen
to da organização do Coléo-io
"Barriga-Verde". b

Em nome dos rotarianos
florianopolitenses, o comp. Os
valdo B. Viana saúda o honro
so visitante Dr. Clóvis Pesta
na, solicitando-Ihe algumas
:palavras sôbre o Rio Grande
do Sul.
Com a palavra, inicialmen

te, o visitante agradece as bon
dosas expressões do comp. Os
valdo B. Viana. Em seguida,, atendendo à solicitação feita
explica que para bem' se pode;
compreender o Rio Grande é
necessário distinguir dois Rio
Grande: o da campanha, da
estâmeía, da pecuária e, o da
colônia. Esses dois diferem es

sencialmente já no aspeco so-
I cíal, já mo econômico, já no

geográfico, já no ideológico.
A zona da estância compre

ende prtncipâlments o inte
rior, na. fronteira com a Ar
gentina e o Uruguai. Há ali as
grandes dívísões da terra apro
veitada quasí

:

que inteiramen
te para a criação de gado e pa
ra a monocultura, fator . esse

úLtimo causador de muitos e

angustiosos desajustamencos
sociais. Existem naquela re

gião duas classes ___.: a dos es

tancieiros e a dos empregados,
antagônícas entre si em' tudo,
notadamente nas posses finan-

lução do problema educacional
da zona da pecuária, mais di
ficil de solucionar devido à
grande dispersão dos habitan
tes, chegou à conclusão de que Isomente o sistema de patrona-i
to, de inter-nato em estâncias
modelos, poderá resolver a

questão.
A plantação na zona da cam

panha tem sido extremamente
dificultada em virtude da irre
gularidade de queda das chu
vas que, de quando em vez,
prejudica colheitas inteiras. O
setor índustrtal da zona colo
nial embora incipiente, vem se

desenvolvendo com regulari
dade, esperando-se dentro em

breve, quando melhor se apre
veítar a força hidráulica, tor
nar-se o Rio Grande um dos
estados mais índustrtaís do
Brasil.
'I'ermlnando sua erudita ex

planação, agradece. o Dr. Cló
vis Pestana a acolhida de que
foi alvo, pondo-se às ordens de
todos na capital de seu estado,
para onde breve retornará.

. Após agradecer a distinta
presença de todos' os visitan
tes, o Presidente dá por encer
rada a sessão, convidando o

comp. Cid Amaral para descer
rar a Bandeira Nacional, o que
é feito sob calorosa salvá de
palmas.

I

A Agbnia
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos

EJn poueos minutos a nova. receita
- Me� - começa a. circular l'"
sangue, aliviando oe a-et"S808 e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, 'ewirando livre e

facilmente. Menclaco alivia-o, mesmo

que o mal ""ja IUIfigo. porque dissolve e

remove o mueus que obstrúe as vias res

giratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua. saúde, fazendo-o sentir-se

.

prematuramente velho.M_daco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo aUvío do sofri
n.ento 'da asma 'em pouco. -dia., 'Peça
MtHHIaco. hoje mesmo, em qualquer
faJ'lDá:ela, A nose".garantia é a sua maior
proteção.

Mendaco A:,:.::.m
Agora lambem a Cr. $ 10,00

I
,

J

A mais importante Companhia de Capitalização do América do Sul
Amortização de S9tembr� de 1946

No sorteio de amortização realizado no dia 30 le Setemhro de 1946, foram
amorti:lsodas c.s seguintes combinações:

ZYF KEA ZI!N X NIU MD_R·
Todos os portadores dos tí

. poderão receber imedia
Sede

ESCRITÓRIO para ó> Es
Ruo. João Pinto

Inspeto.n

SOCIEDADE ANÔNIMA

_ xxx

Uma firma de Manchester,
Inglaterra, desenvolveu um
novo material de acabamento
decorativo baseado em tecidos.

xxx

Liverpool, no norte da Ingla
terra, conta ser o primeiro por
to de mundo, a ser controlado

. .por .ti_wPtlncaUz'ação. _ _ .

,

Pode-se fazer uma ideia do

ESCRITóRIO JURíDICO COJtER.CL\.1. progresso realizado, pela indús-
. tria britânica do vidro dura.!lt.eAlllluntOll:' Jurídil:oa.- Comel'c:ioia -- .Rwa1e • Informativo.

os seis anos· de ,'o'u·arra tendoBRdereço Tel. ELI1ffiANCO - LAJES - Santa Catarina 'b x>

CoNlult. nona Org'OniJlOç60 ont.. el••• d.cidir pela eom- em conta as problemas que a

?r4 ou v.nda el. imovei.. pinhaia ou qualquer �nd.ústria, resolveu de 193'6 a

Clube 12 do Agosto
.

empreaa n..t...tOdo 1945 'orlando novos quadros .e
U Dir.tor: .4 DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

cor, novas tampadas para 03.'
.

ADVOGADOceíras.
AVISO I""'PORTANTE R118 Frei Rogérlc, 54 _ Caixa Postal 64 _ FOlie 54 aparelhos de radar, perlscpíos

A região colonial é relativa- m.
para tanques, etc.

mente nova poís conta pouco De ordem do sr, Presidente,
, x x x

mais de 150 anos, sendo díví- levo ao conhecimento dos srs. ,

a·
Por arranjos feitos pelo Con-

<lida em pequenas porções, ha- associados que foram designa- ........ selho do Instituto Real uas
vendo mais patrões e menos dos pela diretoria, dois mem- UI.:u � Forças Arn/adas, os lideres
empregados. Mais populosa e bros da comissão de salão, pa- Eté· ��

.

brítànícos de guerra farão uma
geográríeamente

'

acidentada, ra, nos dias em que se realiza-
.

. !ri"O �... I série de co:riferen.cia, sobre o
dedica-se 'à policu1ttura, disso rem festas no Clube, fiscaliza- �

A's 5, _ 7:J;i e 8 % horas desenrolar das operações mili-
derivando o melhor padrão de rem o movimenlto de entrada hrnosolíni-rnento, desde Sésw'es da.s moças' tarecs do �imo conmto mun-
vida. Produz em médi:a, quatro dos sóéios e convidados, bem 1.855, para dôres reumiti- Stan Laurel (O .Magro) _ l).�ve, dial, a ..aa ficará como uma
a ciJnco vezes mais, cada hec- como que aos mesmos foram Cu. nevrá1&icas. to�u- HarJy (O Gordo) _ ao lado da. en- das maiores inic:fatiJvas �1!o.s
tare cultivado na zona colo- delegados poderes para resolver rlt.'intlàmaçõe5,ciátkaete. eantadora Viviam Blaine edIl sim- anais da história da Insilttttuto.
nial do que na de campanha, qualquer assunto, indepe�den- .... AI: I:"W-. pálico Allan Lane _ em:, x x x
muito embora contribua essa te de consulta a membros da UI. U...... LADRÃO QUE B.QlJJJA,.LAlJ.BÃQ, � , ..Q§__ ,q:ºJ�.�prA!!.çjp'ª_!S a..cQtl;�.ci-
última com maior soma· para 'diretoria, uma· vez ,})t'eMChi- .. 'Dt..-� de GnOI .

l'reços:
... ..

mentos da semana focam (I
o eririo público..' das as formalidades necessá-

SI'as e Sl'lllS...•.•••••.• Cr� 1,20 ":shaw" aeronáutiico - O maior
A quilometragem rodoviária rias.. .. "D_A'G ".,.. ." Esludantl's 2,OV já realtizado no Reino Unida e

é maior na zona da colônia, Secretana em FlorIanopolis,
c-- :::::..�,-nU";;'-••q...

.,
ti _ _. 'rnJnressiona;nte comemo

1 de .. b o d 1946 _ _ nu. '1'_ Cavalheiro', ..... '

.. :. . . . 3,00 - a I�� ..,-

dada a maior produção. Nesta ou...u r e. -�� aumaJldo o -rósia.. r. I 1 00 racão do 6° anive.rslário da "vi-
região também o número de ElpícUo Fragoso �btta para a Caiu "€�:ns�lr�':""'" 'LivRE erian�as rada';,na Batalh� da Grã Bre!.
�c"'O'ft� é maI's ",levado, em Vl'S- Secretário ue ba41.celd_ .. lPIorlaaóolla. t ha� UIoi:> ç� maiores de 5 anos poderão entrar anl .

ta dia maior densidade geográ,.. ás 5 horas.

=:P� =;E�·:h�; I 8·Mab'e Iec 'Ime ntEo··YG
..

:r···a':·f·f:I·"'C,··'o··
.....

S···r"'a'·-s--:-III Gene Ti!�:!�R��:. Radiak -

de 1 habltante por km2.
. I �

., \) l. .

.

i William' Bendix - Direc.:,ão de:Quanto à,s caracterísUcas I '� Henry King _ em;mentaiS, é o gaúcho do pampa.

I" Bt·
-

d
'

I O SlNO DE ADANOmais ,impulsivo e expansivo, .. revemen eJ loauguraçao a uma
Preço: - Cr$ 3,60 unico.tem mais· e$itito civico e d&

I
� Censura: _ Até 14 anos.dica-se melhor à coisa pública,

' bem" montada p'ape aria. I ODEON _ AMANHÃ _ Á's r>; _sendo, notório o fato de grande
.

�
� 7, - 8 %, horas:n�meTO de hon:ens públicos do § RUA TIRADENTE, 10 FLORIANOPOLI S � Fredric March _ Charles Lau-RIO Grande velO daquela re-,�, � ,

gião. Apes&,r de tudo isso, tem ��.Q"'�JW,#JItY'#'P"'#'#n"#'//"#h."""'''i'm:' i t ,.,.,.,,,,,...,.,"*rSt!t, J �tIP9__ 1f1lTl 'I r ghtOll - Rochelle Hudson - John

APERITI O Beal - John Carradine - Cil' Ce:..entretaJUiÍo, como o homem da Camieas, Gnnataa, Piiamea,

I
TOME .' V· dric Hardwicke, _ na obra imorlllicolônia suas qualidades nega- Meia. dai melhores. peloa me-

N··O T· de VICTOR HUGO:tivas. DOre.tI ··PRODI 16 Da CASA MISK '

.

j OS },lISERA VEISEstudando o Govêrnq a so- I CBLANEA - RuaO. Matra. 6

da Inglaterra
Uma .firma britânica está

produzindo um novo 'vidro éti
lo de qualidade superior a'
quaãquer outr-o no que se rere-.
re . á traasmis.são da luze ás .

qualidades de absorção de ca
lor.

xxx

Um fu1JU'l:o cheio de -prornes
sas para a índustría britânica
de meias está previsto no mais
recente relatório da Comissao
Executiva estabelecida peta go
Nemo britânico para essa in
dústria contando que a -produ-

•

ção possa ser espandida para
satisfazer os .grandes peddos
de após-guerra.

xxx

Na Conferencia Internado
nal realizada uãtímamente era

Londres, sobre auxííío pelo rft .....
dio a navegação marjtíma, f04
ram revelados mais segredos
de tempo de guerra de radio
localizacão.

.�

xxx
,

Segur.do opina um corres

pondente do "Times" no R10 de
Janeiro;,,'en;l despacho que aca
ba. de ser publicado, o prestigio
britanico no Brasil é maÍ3 altO
do que nunca.

"AMIGO!
Ouve, aos sábados, das 17;30

horas, ás 18 horas., o programa
da Juventude Estudantil ca
tólica, do Instituto Coração de
Jesus.
"Eu sou o Caminho, a Ver-

1:;ln<>. a V1.r'I:'!".,
Vwa Cri:stlo Rei! _.�i L, ;ç.J.

,

.::/ .

I
f

PELOS
.

MUNICIPIO·S.
-----_._-

Notícias de 'Laguna
LAGqNA, 1 (R) - Acabam ser inaugurados serviços dístr íbrícão

r nerg ia elétrica diurna nesta cidade. Sendo motivo gran'de re �(lSljO
parte população, pelo desenvolvimento trará nossa industria, além

outros beneficios e comodidade".
Pelo auspicioso f'ato prefeito Atatlba Brasil tem sido muito cum

primentado.

------�'----------------------------------;

/ I"". nos VAPeJOS

M'"D)f/.�,E:i'til,� �' »" ->! �� ""-
�

,,- �

� �, .'

CONTA· CORRENTE pQpU;"AR
Juto. 51/2 'a. 8. - Limite Cr$, 30.000,00.

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

",.a-wt

CAPITAL: ('RS 6O.000tQ()O,OC
RESE.RVAS: CR$ '15.000.000,00

;r�aj,aflo. ,,�-J. .; ",'lonaeópoHs

#

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos snr5. I'ndustriais
�áquinas ã venda
muitas outras, temos para pronta entregas as se-

"
..

IIRec lamem imedie t.a- .

"'1'
...'. Entre

mente q ue Ique r ir ré- .guintes;
gularidade na'-' entrega :1 -- Amassador .de bano, tipo Maromba, com laminador
de' seus iornafs: conjugado, pará a capacidade de 1.50D tijolos horários.

1 -- Motor ª óleo cru, íngles, força de 10 H. P.
------.-------

. 1 -- Motor a vapor para a capacidade de 15 H. P. E.
DR. ARMANDO VALÉRIO

Just,·�a do Tra'ba'lbo 1 - Motor a vapor, vertical, força de 8 H. p. E.
•

DE ASSIS y 1 - Conjunto a vapor, caldeira e motor, força de 8 a: 10
Oos-Seivlços de êUnica Infantil da H. P. E�

Asststêncía Municipal e de PROCEt;:-iO;-; EM PAUTA PAnA J

. CLINICA M:.fiiib�dÕE CRIÃ:NÇAB' __� JULGAMENTO ·1 1 -lVlotor a gasolina de força de 3 H. P.

ADULTOS 1 - Máquina fri.gorifi:ca para fáoríca de gelo" capacída-
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma. Mes de outubro de de mil a mil e duzentos quilos diários, com tanque, formas,chado, '1 (Edlficlo S. Francisco), Dia 2, tis 14 horas :
Consultas das 2 às. 6.,J1orliS }J.RO- ".T'T�c.··O N' " JCJ-'12"'/-I]fO) etc., servindo também 'Para oamara rrígoríríca.

RE5ID�NCIA: Rua Marécnal' GUI· \_, "",.� � "
,

lherme.:; Fone 783 Rcclamanl e : Walderniro 1\[;UlOl';. .

1 - Ba1Jcão frigorifico: de 2;00 m. de compnmente por
Lourenço. 120 rn. de altura, em estado de novo, próprio para ,Bar, res-
Reclamado: Salão Heeord. " taurante, etc.

•

. uq,ieto :. Indenização,
.

aviso-r-ré- 1 - Compressor de 'ar, com motor monofásíco, 'PróprioVlO .R í'ér ias .

Dia 3, ás 1ft horas : para pintura a duco.
'PROCESRO N. JG.T-1'l0/46 . 1 - Máquina com 4 cunhos para faibI1icação de bolachas.

Reclamante: João Alárico de 1 - Máquina para fabricaçâo de pastilhas de hortelã e
Lima. outros. .

Reclamada: Cia. de Indústr-ias .

Gp,raps. O])I;a" e Terras S. A. 1 -- Alambique para extração
Obje!o : Diferença de salários e outros.

gral ifirações. 1. -:- Máquina para fabricação de canjica.DR. M4.RIO WENDHAUSEN .. Dia (r, ás 14 horas: 2 -.Guinchos para construções.
.

uwetor do Hospitàl "Nerêw Ramos" PROr:lr.RRO N. JCJ-131/46 I R b t t d
.

tLtNICA MlWTCA DE ADULTOS Reclamante: Valdir José Esp ín- 1 -- e o e em cavale e· de ma erra,
.

E CRIANÇAS doIa.
.

I 1 -- Prelo manual estrangeiro, com rama de 23x33.
Consultór-io:

.

R. Visconde de Oure Re�lam.adÓ: _

Restaurante P(�1".0l.a. 1 � Prensa hidráulíca completa .p'a.ra enfadar algodão,Preto. 2 - esq. da' Praça 15 de No· Oh t H· t r·
vembro \ rltos da "Belo Horizonte") fé "

Je ';' .. OI�� r

ex ras, s3: ,�rI�S, I adaptável para qualquer outro fim.
.' ..'

rras, ,W1SO-])le,1O e indenivacão. 2 C' t f' ···t· d "1. f ��..l
" TeL 15;5

.

,,-.
-- onJun os para orneCImen o ,e .LUZ eIIl .a�t:U.J.Ua.s .

Consultas: das 4 as 6 horas. I __ Autoclave próprio para índustría química.Residência: R. Felipe Scbmidt,' 38
_:_ Fone manual 812 1 - Amassadeira para padaria ou qualquer outra índus-

tría, para a capacidade aproxímadade 500 quilos de cada vez.

1 -- Alambique para extração de extrato de hortelã, men-
sol, eucalipto, sassaíraz, etc.

I -- Soldador'elétrico Imperador para, 200 amperes.
1 -- Moinho para sal ou.açucar.
1 -- Máquina para fabricação de tela de arame em 9 tipos.
1 --' Lixadeira para artefatos de madeira.
1 -- Serra circular com mesa toda de ferro.
I -'- Torno para madeira, a pedal e força motora.
1 -- Centrifuga com intermediária.
1 -- Máquina para rotular garrafa.
1 - Redutor de ,calor de 12 a 1 atmosfera.
1 - Ventilador para cereais.
1 -- Cla:'lS'ÍÜcador d� grantto em 4 tipos, \cilindrico.

, I'. - Máquina para fabr1caçã:o de colherinhas para ;,or

vete e paustnhos para. picolé.
'

, 1:_._, 'l\IIoinho pára café;""de balcão, elétr,lco, monofásico,
marca Lilla, para 50 quilos horár.ios, 'com vaso de vidro, etc.,
novo.

.

I - Oarrinho para armaZ'ffill, de plataforma com 4 rodas,
para a �!paJCi.dade de mil ou mais quilos.

2 ,_::_ Garrinhos para avmazem de 2 rodas, reforçad0s.
2 - Bombas para agua de grande capacidade cada uma,

movtdas à força motora. .

1 � -Bomba elétri'ca, monofás�ca, também de grande ca":
paddade, própria para casas residenciais.

1 - Torno mecanÍICo ·com placa universal, de ocasião.
l' -- Prensa manual paTa ól,eo de linhaça.
1 -- Eixo para topia; 2 ·eixos para velbote, diversos ma

dris para serras circulares, um ,conjunto de máquinas para
,áJbricas de sa;llchichas e outros produtos congêneres; diversas
correias de pêlo de camelo le lona, desde 20, 23 28 a 30 cen

âmetros de largura por 12 a 23 metros de comprímento; umà
calandm para faJbricação de papelão; loapacidrude de pressão
de 15.000 quilos.

i 1l1ais eI�\·?-do. Pa;'a casais a dfra Estamos taJmbém encarregados da venda de 3 turbinas hi-
101 elevaçla ele 1-000 a 2.400 C(L, as, .dráulicas para a Icapacidade de 20, 110 'e 220 H. P. cada; Um
jsto é, de 8 a' 12 mil crUZtl'. O�, �onjunto turbo-e1étdco a val})or para fôrça ·e luz, para aproxi-
Além de Lodo., esse._ be_�,efic�io, na --uaidamente 200 H..p. completo, diversos locomóveis de diver..

� ..
'

..,�..>_'..n.......� ....--,.....--......,-...._..__........_...-..---..........-----••.
aln.da �Llp!pmentos para,. a mura-·

sas fo.rças e muitas outras máqruinas.

I ".C'O.',MPI�I "1'I111tJ.l.r,·. DI B'tl.
dia
I' para,se LeII' ..

uma Iddela d;�
..
ex-:- ForneceIIlOs orçamentos e plantas sem compromisso de

.

1ll1·DIlI �..� lt lI..IlI ce onCla (essa eI, ou e sU,a C0n-
compra.

,.....tI... ' ·1I71·..,:_ léd.: • A rA quisla social, basta dizer quc ,:iS NOCETTI, LAPAGESSE & CIA.
" .

OCEDI08 _ 'l'JlA..lISPÓKTlt8
., pensões aLuais variam' de 93 :1 vOG Caixa Posia;l, 278

..

.' .;:.
I
coroas, pOl' pessoa, ao pa�so qli'e FLORIANóPOLIS _ SANTA CATARLNA

;"'; ,;:'ft "�: :":cífrss do,BalaDCo de 1944� 1pe1,o sisL'elJ1;:t do. decreLõ
..,}

enL"ai.·

.
".,.' �",.,.

. ! em vigor, as somas que reg:-.' ....

, CAP}T�L� li:. �ESERVAS Cr. 80 900.606,30 1 mos não só são dez veliCS ma Ol'es

"Respons�biÜd;de. ",

. Cr$ 5 978Ao1.755.97

I
para as .. pensões minimas, co '10 o

Recet's:'
..

,
• 6'7 . 53245' 3.0 '. ,o" resp('cU'vo, vag·::tJ11cnLo J�ÜO .(kp\�J�'A,tivó '., '
• 142.176603,80 de cle modo algum das> conl, 'lJ'.IJ-

)' ções JCit�,s durante ','ongQS anos 'çlc
98.687.816.30 vida ele Irahalho. Cada cid(�dilo

«
. 76. 736.40! .306,20 ,suéco LCI'á a pensão sem pagar

SNRS ..

ASSINANTES

DR; SAVAS LACERDA
CUiUca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Gargãiiw..-

Prelcriçãc;> de leMes de
Qontat,

OONSULTólÜO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

IiOsIDti:NCIA - Conselheiro MA·
fra, 77. '

.
TELEFONES 1418 e 1204

f INOt:ENSIVO AS

C DIAIIÇA S r A

DR. A. SANIAELLA
tDiplomado. pela Faculdade Na

cional de Medicina da U.nivers!<1a.
de do Brasil). Médico por concur-

110' do' Serviço Nacional de Doen-
418S Mentai&.,Ex interno da santa
Casa de 'Mlsericórdla-,- e- � HQs,p1tal

. .pslquátrh:o .do Rio na Capital Ji'.--
.

" deral .

()LlNICA MÉ!>ICit - DOENÇAB
.

NERVOSAS ....
:.... Ccnsultóír ío: Edlflclo Am6l11

,
'.' " '. NETO

- Rua Felipe. Schmidt. Consulta.:
Das -15 ás 18 horas -

I1eslQ.êIlcla: Rua Alvaro de Cantl'
lho nll 18 - F'lonanópoLls.

DR. MADEI'RA NEVES
Médico espectalista em QOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfezçoamento e Lon

ga Prática no RIo de Janeiro'

Consultas diariamen te
-;las 16 horas em diante:

CONSULTóRIO:
Rua João Pinto 'no 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho,. 58

de, 'extrato de hortelã e
I,·

.
�',

.,,:

.. '�UJt ROLDÃO CONSONI
'�ÜItGIA GE.RAL - ALTA (.,').
BURGIA

. .,-
.

MOLIl:STIA8 DE 8Jt.
. '" NHORAS - .PARTOS ' ..

J'ormado pela Fact,tlaade de Medl-
clnna da Universidade. de Soo

Paulo, 0Jt!ie foi assistente por- ·n·
: 1'10s. anos 'do Serviço' Clr11rglco do

. :'.' Prof.' '1tlfplo Córreia ·Neto
CIrurgia, 'do estômago e vias bj
Uares, intestinos; delgado- e grOSIlO,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

'. 6ter�, ovários e tromnas. Varlco
eeíe, hldrocele, yar�es .

e herna
.

. CONSULTAS:
..

. das 2 às 5 .horas, à Rua FelJ)ll
8chmidt, 21 (altos da Casa PI·

-, ralso). Te!. 1.598.
IUlSIDIl:NCIA: Rua Esteves JQ.

níor: 179; Te!. M 764

Medico L chefe do Serviço de
Sifilis do Centru de Saúde

DOF.NÇAS DA PELE .. SíFILIS
- AFECÇõES U110-GENITAlS
DE AMBOS OS SEXOS � RAlds
INFRA - VERMELHOS' 1: ULTRI'.-

. VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 ns. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES_: R. Joinvile. '47 - Fone 1648

.,r.

I)R. BIASE FARAtQ

ce eFEITO SfGUQO

DR. POLYDORO S. THIAGO
JlIblico do' Hospital de Caridade da

Florianópolis
Assistente' ir'l Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM "GERAI.
Doenças dos órgãos inter nos, cspedaJ.

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAF1.4.

Doenças do sangue e doe uervo•.

Doenças de senhot'"q,s - Parto!.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

.'" bOTas. .

Atende chamado. a qualquc. bora,
inclusive durante a noite.'

CONSULTóRIO: Rua Viror Meire
les, 18. Fone' 702-

RESIDENCIA: Avenida Trompowski.
, 62. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos i.."1testlnos, réto e
anus � Hemorroidas. Tratamen·

to
.

da colite ameblana.
. .

FisIoterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, ,2'8.

Atendei diariamente às 11,30. hs.
e. à ·tarde, das 16 hs. em diante

'Resld: Vidal Ramos, 66;' C'

For,,'_. 1Q67 "':.'
. �

_�I _.......__ .'c.II."a. .....� .-

DOS. ··1 Pensões para
a velbice\,,. .

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA,
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL JtnLral'á enl vig'or aiO de jal1ei

,['o pl·óximo. a nova lei de penoões
p::tra ':1 v,))hieq, l'eccntenlenLe \0-

[a(J�, pelo pül'lamt:nLI) de stO(,011110,

-=::====:===::_.::....:._����':;.;;:.======��.; e que concede a cada cidadão de

� .
.

'4'UTOMOBILIST4S ,..
,'li7 'anos; independentemenLe de.

I .

" �_"CCf.�/4. �Lln� j)os.�'':s evenluais, a soma de
.

.

V �, .' mil' coroas por < ano, o qu� equi -.rale

Atenção '. �5.d00 ,cl'i,1Zeiros, quantia esta tlUO
. 'i)QcI\" :;er e:evada de· mal:;'·' c'Ü1 me

Pal'a o seu 'dínamo· ou
I.ade, ou seja a 1.600 coroas, nits

motor de ar'ranco

< OPICINA ENALDA' _

. 'c regiões onde o çusLo da vià'l i'or

ESCRITÓRIO.: Rua ,"Felipe(Schrnidt 5Z - Sei la .5
. EdHício Cruiéiro - Florial16poliiJ.I

�
..

Rua Conselhéiro Mafra
ne: 94

,.\
"

SiBistros pagos nOb últimos' li) anoa

Responsabilida<1es' .�

.'

coisa alguma antes de envel;Jc,';\:lI'

Díretpres: Compreende-se portanto' pcíl'(ju� (,
Dr. Pamphilo d'Utra 'Freire de Carvalho. Dr. Francisco Milllslro ,10 Inl·eriol', Gustav N{(\1-

de Sã, Anisio Massorra. Dr, Joa'quim Barreto á� Araujo 1.ler, ao ser aIJl'ovada a lei em pl'e-

t Jos,é. AbFeu''-
.

I
ço, exclamou: "Este é um 'dm I._.: .. ' ..... - ..,t,..

:
........ .;... ... ":' ....... .-;.. ,."

........�'" _,.,.••
'

......_ dias mais felizes de minha vi," ..

"

.1 C:'·A'.'. ·�c,··'A'/ .' �':l,I-r,A'1..
f'iarlla Fabricante.e distriouidorss' das atamadas con· II�
11 LI fecções "DISTINTA" e RIVET. Pasme um gran-

de sO'rtimento de caeemiras. ris::adoa, brina .'I bona e baratoa, algodões, morina e aviamento.
, para alfai<;1tea,. que recebe diretamentfl da.

II melhor�. fábrica.. A Casa ·A CAPITAL- chamà a atenção do. Snrs. Comerclant•• do interior no .sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem .uall compras. MATRIZ em Florianópoii., - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
I

........................................................................,..----------.........--------------........-
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principais responsáveis pelos cr,imes nazistas foram condenadas à morte e
serão executafos . no próximo dia 15, se não exorarem cl.emlncia �

ou· se esta lhes fôr negada.'

::!:r�:3i�: 7 .

Eisenhower vae descansar
R· 1 (A 'N ) E irt d I

Ber-lim, 1 (D. P.) - O general . , . '

10, ..
- m. VI u e

E'I
. .

tiram do aerodromo de 'I'empelotf...
.

.

, -

d
. l Sr'Fl 10wer e sua comítíva te 111,1- . . .

da recente determmaçao e
destí E

.. .
Eisenhower aproveitará algumas-

.

d 5 0' d 1 I
. rum estmo a scocra as dez ho-

mistura e /0 e a coo anI-
..

.
s .nas-para caçar e descansar.

dro à gasolina e que entrará ras e qumze minutos de hOJc._l,!,a·j'o.·

em vigor a partir de hoje, o -----"-.",---''-------O---J-...,.'---'---II-.·---·preyo desse combustível deverá, ESCOLA TECNICA r.'· oão li. Ivft-oritz:
I sofrei' um aumentd de trinta .

A E
centavos em litro. A .prmcípal DE AVIAÇ O

. ncon t re-se novamente ert+

tre n6&)o .rrosso distinto corr ..
razão invocada pelo Conselho

.

O Srir, Presidenté do Aero terrâneo Dr, João Bdúerdo«
Nacional do Petroleó e que o Clube, de Santa Cafárina, re- Moritz, ativo serente da Sec-:
teria levado a autorizar tal cebeu de São Paulo a circu- ção de Máquinas da impor-mistura é o excesso de produção lar de se�ue' .' t t �. ã

.

r'" e a1'l e ore;anIzaç o comercIa
de alcool anidro. Segundo uma PrezadtJ Senhor, Carlos Hoepck« S.A.
versão corrente, entretanto,. ..

tratar-se-ia de uma hábil ma- Em virtude da execução de
- 5.5. que é, tambem, ele-'

nobra dos produtores, que não obras urgentes p'elas quais menta de destaque IJfI 50..

tendo obtido -todo o desejado estão' pasSando os ediliêios ciedade e nos meios, espor-r
desta' Escola resolve seu tivos de naus' Capital te-aumento do preço do açucar ,u o

.

�•.

Coma'ado suspender a m'a recebido inúmeros cumpri-
teriam resolvido por este meio'

s -

conseguir os lucros ambiciona- triculee ou encostamento' de mentos pelo seu reAreslSo,._
novos cenâiâatos até 2a ar aos quais iuntemoe os nos-

dos, intensificando a produção �. .

- �

do chamado alcool a motor, dem, .

sos.

qual. seria, assim, totalmente- Ro�a,.mo.s, pOIS, de V. S., as -------------.....

-a:;.:.:'.consumido por força da mistura pr?vldenclas qu� se fizerem
r

com a gasolina. A propósito, a
mister no sentJd_o. de s�r A V I' 5'".0 I�;.·reportagem de "O Globo" ouviu dada ampla publicideâe so-

hoje, o ceI. João Carlos Barreto I bre.
o assunto, esclarecendo,

presidente do CNP, que, des- aSSIm, todos quantos se 'pro

mentiu as versões correntes e ponham cursar esta Escale,
informou que a mistura é HegaI: Atenciosas Saudações. I

e determinada por dispositivos ARIOVAL�O VILLELA 1.0
expressos, pois que se destinam Ten. Av� - Secretário da Ee
a incentivar a produção de al- colà Técnica de Aviaç�o. Icool anidro. Confirmou, ainda, .' ",

.

o ceI. João Camlos Barreto ,que P t·d d B
'.

.

são" gran-des os estoques de ar I o e epresen- ',--.....�.. --�----

alIC�ol e� llOSSª,S destilarias e, taça·o POPOlar D!�lé�J!Sne��s!�S
aSSIm. sendo, tornara-se neces-

sana uma providência obriga- Comunica-nos a secretaria, �Io.léstias de s�nhOl�a ,

tóría para o .seu consumo.' .do P. R. P. que em sua séde ConsultorlO - Rua Joao Pmto n. 7

--,------.,..,----- provisória à praça 15 de No-! .',.
- Sob�'ado "

.

vembro n. 7 o Pa;rtido de Re-, Resldencla
- Rua !::lete de SetembrOI•

presen�
,

Popular em fide-I - (Edificio 1. A. P. da Estiva)
lidade àos seus IDstatutos de-' Telefone M. 820

vidamente regi,S'tado no Tri- .:

bunal Eileitotal, fez instalar, TO'ME IHOT"em sessão pública, às· 8 horas
da noite, o seu Diretório Muni- . .

c�pal de�ta cidade. A esta seS-l_Clube 12 de Agostosao estIveram representadosI' .

muitos muní.cipios do nosso
AVISO IMPORTAN�E·

Estado, bem como alguns mais j De ordem do. s,r. PresId�nte...
dos visinho IDstado do Paraná levo ao conhe,cImento dos sr8_

e Rio Grande do Sul, dando associados que os convites pa

assim, formal prova de solida- ra as festas que, se realizarem_
riedade política e coerêlncia no Clube, só �rão. �xpedidos,,;
partidária. O nosso conterrâ- pela SeCll"etana ate as 18' ho-'

neo Dr. José Maria CaI-doso da ras do mesmo dia. Outrossim ...

Veiga, industrial e advogado que só será �er.mi,!ido o ingres-·
em nosso meio, após brilhante S? de forasteIros as festas, me
oração em que definiu clara- dIante o pagamento $ie .....•
mente as finalidades cívica Or$ 50,00 por convite, expe<lidO"
social e política da sua' agre� p�Ja Se�reta:i�, uma vez .' soI.i
miação partidária (P. R. P.), c�tado por SOClO que �steJa em,:

deu posse ao Diretório Muni- d:a com a TesourarIa
A

e que,.

,cipal que' fi.oou··assim consti- sob!e ? recome.n?�o •.de as re--

buido: Presidente: Thomaz ferenclas neceSS8IrIas.

.
' .ohaves C3Jbral' Secretárto' Ar- Secretaria em Flor4anópo- ..

Convocação chim,edes Monguilho;tti; T�sou- lis, 1 de o�t�bro de 1946.

De Ol'1dem do Sr. Diretor da reiro: Adolfo Reis. ElpldlO Fragoso
FaCllll.dade de F a r m á c i a 'e

'

Secretário

Odo,n.tJologia de Santa Catari
na, são convocados os �rofes
sares Catedráücos de ambos
os cursos, pa'ra. uma reunião
qiUe terá lugar quinta-feir�
p'róxima, dia 3 de outub-ro, às
20 horas, no salão nobre da
Facul'<iade de ,Direito, em que.
serão discutidos assuntas refe
rentes laos

I trabal'hos de insta
laçãIo da referida Faculdade.
Dr. Zulmn,r de Lins Neves

10 secretário

Os

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

No scíbcido e domingo
pr6ximo have.rcí &nibu8
p'ara o Balnecbio Co·
nasviefras. O. inter•• -

,,�.Q.d08 qu.eiratn.. diri,.
gir à CaBO Metlty.

Ruo Joõo Pinto no..8.

FIorlan6polb,2 de Outubro de 1.946

Os ncaístos
-

pagarao

APORELI EM
FLORIANÓPOLIS

•

seus cnmes

Deverá chegar aman.hã a

esta Capital o consagrado
humorista Aporeli - Barâo
de Itararé. - diretor pro
prietário da popularissima
·«A Manha».

Depois-de-amanhã, sexta
feira, às 20, horas, no Tea
tro Alvaro d� Carvalho, O·

distinto intelectual fará

1

NUREMBERG, 1 (U. P.) - Herman Goering, sem duvida o nuz.sta

numero um depois da morte de Hitler, teve' a duvidosa honra de ser o

m-imeíro condenado pelo tribunal 'internacional. A sentença, já espe

rada, foi de morte pelo enforcamento. O S'ordo marechal do Reich,
t r iador da aviação nazista, teve assim pela ultima vez reconhecido seu

alto posto. Sucessivamente, foram sendo proclamadas novas sení. inças
de morte, todas pela forca, contra Joachim von Ri·bbnG.'opp, mi J stro

elo exterior, o marechal Willelman Keitel, chefe, do alto comando, do

exército alemão, o dr. Ernest Kaltenberuner, chefe da policia s m'eLa

razfsta, Hans Frank, governador geral da Polonia, Wilerrnan Fríck,
protetor da "Boemia e Morávia", Julius Streicher, o principal agitador
lontra os judeus, e Alf'red Rosenberg', que lançou as bases 1'ilosóficas

do nazismo, Fritz Sauckel, organizador do 1.T':tbalho escravo e o geueral
Alíred Jodl, chefe do estado maior alemão, e Seyss Inquart, o prin
cipal nazista austr-íaco. Entre essas condenações a pena capital, h »ive

a.gumas outras sentenças. Foram condenados á prisão perpétua, Itu
dolf Hess, o lugar tenente Fueser, célebre pela sua fuga para a In

glaterra, o grande NimiLz, chefe da marinha alemã, e Walter Funck,
ministro da economia. Foram condenados a cinquenta anos ele .nisâo
o barão Konstantin von Neurath .prímeíro chanceler do govêrn i na

sísta, a vinte anos; Baldui von Schirach; criador da juventude nazista';
€ o professor Albert Speer, ministro dos armamentos, Com a pena mais

leve escapou o grande almirante Karl Doenitz, chefe do governo 1)1'0-

v isério que negociou a Paz depois da queda de Hitler, que teve dez anos

d prisão. Finalmente, houve ainda uma condenação á morte á revelia,
que foi a do Reichileiter Martin Bormann, substituto imediato de Hi

tler, nos ultimos tempos. O julgamento mais sensacional da his .r-ía,
terminou assim com. 11 sentenças de morte, 8 sentenças de prisão di

versas, e três absolvições. Quanto aos três acusados que foram absoi

"idos, acredita-se que' pelo menos um deles não seja ainda posto em

liberdade. E1 ele Franz von Papen; cuja extradição foi pedida peb go

"êrno austriaco para' ser julgado em' Viena,

u'ma conferência, ver.sando
assuntos humoristicos.
Tanto a visita de Apo

reli, como a sua conferên
cia; estão sendo aguarda·
das com vivo interesse en

tre nós. /

O ,nosso colega, . r;Jr,. �u
be'ns de

.

ArrÍ1tJa' Ramos,
fará a apresenta!;ão do no-..

tável conferencista.

Dr.' ·Abelardo Oomes Cordell Buli seria-
Encontra-se nesta Capital; ,mente doentetendo nos dado o prazer de

sua visita, o Snr. Dr. Abe- Washington, 1 (U P.)
lardo Gomes, advogado no Estão seTiamente preocupados;'
fôro de JoinvilJe e Diretor os amigos de CardeI!! Hull ....
do Jornal «A Notícia», edi- cujo estado de saúde piorou es-

tado naquela cictade. ta tarde. O a'lllÍigo Secretário"
Ao distinto iornalista «O de Estad'o Norte Americano

Estado» agradece a visita e teve um ataque ontem a noite,
formula votos' de feliz es- maIS esta manhã mostrava-se"
tada en tre nós. I restabelecido.

:'IIIOLII.
!11111[OIR

LONDRES, 1 (D. P.) - A BBC, informa que o membro sovléUco

vessem sido absolvidos. Achou também que Hess deveria ter sido con

ro tribunal de Nuremberg, não concoI!dou com várias das senteliças.
l\ão lhes agradou que três dos acusados - von Papen e Frilzcher ti

denado a morte. E finalmente, o delegado russo discordou ainda das

(lecisõ'es que consideraram o gabinete e o alto comando alemão isentos

de culpas coletivas,

NUREMBERG, 1 (U. P.) _. Os três acusados que foram absolvidos,
�inda se encontram em sérias dificuldades. Uma delas é, que prova

"elmente ainda estarão sujeitos as leis de desnazificação, e portanto
deverão ser julgados! pelas' cortes especiais ,alemãs estabelecid·; na

�ona de ocupação norte-americana. Essas cortes ·poderão impor penas

J1'laiores de dez anos de trabalhos forçados, além de perda dos direitos

livis e confisco dos bens.

LONDRES, 1 (D. P.) -- Segundo a BBC, o tribunal anunciou qU9

(ualquer pedido de clemencia, deverá ser apresentado, pelos acu; vim"

nentro de quatro dias.

NUREMBERG, 1 (U. P.) - O chefe da prisão de Nuremberg, co

lonel Andrus, afirmou que os três absolvidos seriam postos em iiüel'

dade ainda hoje. Tratava-se apena� de preparar os necessários '(lCU

mentos de identidade" e consegu ir transporte para os mesmos.

CARLOS' HOEPCKE' S. A.
COMERCIO E INDÚSTRIA

Avisa a sua distinta freguezia que transferiu a sua

Secção Autoshell (comércio de automóveis, caminhões,
pneus, câmaras, peças e acessório�. tin taff, produtos I
de petroleo, etc.) para a rua Conselheiro Mafra. nO. 34,

onde espera merecer a habitual p.referência.
Fpolis., lo. de outubro de 1946.

Telegramas retidos' LEIAM A REVISTA
x o VALE DO ITAJAI

Telegramas retidos: Iràci,....;;;;;._ _

WHson. Hay ao cuidado de PI·' d tEmanuel Sousa, Jopge BrasU, rei sao· o 8:mpO
Parebo, FeHcio Lopes 8iquei- Previsão do Tempo, até 14
fia, Dr. Wilson Mendonça, Tia- horas do dia 2.
go Mamedio Silva, Humberto Tempo: Em gera11nst�vel.
Pascale, Maria Carneiro, Fell"- Temperatura: Estável.
:nando Re.ch, ,Harry Lucas, Ge- Ventos: Predominarão os do
raldino Go�ta:, Cursino Ignácio quadrante norte, frescos .

Silva, Ed�tte Bo_ppre, Edú, JOãO! Teu�peraturas. extremas de
Al'alcheskl, SaV1a, Ermar, Ma- hoje: Máxima 24,4 Mínima
riazinha Sousa, Rulda. 17;6.

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

'ftFECCOES DO

COURO CABELUDO.
,.

'.\
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