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De duas uma: ou o sr, Adolfo Konder ao escrever' uma carta ,de felicitações ao
sr. Herêu Ramos já _. escrevera outra iUl d·iretareco do Diário, reconlen·dando-Ihe
continuassem a agredir o' preclaro Vice.-Presidente da .República, ou j 'então; o

proprietário do órgão ud.el1ista, não man�a mais nem no que é seu!
Se a primeira hipotese, é a· verdadeira; o sr. Adolfo ,me·rece a desaprovação dos

homens 'de bem; se . exata a segunda, é digno de lástima •..
IAlarlnante a invasão- dos comunistas

_._--_._--.

Mrami, 1,0 (D. P.) - o pl'e.�i-· são" dos comunistas de "alarman
dr-ní.e da Nicaragua, sr. Anasl ácío I í

e" e acentuou 'que atualmente os

,",untoza, rieclurou em enuévista á vermelhos 'se oncontravarn no

improusa (.[11(' lião somente a \lll'!- 1 estágio' da propaganda, com ·1101:"1

riça Latina, como Iodo o Ill'mi;;!'<"- rede propagandistica .bem org,l,!'i-
rio' Ocirtcutul. está sofrendo da zada em Ledo o continente.
inrilu-ação comunista, JIpl0 que en

cuinc ia a necessidade de lima co

(I]lPI'a�ão das vinl o e lima rrpú')�i;_
cus urnerieanas. afjm de olnigm:
"os vr-rmelnos :« -cruzar de \'oIL�' o
Aílantico".

Somoza, .que SI' ()ncont.nl. ar! li i

dI' convalesoença, .de . uma opera

ção intestinal feita eh) Boston; de

clarou que á sua volta ao país "ex-
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prnssará a urgencía com que se

O sr. ,",omoza quul ilicou.u "inva- deve resolver esta sitilaçã.o".
I N. 9852 ;
I Jorra . petróleo na' :Ba,ía

le'CD'
'

I-ca do senador NereAu Ramos Salvador .. 10 (A. N.) Acabamos de assistir. no Campo.

.
.

.

_.

Petrolífero de Canderia)' ao primeiro "ltest" de produção 'do

16,..
."

_.

I
poço c, traço 28. Acompanharam a prova o Secretario do Oon-.

na po' I Ica naclona selho Nacional do Petroleo, o diretor do mesmo Conselho. o
..

teenico peruano presente a Congresso aPnamerican,o de, En-
Rio, 10 (9A .. N.) - A técnica que dissidências no spio elo partido governo de coalizão q�e o vice- u e- genhania de minas e geologia, ora 'em visita aos campos de

está sendo usada pelo sr. Nereu major-i: ruio, QUL 'lH<lSe' todas a, I sidento da Ropública está tentau- petrolo baianos, e outras altas autoridades. Nas primeiras
Ramos par-a levar

I
a bom tei-mo o unidades da' Fc(JE'l'açao, entre o, do tormar e cio qual já faz parte o quinze' horas de vasamento, 'l10 novo grande ;poço, apurou-se

seu ! rahalho ele coordenaçãu das . quais são mais ponderavcis ,13 dr pai-Lido republicano chefiado pc- a produção de 714 barris horários, sendo bastante lisongeíros
cor-rentes democráticas é belo, di-) Minas e São Paulo. lo sr. Artur Bernardes. os prognósticos. Os tecnicos do Conselho Nacional do' petro-
ferente daquela ele que, com c I Ainda hoje, em palestra com ar .

# •
leo calculam que a produção do novo poço seja superior a mil

mesmo objetivo, lançou mão o jornalistas." e111, seu gahinete . nc Notas politicas barris diários.

....
.

.gal. Gois Monteiro: este partiu elo )lonl'oe,. o senador ;'\ereu Hamo....
"

..centro para a por+íerta, tentando deixou uanspurcccr que não í'o Gene ai florenclo de ftbreurealizar ele um só golpe uma obW ram ainda vencidas todas as rllfi� O orgão que se diz ude- r '

,

nista, mas que parece não
'

,

consider-ada gigantesca, ou, se qui- culdadcs para 'a recomposicão dI
.

I mais obedecer à orienta-serem usar uma, expressão tiplca-I mir�jsLrrio fio pres itlcute Dutra.
ção do chefe desse partidomente militar, efetuar uma mana-I l<,nl nr:'Lan I o, como (\ púhhc«, j; e do seu _ dele [ornel=«hra, de '.granele envergadura, ernlrslá elf'finilivamenle assentada , d

.

, '. ono, sugerIu, ontem, en-terrcn« dcsconheciuo e acideuvulo ] ncímeacão (/0 si'. Jhnirl Cal'\';�lho
.

tre parênteses, que se mu-
e com ,{l'opa pOLlCO disc ipl iuartu ás i do Pari ido H(']Jllblil'allo )Jini'll'O dasse o nome do «Grupovnzc.s ne comando ... Enquanto 15.- para ministrn da Agriou lt lira Escolar Ge tulio Vargas».:50, o senador l\ereu Hamos p lrLiu Quanlo às elf'mais pastas, "!l'ÜI Aquele nome, todavia,

. da periferia para o cenLro,-teuLau- ]Jl'f'rnchidas á medida que fOl'l'm enÚe outras razões de figudo, anLes, realizar uma mane<!)l'a progredindo os enLendimenlo.' "IH rar no modelar educan-
envolvente e por etapas. se processam, álg'uns eliretaml'líI c dária do Saco dos Limões,Pl'eJ'el'i.lI o vice-pl'esidente ela I pelo PalácLO Guanabara, outro,;])( tem a de registrar o auxi-• H.epública não atacar fJe frenl.e, e, Manroe e outros no MinistéI'.io ele: lzo financeiro que a União,sim, pelos flancos, se ó que SÇl'pos- JusÚça. ao tempo do ex.presidente
sa chamal' "flancos" os pequLllo!' O ex-senador goiano Nero iVIacl'- Vargas, concedeu <t Santa. partidos' que integTam aquelas rio que pretenele candielaLar-se ê1 Ca tarina.

.

grandrs correntes e as dive1'gên- te1'ceira senatoria pelo seu Es'nrl.o A tarefa, pois, de subs
cias partielárias que ele pacl'''ILe- este\'e hOje no MonrOe, em lc.ng, tituir aquela denominação
mente vem procuranelo amOl",eCél', palestra com o sr. Nereu Ramo�. a ficará ao grupelho de deso
'l'omando das armas ela persu·'ç·ão

I
quem eleu conhecimento da di.3�i. rientados que o Diário

assenLou-as em ponLos pstrat6gi- elÊ'ncia aberta no seio do PSD dali. agasalha.
cos fio la1'go teneno que ele tão, pulado Amaral Peixoto, que. <II'. À' guisa de sugestão, lá
pem conhece, procurando at.ingir pois ele cOnferBl1ciar com os �cna· vai um nome para subs
ps nllc1eos ;miüs vulneraveis. dores AUreclo Neves e .Pe"i'ir<J tituir o atual: o daqueleFiguradamente, é este, na ver- Tambem esteve no Monroe o iJe- ilustre esculápib que, estudaele, o trabalho que vem reali.:tan- Finto, entrou no gabineLe do S[' dando a profilaxia da pado o vice-presielente ela Repübii� NeJ'eu Ramos, onde tambem se de- ralisia infan til, nos Esta
ca, qllP esLá procurando, nos pe- mQ1'ou algum lempo, para eI'Ppoi� dos ,Unidos - e por conta
quenos partielos que' formam ou' se rei irar ap1'essaelamente, [f,:mo- da Prefeitura - tornou-se
formuram as grandes COlTf''J.:,e5 tanelo preocupação. merecedor da gratidão das
como a D. D. N, e o�, S. D. o O senaelol' Nereu Ramos, pI'OS- crianças catarinenses. Ankara, 10 (U. P.) - O Em
apOLO indispensável de que cal'e· seg'ue em snas ativielades. 8el' Se êsse não agradar, su-' baixJador da Grã-BretJanha e o
ce ,o governo, para, afinal, relmi-! gabinete no l\1om�oe é. sempre mui- geriremos' o do, ex-censor Enlcrurrgados d'a's N1ego.ciaçõeslos I,oc!os 'em Lomo de um objeLi- to movimentado. Àli entrain p 'ii- do Diário. Um dos dois ha dos Estaid:os Unidos, nesta r-api- Coisas dosvo c�m�lm, ql:e � o apoio ao presi-I ticos de to�os os Estados e dl� to-. de servir. tal, conferenciar'arrn ,�ortlgamen-denl,e da RepublIca. elos os Pa.rtIdos, entre os quais vi- te com. o Secretário Gerlal do' americanosAs graneles divergências - isto"mos, hOje, o deputado Dom:J1�o�' 0:8. d.·sturbl·os Mi?istro do .Exte,rior �a �:U'- Kansas City, 10 (U, P,) __sab1a-o bem o S1'. Nereu Ramos - Velasco, ela Esquerda. Dem '1'8,- qura, a.!eSpeI,t? ,�as pr�etençoes ·Um solidado norte-aIillericanoconcentravam-se nas situações dOi tica, que alguem J'á indicou ';':'l11( de Roma da Umao Sovlet1l0a sobre os .

..

.

I

,'" •• persuadiu seu primo a servirEstudos. Solucionadas estas sa- provavel ministro do Trabalh'l 11( Dardanel.o.s ,e a resposta
. .oflc�al no exe':"c.I·to em seu l"l"gar, en-tisfatoriamente del}tro de um

.

Roma, 10 (lJ. P.) - Dm opel'�l- d G ott '. L' IA'

Ill'inci.pio conciliador de fados Esta-O' I·sento·s do rio foi 11101'1.0 e 1',1 pessoas l'ica- � overno' orpano. as plO- quanto tT'atava de negócios. O,

. postas Russas.
pI'I'mo fez-1he a von4-o'd'e e so'os 1ll11'1'eSSes partidál'ios em j9g0 ram ferida:,; em consequência elos ILa;

fácil lhe seria depOis, no emiJito imposto dislÚl'bio� OCOITiflos ontem, nesla Navl·o Is"0'18 depois.d:e 76 dias as autorida-
�'ácil lhe seria depoi.s, no amlJito Capilal - informa um comunica- \I dJes, miJita'l1es dera;m pela subs-
rentes a 'uma colaboração pl'l:\ei- ,R�o, 1�. IA._ N,) -:- Em 'pi'ocesso

do oficial de hOje. Argentino t.i_,W_iç_ão_. _tosa. sobIe. a lsençuo de Impos'o eI'e �e-

A o' Sala' f.·O faml·ll-a iI!Assim pensando e assim ag"ldo. los nos recibos pa;;su,j,)':) �)el()' J�s- utomoveis brita'"DI·_ L?ndr,es, � (;r: P) -

"LO_A . .y
o Renadol' Nereu Ramos foi exa- titulo do Pinho M" I' ,.' "

naviO ,escola argentmo t'.l IJ'"
'

4 ad �minando um por um todos os ca- Fazenda exarou' �c� )�l:,ll�, ell� ... :l�, cos em lManDUS ARGli!NTINA" deixou ás
.

últi- [orças rm aal'
sos esladuais, de acordo com a dó d ,I a, ,1, .,1,1.1 1'1 mas horas de .ontem o cars do Rio, 10 (E) _ Pelo deputado Sr:

.

l
-

d I
.cm o que se le�ponda_ 'lo i'(,;"'ndn Manaus; 10, (A, N.) - A bordo porto de LonidJF€S afim de com- BenJ'arnin Farah, do P. T. B., fOI�l':en açao o preSlC enLe da R'.lpú, ln,stItuto que nao esl;'w F-Il,:"ltos do "Benec)i&", que acaba ele l'f'ini- 1iet, "

t d' . '

11I,J.ca,' para resolve_I.os e facIIILar, ao aluelielo tributo o::: '.',"('Il,.,� f.l."�,'-
Pll ar o Ies o.' oe seu cruzeIro apresentado na Câmara um proj'3-

"
- Uv� ",' ciar as suas viagens para este l!1)!'- d b t d d t d

.aUnaI, a fOl'mação do no\'o m ir,is- sados pelo mesmo CIL. f.I ti"
..
�'. .

'e oavon a e, e�pE:!I'Ian o-se 1.0 lei, mandando es ell er aos ml-
<' .

" , "·,]0 •.• I,'(a- to, interr.o"mpidas .com a "'\1I-'I'['a, t B 1 h L' b C-I <"

Le.I'I.o: qllP" se aim.la ,não está

deJi-1
dadas as j axas prevü.;I."�...".0 "'.1."','gl)

q �qtUe em o ou.'a� ,IS! O,a, .a- litares da ativa ou. nao, oS )ene,�-
.

"., , cbegou a esta CapItal, uma partida d L PI· f 'I' ,

TllLlvam.eJlLe COllsLltllIdo, é porque 22 do decreto-lei 4.813, fie 8 de Ü'l',- ':8, .as. a as e. regre.s"a, en- cios de salário� aml Hl conStanL('8
. de automoveis ele fabricação ,bI'lU;- t

.

B' A d o 5970 dpermanecem em agila('5.o muita:" tubro de 19!!2. .

nica.
ao, a unos mes, ln 'Ü por do DecreLo-lf'i 11. .; . e

Santos e Rio de Janeiro. .10-10-04;3.

Ano XXXIII Florianópolls- Sexta-Ietra, 11 de Outubro de 1946 '

I

A

Chegará amanhã nesta Capícal, em viagem de inspeção
aos Estabelecimeutos Hospitalares , o Exmo. Snr. General de
Brigada Médico, Dr, Florencio Carlos de Abreu Pereira, Di
retor do Serv-iço'de Saúde elo Exército .

Acompanham S. Excia. os Major Médico Dr. Paulino de

Melo, como Assistente e o Capitão Médico Dr. João César de

Oliveira, Ajudante de Ordens .

S. Excia. vem inspecionando, v.ia. terre,stre, todos os Cor.
pos de Saúde, Hos:pitais e F01'mações Samitárias das Zo

lla,S Centro e SlJl, nos Estados de SãO Paulo, Paraná, Santa
'Catarina e Rio Grade do .sul.

O ilustre visitantes será hosipede do Govêrno E-stadua1.·

Exigiu a entrega dos absolvidos
HambuDgo, 10 (U. P.) - O a Agência Britânica -de Noti-

GO'Vierno da Austria, em nota i cias. ._

enviada, á Comissão de Con-I --.---.----.------
trole Aliado ex�giu oficialm.en-IUm diVÓrCIO em ca-
te a entrega de Franz Von Pa- .

pen e Ba1dur Von Schracht da 3· casamentos
aüm de sere� os mesmos sUib-1 Washmgton, 10 (U. P.)mettdos 'a J��garrnent? pelo Houve um IdivórlCÍO ,ent're cCida
Tribunal de VIena mforma �re'S icasamentos realizados

I neste p.aís em 1945, O míme
I ro de divól1cios foi superior a.o'

dobro da medida registada
durante o periodo de 1937 -

1939, de .alool1do com. a Secre
taria Nacional de estat.ística
Biológica.

,Ainda os

.Dardanelos

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o eST•..,O Sexta telra 11 de Outubro de 1946

pora,nga, no município de Bom Retiro, :prepara-se a ,empada com purée

Isubstitqir, por quinze dias, a professora de .batatas., cozidas, pas'sadas na peNérica de Oliveira, 'que requereu licen-
ça, a contar de 20 de agôsto de 1946. neira e un�sturadas COilll leite 0'11

O professor. Valdemar Wagner para, crem.e. Toma-s'e a metade para
no GruPII 'EScolar "Santo Antônio", de

I
O"uarnecer o flmdo da fôrma unta-Ituporanga, no município de Bom Reti- "'. . _

ro, substituir, por quinze dias, a j:.'rofes. ,da de manteIga; :poem-Sle, aLguJns
sara Nérica de Oliveira, que requereu pedaços de lI1U'nrf.ei,ga em cima des
licença, a contar de 20 de agôsto de .. 'sa camada, colocam-se, elll segui-1946.

dI'
.

d
.

Maria da Glória Silva Caetano para,
' a, 'Os nutros eguJU,e� COZI os, JIHl-

no Grupo Escolar "Prof. Germano ta-se a outra metade da puré,e de
Timm", de Jolnvile, substituir, par vinte hatatas, para cdbrir tado. Passa-sle
dias, a servente Porcina Leite, q'l� re- sôbre o· conjunto, mal.·'s 1ll'l1 pouco IIquereu licença, a contar de 24 de agôsto
de 1946. de manteig.a e assa-jSe em fôrma _

GOvêrno. do Esta'do Aos nossos

Agente�
todo dia esta coluna

até o fim

.Decretos de li de outnbro de 1946'
O INTElRVENTOR FEIDERAL RESOLVE

Remover:
De aeôrdo com o art. 14, alínea b, do
decreto-lei n. 1.196, de 23 de novem
bro de 1944:

Teodorica Abel Schmidt, que exerce o

eargo de Professor na .EsooJa de Praia

Grande, distrito do mesmo nome, para
a 'E'Scola Feminina do dístrtto de Passo

do Sertão, ambas no município. de Ara

a·qJlg.uã.
Nomear:

De acôrdo com o art. 15, item IV, do
decreta-lei n. '572, de 28 de outubro
de 1941:

Leda 'Senise para exercer, interina-Imente, o cargo de Professor, padrão H,
do Quadro único do Estado (20 Grupo
- ,.. secção - Música e Canto Orfeôni
co - Cursos Fundamental e Normal do
InstJtuto de Educação de Lajes).
Portarias de 23 de setembro de 1 !l46

O IN'I'lERVENTOR FEDERAL RESOJ;..VE
Destgnari

IArgersio de Lima .para, na Escola For-
te Marechal Luz, distrito e município de
São Francisco do Sul, substituir J pro-
fessor Alberto 1H0stin .Samy , que r eque- :. _

Leiam

Pedimo. avi.or por telegra-Ima. quando. o jornal não chegol'
no m..rno -iio.

Laboratório
Radio-Tecnico-Eléctron

Fundado em 1935
Mentogem -i. rádio., Anlpli

ficadore.-Tran.mi••or••
Mobriol importad" 'direta

mente doe U. 3. A.
Proprietário

Otomu GeOfges Bõbm
EI.eb. - Tecnico - Profi..io"oJ

formado na Europa
FlorianÓpoli.

�UQ l-oão Pinto n. 29 _. Sob.

I

Com a gratificaç-ão mensal de ., .

Cr$ 300,00, correndo a despesa por
conta da dotação 1-035, do orçamen
to vigente:

A .professora HUda Naspolini para, no

Grupo Escolar "Professor LapageEse",
de Cresciuma, substituir por quarenta e

ciIliCo dias, a .professora Stella Neves

Márques, que requereu licença, a contar
de 2 de setembro de 1946.
A professora Norma iFaraco para, na

Escola mista de Oxford, distrito e muni.
cípio de ,Serra Alta, substituir, por no

venta dias,. a Professora Garibaldina Sil
veira. Toelt, que requereu licença, a con
tar ele 2 de setem,pro de 1946.
A professora. Olinda Stoeberl [l)ara, no

Grupo Escolar "Almirante Barroso", de
Canoinhas, substituir, por noventa. eli;is,
a prOfessora Leni Costa ·Pfau, que re

quereu licença, a contar de 2 de setem.
bro d.e 19'46.
A professora Jandira B(w.'igo par'l, no

Grupo Escolar "Professor Lapagesse",
de Cresciull1a, supstituir, 'por quarenta e

.cin(!o dias, a professora Maria de Lour-_
des Rogério Cãmara, que requ€reu li
cença, a contar de 12 de julho de '1946.
Com a gratificarão meusjll de
Cr$ 150,00, correndo a despesa por
conta da dotação 1-035. do or.;a'men
to vigente:

A professora Olinda Prim pan, na

,GllUPO >Escolar "Santo Antônio", de !tu-

COMERcrANTE: Dá um

vro. à Biblioteca do. Centro. Aca
démico. XI die Fevereiro.. Con

.

tribuirás, assim, para a forma
ção. cultural do.s catarinenses
de amanhã!
("Campanha pró-livro"

C. A. XI de, Fevereiro).

.

Vll<{�A. '-f ,. J1ILJII'

FIMmN

•

côr
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-.:... _ ..
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VICilE �lW C.·\BELT<;IRETltU . hem quente, até tomar uma

alourada.
Deve-se desconí'iar da g-f'rw" si-

dade com a qual "espeoiuhstns"
capilares" desbatam a cabeleua
sob pretexto de Favorecer o pcntia
do. Mas na maioria dos casos, au

I menor SÔf.H·O de vento, as m0�I)a�

corLádas ficam revoltas, dando (�'is

'te aspeclo.
É difiéil rnl.ão "domesticar" f)

cabelo. Parece que só fica bem êloi

senLado com o penl eado esco l'rulo

com pepinos cozidos no. vapor,

quer' com espmafr-es cortados e co

zidos rapidamente na manteiga, ce
nouras Inovas, esp�rgos tenros, aho
hora, tomates, cogumelos, tortu
lhos, etc. (Receita do. gastronomo
A. CHAMPLY).
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COUVE-FLOR TOSTADA
GRATIN")

Rua F·elipe de Oliveira, 21
.

8'" andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATUHAS
Na Capital

Ano . . . . . . . .. Cr$ 80,00
Semestr .. · Cr$ 4.5,00
I'r'imestre Crâ

. 25,00
Mês Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ 0,50
Ano ,.... Cr$ 90,00
Semestre o-s 5-0,00
Trimestre Cd 30,00
Número avulso.. Cr$ 0,50

Misturar em uma caçarola um

pouco d.e manteiga fresca e uma

colher de farinha de '. trigo. Cozi
nhar a mistura, mexendo-a sem in

terrupção e, depois de corada, jun
tar 'O caldo. Continuar a mexer a

massa que se forma e amolecê-la
com creme, derramado em peque
na quaiitidade de cada vez. Deitar
sal ,e pimernía. O rnôlho deve ser

untuoso e aveludado, mas -{lão mui
lo. espesso, e em.quantidade sufi
ciente' para cobrir coil11jyietam,e.nte
os pedaços de couve-flor.
Colocá-los em um prato grande,

untado de manteiga. Comprinú-Ios
para que formem uma camada li
sa. Polvilhá-los de queijo gruyêre
ralado. Cobri-Ios com môlho coado
na passadeira e um pouco de quei
jo r-alado. Introduzir o· prato no

há de I f'ôrno. (Receita do. gastronomo
.

francês Lucicn TENDRET).

li-

"

�l
� :

'I

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de serrs iorrieee.

r r. ,h-I� /.(/'U QO'HU4 ••••

RECEITAS PARA O SEU PALADAR
EMPADA DE LEGUMES

Para fiUz.Cl' essa �empàda, é. pre
ciso q;u.e todos os Seus ingredieil1,tes
sleja:m. novos e te.nros. Partir as

vagens, co))tar ao comprido as ce-:
nouras, r,efügar esses d'Ois legtuiiêS
com ervilhas frescas na manteIga
9,erretida e cozi,nhá-Ios devagar 'em
vasllJha coberta.

dq

Anúncios mediante contrato

---------------------------�------

Os origtnais, mesmo não
publicados, não serão

,,'odevolvidos. ' .

A direção não se respon
sabiliza pelos .concei�os
emitidos nos artigos i'f

assinados iI
- ----------------

I

NOSSAS SEC�OES
Direção de:
BA'RREIROS FILHO

Notas Polítisas
Nôtas Locais
Artigos de Redação
Página Literária

#

SIDNEI NOCBTI
Crônica da Semana

Economia e Finança.
Vioo Bancária
Notas Cientificas
Notas "Ruraía
Estatistica
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas .da Prefeitura
Vida Escolar
Religião ,

JuriSprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País
Artigos de Redação
A. A. VASCONCELO�

Pelos Municípios
Assunto. Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MA€HADO

1l;sportes

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: s� o que 'be

interessa e. ,-ealmente. UJlJa providencia
para -endireitar o que estiver �rrado t)U

para que al�uma falta não S� repita: e

NAO o escândalo que a sua reclama�o
ou queixa poderá vir a eausart encamj�

n!le·a " SEC':AO RECLAMAÇOE;S,
de O .J!STADO. que o �"sO será Je-,ado

sem demora ao conhecimento. de quem

de direitot receõend� "i'. s. uma informa·

Ç�Q do resultado, embora em alguns .ca·

sos n&.o sejam pubBcados nem a recIa·

mação' nem a p'fovidência tomada.

.
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DEPARTAlvmNTO DE SAÚDE'
PÚBLICA
Plantões

M'ês de outubro
5 (sábado á tarde) - Earmacios

S. Antônio - Rua João Pinto.
6 (domingo) - Farmâcia S..4n

tõnio - Rua João Pinto.
12 (sábado á tarde) - Parmâcu»

Catcrinenee - -Rua Trajano.
13 (domingo) - Ftirmâcia .Ca..

iarinense - Rua Trajano.
-19 (sábado á tarde) - Formâcia

Raulioeira - Rua Trajano.
20 (doming-o) - Farmácia Rau-:

lineira - Rua Trajano.
26 (sábado á tarde) _ Farmácia"

Sl,° Agostinho - Rua' Conselhstro
Mafra.
27 (rlomingn) - Farmácia St�'

Aaostintu: Rua Conselh= ir......
Mafra.

O Sf'l'vir,n noturno será ef'etrado
pela Farmácia Ranto Antônio, �ltlli"
�. 1'lIa .Tono Pint.o.
N. B. - A j)l'f'sente t.abela não po

rlf'rá ser a Iterada sem pré-·
vi.a autóriiaçãõ dest� DI'
partamento.

TELEFONES MAIS NECESSITADO!!
Bombeiros. . !........... 13U
l'olicia ,.... 10U
Delegacia O. P. Social 1578 :
Maternidade ... . . . . . . . . . . . . . . . . 115�
Hospital Nerêu Ramos 831
Santa Casa '. � . . . . . . . . . . . . . . . . 1036·.
Casa de Saúde S. Sebastião··...... t l'!I�
Assistência MUDicipal 166.
Hospital Militar . . . . . . . . . . .• . .• . 11&1
H. B. C. . :................ 15-'(1·'
Base Aérea _ . . . . . . . . . . . . . . • 78'-'
7' B. I. A. C'_ 1591"
Capitania dos Porto., '. . . . . . . . . . . . . . 1388
16" C. R. 1601':
Fôrça Policial .. _ _.' . •. . . . . . . • 120"
Penitenciária .......•............ 1511f
"O Estado"'· · .....• 102:t'
"A C"zeta" ' _ .' ó • • • • Hi5tf
"Diádo da Tarde" 157

·

:t;.. B. A. ..............• . .. . 16"�'
Em!>. Fu.nerb'ia Ortiga·' , t�(.
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_' :URA TENIS CLUBE - POR,MOTIVO FALECIMENTO SaCIO FUNDADOR E MEMBRO DERETORIA ORLANDO, FERNANDES FICA TRANSFERIDO BAILE DIA 12�
SABADO - DIA 19 SABADO -SOIRtE PROMOVIDA c.' S. XI DE tEVEREIRO - RESULTADO CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Vida Social EDITAL
------

MOEDAS
SIMBO- r YENDA I COMPRALOS LIVRE ' LIVEE

Libra i:t ,75,4416 174,555Dolar lU;SS 118,72 18,50
Escudo Esc 0,7til ,0,752
Peso Bolivia no Blv 1°,4457 10,4361Peso Chileno P$ch 0,6 )39 0,5968
Coroa Sueca Sw.Kr. 5,2109 /5.1496Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 4,322�
Peso papel Argentino M$N 4,6 ..62 4,5567
Peso ouro uruguaio O$u ' iO,6062 10,2778
Coroa Dinamaruuesa DanKr 13,9008 3,855
Peseta Pts 1,7146
Franco Francês Fr.Fr. 0,1574 0,1556
Marco Vm/3 , "

Florim FIs
Franco Belga Blg 0,4271 0,4221

Taxas hrnecuiõs lieia agência do Banco do Brasil.
sem �onflrmação

Câmbior

O Doutor Artur da Silva Gus-

mão, Juiz de Direito Substituto,
em exurcic io elo cargo ele Juiz ele

Liire i Lo ela Comarca de Tijucas
.- elo Estado de San1a Catarina, na

f'o rrna ela lei, etc.

Faz saber a todos (j uaut os o ]J re

sente edital ele praça, com,' o pl'a

zo dE' 20 drus, vii-em que no dia 5

ele novembro próximo, ás 10 hurux

nesta cidade e Comarca de 'I'iju
'cus. ú porta do edifícío da Preí'ei

tura Municipal, o porteiro cios au

,,' Li>i'jO:;, trará a público, pregão ele

vPLlrla e ui-rematação, a quem maís
, ,

dE'!' ou maio!' lanço oferecer ,1(;lIU<I

elo preço- da avaliação, o imóve l

,tOaIXO disci-irninado, separado para
pagamento das custas do �llTl)la�
menlp elos bens do finado El'lles
Lo _Esteingrebel'; Um Céh'eno ,;ito,
em Claraíba, cio município ele '-"'0-

\ a 'I'rento, desta Comarca, com

a área de. 50,00 melros quadrados
tendo 70 metros de terras de Jr<:m-

ANIVESÁRIOS
:ACADÊlllICO UBALDO

SIGHELLI
Regíetamos, .corn prazer, na

,efeméride de hoje, o aniversá
rio natalícío do sr. Ubaldo

Brtsighellt, acadêmico da Fa

.culade de Direito e alto funcio

nário da Penitenciaria do Es-
- -tado. o. dísttnto amíversáriante

.que grangeou um crescido nú

.mero de amigos em nossa so

cíedade, será por certo, muito

.cumprímencado pelo transcur

,-80 de tão festiva data. Os de
"O E/sotado" cumprimentam.

o FESTIVAL ,DO CLUBE
12 DE AGOS'I'O

Por um lapso de revisão, na
nota sob o titulo acima, ficou
truncada a seguinte frase que
agora reproduzrmos:

,

"Tomaram parte do referido
show, Maria Barreiros can

tando "Sonhar e nada maia"
e "Noite de Ronda", .. ,.,

STA. ANTONIETA RAll'IOS
PE'I'RY

A data de hoje 'assinala o

transcurso de mais uma pr í

.mavera da gentil senhorita An

.tcnteta Ramos Petry.

MENINA "EItIIR ROSA
Fasteja, hoje, mais uma pri

'mavera, a ga1.wIlIte menina
,IDmÍIJ:'; diléta fiIhinha do sr. Jo
,sé Rosa, comeroiante nesta

).,\f' praça.

BRI·

DR. OSVALHO CABRAL
'Transcorre, hoje, o aníver

.sár ío natalí-cio do sr, dr. Osval
do Cabral, conoeituado médico
-ean nossa capital e membro do
.Instituto Histór.ico e Acadêmía

Catarínense de Letras.

,JOSÉ eO;llHCHOLLI JUNIOR
Faz anos hoje o sr. José Co

.mfcholll Junior,

RITZ - Hoje, <is 7,30 horas.
'L' ltima exibição

Mangaret Obrien _ José Iturbi

JimQ1W Durante _ .Iune Arhason.
MúSICA PARA MILHõES

Censura até 14, anos,
Nu programa: - Cine Jornal

Bras ileiro - D,F.B,
'

Pr-eço único - Cr$ 2,40.

Democrata ClUbe
De ordem do sr, Presidente, ein uSeleções" do

Reader's Digesttes, que fazem na esLracla públ ica, exarcicto, 1('n110 (J �l':ltl)" p;::lZ<'l' ele

pai' 800 ditos de funelo, que fa+ I convidar os senhores §óJi% ,e, Ex

zcm no Travessão Geral: eXLl'e-/
mas, Fami liâs ,paI';], ,,!l �'.Iit';'," que Ofertado por ,seu Repre

maneio pe lo um laelo com O[,8�Le>' esta sociedade reauzara as 2'11 eentante geral no Brasil

Moutibe lcr e por outro lado com horas, cio próximo sábado, 12 rlll Sr. Fernado' Ch íuaglta, com

Adolfo Wsnseh,' no valor de tre- corrente, em sua séde social. escrltórío à rua do Rosario,
zen Los el'L1zeiros ,(Cl'$ 300,()o): I, A' aprE'sentaç�o d,), i�alãl) ::0[,1,,>l:-, 55-A -=- Rio de Janeiro, temos

Quem dito bem quizer arrematar', pendente ao mes 'le �etf':nl}ll), li NU maos 1 exe-mplar da popu

compareça no Jocal, dia e hora aci- 'findo, :i portaria; dará direito ao lar revísta SELEÇÕES - edí-

ma mencionados. E, para que che-' ingresso. ção de Outubro de 1946.

g'Ul:' ao conhecimento de V'Jos' Os senhores forastcnos Cll,(' 1('- Sintetizando o pensamento
mandou expedir o presente, que sr-jarcrn cornpai-Lilhar (It-::" a flui I a- mundial em \ todas as suas for

leverá sel' afixaclo llO lugar do ela, ::;E'rú permitielo I) l'ilsp"cl t\'() �n- n1lliS de expressão a revista
cosLLlm(' e repl'odllzido na imp['I'll- gl'PS,",O mediante o pagan1E'nlo ln<ll- SELEçõES tornou-se

-

leitura

'<.1 de Flurianópolis, Daclo e pas�a- \'iclual, no á lo, ela imôori :tll" i'1 rle obrigatória e.ntre nós, propor

"l�il;z'� 'ROXY'� ',d��;i'����':"" In. n('sla cidade ele Tijucai;, nos Cr$ 30,00 e, ainda ql!:llldn [l'ul!'n- eionando a' todos os que fo

�flIl1e BAXTER _ Ralph, BELLAMY Lrinta dias do mê's de �etertibr(j do ciados forem apl'esJ'llt,ndI)S a ,1'1-- lheialm suas págin'as os mo-

A HrPOGIUTA
'

,"lIlO
ele mil novecenLos e quarenta l'E'tOl'ia pOf' um sócio ;elon,�u I' ('m menltos mais 1\grad'áveis ·de

" Sf'is . .Eu, Roelolfo LLliz BLl('!1eJI\ dia com os Sf'US llagamenLos a C[llal- contorto eSlpiritual ante à s.e-

I
Escrivão, (jue o snbsrre\'i. f,o\.s,.) aceilará ou não o ap,'p;;entndo, selJ- leção ,rigorosa da 'matéria do

Al'Lm da :-''ilva Gnsmiio, ,Tniz di: 1)1- do, nodanlo, "E'elael:t iI ,'nft':t![:t ��Qo texto.

,'('ilo �ubsljtlllo, t!m ('xcl'!;-;eio (Jo (jue J1ào -e�ti\'e1'E'm- "nértad,'acio: De,straoa.nlos, entre seus ex-

) caJ'go, nestas eletE'J'mina:çõ('s, Caclencial.'it, celentes trabalhos, êstes que

Confere com o O1'iginal. as dansas' o afinaelo "1}\'I11(1(:l'a[a aconselhamos a o s leitores:

DaLa supra, Jazz", ,AFASTEMo.-No.S DO. CAMI-

Rodolfo Luiz Biichele, Escl'lviioJ, Florianópolis, Ou1ubro d�) 1!)13 NHQ QUE LEVA A GUERRA

Lui;:, l11al'!!1!7p.Ui '
_' William Hard-André Vis-

10 Se'cre1úrio son; A Vo.Z DO TRo.VÃO
Gleorge Ke'l1t; PARA o' BEM-

L', 'ESTAR'DA HUMANNIDADE
ocomoveJS '. ,- Edw'in Muller;' PREJUI

Vende-ee dois um P�tain tipo I Zo.S QUE CAUSAM o.S SOL

tA
família de ORLANDO Weeff 24 HI?, e ,outro Robey tipo, DADo.S _ Cat. Evening Post

�ER_NANDES, (esp�.a. filhoe Mar,
chaU p�ra �rónta entrega' OUTRA VEZ A To.DO TRAN

Irm�o. cunhados. "ogra e Inf,ormaçoes na Organização Co- SE? - Sta I H' h' 'E
. , . , . , , , , ,. .. . . . . . . . ..

sohr1nhos) externam publi- merclal Catarinen.e. à Rua João'
11 ey l,g, SET

comente o••eue comovido. Pinto no.. 18. Floricin6poli.. REMEDIOS PARA AS GRE

agradecimentos ao. bons VES - Eric Johnsoton; OBJE
amigos que aco.mpanharam

I'
TIVo. X: SALVAR VIDAS' O

de perto a sua enfermidade e mor- ( NOVO. CAPITALISMO.' O
'

te e a todas as pe.soa. que o. O-ESTADO
. POR

confortaram., quer pe.soalmente.
,ellCOII·· TUNIDADE PARA 'Bo.DOS

quer por meió de' cartas e tele- tra·.se à venda na Eric Johns-ton; e o condensado
gramas.

I
banca de, J·orna.ls do livro de William C. Bullitt:

A todo. convidam,para a missa
de 10.. dia. que será �ada dia 15 ,,�Beck» ',',,1

"Ji,JM FACE AO. PROBLEMA

à. 7 horas na Catedral Metro-
" DA UNIÃO., SOVIÉTICA".

politana, Antecipadamente agra-
_

i

decem ao. que comparecerem a ,

e�te a to de fé cri.tã.
-------------------

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . .

ROXY - Hoje ás 7,30 horas.
Cím.e .Jornal Bras i le i rn - D!FB
Anm Sheridan - Alexis Smi,tl; �

lrvnc Mial1nillg - Jane WYU;a'll.
ESPOSAS SOLTEIRAS

com Jack Carson - Gharlie Bug-
gles.

'

GUERRA AOS GANGST�RS
Censura até 14 anos,

Preço _ Cr$ 2,40,

SRA. LEO,VEGILDA CA.
BRAL

Aniv,ersária-'se na data de
]loje, a e:lGma., sra. lJeovegilda
Cabl�al, viuva do saudoso con

'te'rrâneo 8'1'. prof, Flodoardo
,Cabral e mãe do osr. dr. João
.Jos'é Cabral, provecto advoga
,�o nesta capital.

STA. ltIARIA DE LOURDES
MAES'I'RI

Comemora, hoje a sua datlJ..
:natalícia, a prendada sen11o
Tinha Mari'a ç!e Lourdes Maes
tri, fino ornamento da nossa

.:Soci'eda:de.

ODEON .

fj;�,ãO haverá sessão cinematográJAgradecimento e-, "

.

Convite
�

I.

'11�' CONCURSO' 'DA············
ORQUESTRA SINFONICA
sob a regência do maestro

JORGE lUZAS '

_ IMPERIAL
'Fazem anos, hoje, os srs. 7 lh IUJras

,PedTo Taulois; Saml Ulisséia. ACABARAM-SE AS ENCRENCAS
. A efeméride que hoje transcor- 'com, Sta/J1 LAUREL (o magro)
re assÍiIlala O anivers'ário nata- Oliv,er HARDY ,(o gordo).
lício das sras. HiLdegard Pe- 1) - Noticias do Brasil �. 19 _

dTe�ra, viuva do sr. Felipe Pé'.. Nac. Coap.
..drelro; _' Argentina Ferna;l1- 2) - Hanras FU!u6bres aos Mar-
des" esposa do sr. Ticho Brahel tires da Bélzica - Sh(1rt.
Fernandes; '

__ Beatriz Pa- 3) - A V'Oz do Mundo - AJtua':'
<checo Gonçalves, esposa do sr.llidades.

f'"'
P'edro Gonçalves: ' Pr,eÇ'Os:

.

VIAJÁNTES':: I Cr$ 3,GO (ünico).
,FRANCISCO DE PAULA ANDREIA

'<1mp. até 14 anos".

,

ProcedenLe dc Lages, chegou 110-
_le a esta capital, o �l', Francisco de
Paula Anell'cia, InspeLOI' da Cia, ele
Seguros de Viela "Columbia·'. _,

Depois ,ele curt.a esLadia cm Fio
rianópolis, ° Sr, Andreia segui!'.)
para o Sul elo Estado, ('m objét.o de
serviço,

fOTO,. ,ANDRE'
ATENDE A DOMICILIO P'

•

R
Banquete••• Jantare••• Ca.amen- , .

rl;!Clsa-se de um que viage de automóv·el e que teja

eIÓDI·O perdl·do to••• Fe.ta••• Bataados .• c?n�ecedor do ramo de calçados, para representar uma
,

,_

Competencia e rapidez. fabnca, de, calçados finos a Luiz XV, 'nêste Estado.
Foi perdido um relógio mo:,ca Hotel Metropol c. Tel. .1.141 Paga '

«Movado», americano. chapeado
'

-se,' a comissão de 8%. Exigem-se as seguintes referên-
EMPORIO ROSA •• P.raça 15 de clas' quao

a ouro. monograma S. P. entre a Novembro n,. 21,
.' ",5. as 'casas que representa. as que' tem represen-

Grupo Escolar do Saco do. Limões tado e a quantos aOO$. Tratar com A. Longhitano.
e. Allli.têm:ia Munici'pal. Grati- lJEIAM A ru�VIS'�1'_j, R

'

fLC C $ 200
• �

,

ua dlil Aze'o,ha, 495 - Pôrto Alegre.
a-.e com r 00 a quem en-

tr9gar na A•• istência Municipal. O VALE '00 IT.A. 'AI "FABRICA - PORTO ALEGRE - R. G. do Sul.

;�-------�--__� �h�.-l��������_����==========������;,

,

A
, .

MO'CELAR
Recebeu das melhores fábricas do país: finos costumes de ,linho, sedà e tropical:

sedas de lindas padronagens.
-

,GRAVATAS' finíssimas: - PANAl\!ÁS de tôdas as côres:
CRETONES e LINHOS naéionais:

.Oompleto sqrt.imento de ternos para homens e meninos
Arbgos de praia e

.

C d b'"
.

veraneIo. apas e ga ardlne, e chantung .

. �apetes .de tôdas as qualid«:ldes e tamanhos,
,Preços espeCIaIS para revendedores. Vendas a V I 8 T A e a

A MODELAR,. Rua Trajano,' 7 ., 'Tel: ,tt51 .,

PRAZO.

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C'LUBE 12 DE AGOSTO--Día 13. -Demlngueira Infantil. das 9 horasás 12

Socredode de
horas, no Teatro

Cultura
Alvaro de

Musical--Sexta-feira, ·1 1 do corrente, às 2Ó,30
Carvalhe, o XI· Concerto l-da Orquestra Sinfônica.

Os estreitos
turcos

Clube.12 de Agosto
AVISO IMPORTANTE

Iheiro da ihlStraQllO 1HIi_ ....._
lh�. em 1UIlé."1 gaoto. 1IlD ..uoe 40
."""lente ..perit:lvo E·NOT. Iam_
_ v. Sia. d8 _tar.ao�
- .. j;8DciJ._:ESTEE TAI1-
BEl1 o I1EUAPEOITIVO

PREDILETO!
TOM! $Uu.ac

1(Ji'1E KN0T.
U/'f PfJOlllJTO IJA /l'ITNLC./HD..aJIf.rU6IIROI

� IT���I �

, I Visite, sem compromissos

I LI!�,���::���A
Livros Il()VOS e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendes de
o-bras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas ·'1semanaa

TOSSE.
BRONQUITE
ECOQUHUCHê

,.
.fi
,o mELHOR DOS mELHORES

_____ UCON.S """'"

ESCRITóRIO JURIDlfJO COMERCIAL

do Farmaeêutíee NIJ.,O LAlJS .

Hoje' .\an\.imhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras -- HomeoplÍtias

marias - Artigos de hor�cha.
Garante.se a exata observância no reCeituário

Estabelecimento

"

..........

Perfa·

médico.

tiLI·SAIUIA, CONFORTO E ECttmOllA
consegue·-se com ,os traje••ob-me-didcu

-G -U, __A. _5, P --:A -R I
Ve-nded'or por conta proprio:

PLACIDO MArRA -- B(l)zol' de M6dos
Ruo .Felipe Schmidt, 34 -- Fone. 755

coleção de amostras Atende-seàdomicilio.Boa

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

KNOT

)(-g I1 _)�. II;g���oC;����A L I.
ESC�IT,�ó_R_r_O_:__R_U_O F_e_li_p_e_·msc_·_h_m_i_d_t_5_Z S_Cl_lmO_,_5m'�l,_Edif,íCiO Cruzeiro .; Flo�ian6polis.

I

Dr. OSVALDO
Dr. J. J. DE

B R I TO,
O alfaiate indicado ITiradentes. 1 -

_

COMER.CIALESCRITóRIO JURíDICO
A••unto.: Jurídicos __ Come.rciai. -- Rurais e .Jnforlt"lativOll·

Bndereço Tel, ELIBRANCO -- LAJES -- Santa Catarioa

Con.ulte no.sa Organização ontes de .e decidir pela com

.,ra ou ·venda de imoveis, pinhoi. ou qualquer
empresa !'>elte e.tado

.

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

.

Rua Fr-ei Hogér ic, 54 - Caixa Postal 54 Fone 54

-

-IQU�R VESTIR·SE COM (ONFORTO . E ELEGAHeIA?
PROCJRE A

• Dlfaiataria Mello IRua Felrone Schrnidt 22 - Sobr ado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laboratório
,Clínico

IW.A JOÃ.O PINTO, 25
fone: 1448

sete metros de comprim,ento."
5. ,. que há em Nova York : 351

,

arrauha-céus com mais de 50 arí-I
dares, c que todos esses cdif'ícios Imedem de 210 metros de altura.

I6 ... que o primeiro livro que se

imprimiu na Espa,nha foi ,I Gra
mática, de Bartolomé Mal es; e que
es..<,a obra saiu das oficinas impres
S01'1IS d·e Gerl]1),e, em Bareelona, no

ano de 1468.
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ADVOGADOS
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"VIR<iEM ESPECIALIDADE"

Em frente ao Te.ouro
do E.todo

Fio r ianópoJis

):1s reas de Nõrem
,Iberg e o Direito
_Internacional

Prof. A. L. GOODHARRT, K. C.

Especial para "O ESTADO".
Londres (B. N. S.) - Os criti-

.cos do Tribunal de Nuremberg tem

argumentado que a lei estabelecida
�iP'Cla' Carta que o constituiu não é
uma lei. A sua critica póde ser re

.suanida em poucas palavras - le

.gíslação ex post facto. Os críticos
-dizem que a lei estabelecida na

Carta é uma lei nova,' criada depois
dos atos de que se acusam os réus, I.e que essa nova lei viola o princi
pio básico da justiça - o da não

..retroatividade da lei penal. Adl�i
:tem esses criticos que esse princí
,pio de justiça foi repudiado pelos
_próprios nazistas na sua legislação
* ..penal, mas argumentam, com mui

to vigor, que isto não justifica Que nais e a ela renU/J1Iciam como iOS-,Clube 12 de Agosto..as nações aliadas trilhem por um trumcnto de politica nacional nas \
'Ou superior para produzir uma vas-

-caminlro que conduz á negação da suas relações mútuas". Ê óbvio I
-- ta quantidade de fHihos, calculados, Ijustiça e que condenavam nos set1s que as gl1el'l'as de agressão travadas AVISO IllIPORTAN�E pelo professor norte-arnerícano H .

zinimigos. pelos nazistas estavam abertamen- De ordem do. sr. Presidente, J" Müller, dentro 'de limites razoá-I
Estas criticas 'nos levam' a duas !te em conflito com êste Pacto, pois levo ao conhecimento dos srs. veis, em 50.000, com os métodos'

.-questões. Até que ponto as regras n iruruem dúvida que eram "íustru-t associados que os convites pa- téondcos disponíveis neste momen-Ida Carta expost tacto' em cará- me:to de politica nacional", :sãol ra as festas, que _se realiza:ern to.

,ter? Na medida em' que o, são, pó- há cláusulas, porém, nesse pacto,' no Clube, so �era,o, �x�edldos 4 ... que o relógio mais antigo da

-de encontrar justificativa êste afas- que declaf1em que os invidjduos ,
pela Seoreta.ria ate as 18 ho- rigdater r-a é o <rue está na torre

-tameruo do principio geral? que façam a guerra em nome de Iras lli? me,srno d�a: Outrossim, da igreja de Rye ; que, seu meca-

Consideremos as acusações espe- um Estado estejam cometendo ato. que so gera permitido o mgres- nismo data cio ano 15'15; e que I

-cíf'icas levantadas. contra os réus, ilegal, mas a isto se poderá respnn-! &?'
de forast:_iros. ás festas, me- seus eixos 'e cilindros são de ma-

(1) O plano. comum de consni- der que um Estado é uma pessoa
diante o pabarnen�? de ...

:
.. de i r-a e seu pêndulo tem cerca de

ração. Esta acusação envolve tôdas artificia], que só póde agir através I Or$ 50,00 por convite, expedido
.as demais, pois afirma que os réus dos indivíduos ql.le são os seus I p�lad Secreta::I�, uma vez. solí

.foram parte numa conspiração pa- agentes e que dizer que um Estado c�ta O por SOCIO que esteja em

ra cometer crimes contra a paz, pôde ser culpado, enquanto os seus I d�a com a Tesourarta
A

e que,

crimes de guerra e crimes contra agentessão ínocentr-s, r lima 1;011- so.b;e ? recomen�a:do. de as re-

. _ fe1'enclas necessal'las.
.a humanidade. Estas três espécies tradição. POI' outro lado, a acusa-

S tarí FI
. "

-de crimes não foram atos imde,pe�- ção inclúi as guerras "cm violação
l' e1cld'e anaubemd 109r416anopo-

,d�ntes, mas foram cometidos em dos tratados, acôrdbs e gar3!Iltias 1S, e out 1'0 e .

-

d 1 e
.

t
' ." E s t a acusru>iío, Elpídio Fl'agoso

e",ecuçao e mll p ano comum 111 er.naClOnalS . �y- Secretário
-1,' :previstos por esse plano comum. portan.tp, tem juslifi<:ativa:no Di-

'Tanto o objetivo da conspiração -' rcito InLernacional e'xistentc,

a aquisição de territórios á custa (3) Crimes de guerra. Es<l:es cri

dos Estados visinhos e de outros mes - violações das conversações
Estãdos - quanto os meios de al- i,nternacionais, do Direito Penal e

�ançar êste objetivo - a guerra de dos princi�ios gerais do direito,
_agressão levada a ,caho Íie manei- já' forma julgado:;; centena" de YC

",a cruel e deshum3ona, sem justifi- zes, por tribunais milital'es nado

.t�tiva 'na necessidade militar. -,�is. Â única noviclnde. pol'lanto, r

I.tor\llaram
..

essa co�spil'aç,ão, umal a de cJIle. o Tribl�nal Militar é um

-irama' ,cnnUllosa. Vejamos, pOlS, as tribunal Il1ternaclonal.
.

)
,três outras acüsaçõe,s,· eompreel1di- (4) Crimes contr� a humanida- i
,d�,s no âmbito da primeira.

.

de. Sómeillt!e neste ponto enc'Ontra-1(2) Crimes contra a paz. Esta e mos difkuldades legais. No que es

.a qllestão mais controversa de t6-. se� crimes constitu_:lll. v.ioJ,ações das I
.,das·. Dü ponto de vis.ta dos simples leIS da guerra, nao ha pl-oblemas
'fatos, ninguém póde duvidar de juridicos, pois são apen.as os mes

.-que os aJ!3Zistas desfecharam, deli- mos crimes de guerra s<Yb dü!eren

.

beradamente, tUna série de guerra,s te nome; mas. as dificuldades sur

,de 'agressão não provocadas, mal gem quand'O esses atos não pódem
r

póde-se di1..er que, ames da Carta recair na mesma categod,a. Tal é o

.. ,-·,.que criou o Tribunal, o desenca- caso, em particUiI'ar, dos assass.ina
,dear de wna guerra de a.gressão tos em massa, !nos campos de t�on

·.era ilegal, de acôrdo 'com o Direi- centraç;io, d� nacionais alemães,
'. to Lnternad:O'llal? Desde o SéCldo judeus .ou adversários· políticos.
-XIX

. mio
que o sentImento. contra a Embora o Direito Lntemacionat til' esta crença, no caso dos a�;;a,s-

. _:guerra vinha se desenvo1vendo. não sej1a mlla 'norma ·geral interes- sinatos em massa?
.Depois da ;primeira guerra mundial, sada nas questões inLernas dos vá- De.&ta 'argtl!ln'Cllllação resulta, pois,
esse sen.timen,to encontrou a sua rios Estados. os atos cometidos por que as três primeiras acusações

.. -ex;pressáo prática na criação da esses Estados oontra os seus 'I1acio- cont'l'a os réus de Nuremberg estão

'r,
Liga das Nações. Há, entretanto, llaiS pódem S'Cr de natureza tão es- de acôrdo, ,não sÓilIlenile com a Car
um terreno mais firme cio que a Li- pedal que afetem a comu'I1idade in- ta que criou 6 Tribumal Iinternacio
;ga dias Nações, em que podemos ternacional, moral ou máterialmen- na.l, mas t�lll!bém com, o Direi,to In
baseai' a conolusão de que as guer- te, e, assim, se tornarem questão t.ernacional em vigor, ao passo que
ras trav:adas pelos nazistas eram de inil:érêss.e jill,ternacional. Mas d:e- a quarta acusação, embora se ba-

.

; criminosas - o PacLo de Paris- de v,emos l'conheceT que, de certa ma- ,seie em, princlplOs �uitern.acional
1928, mais Gonhecido como o Paclo neira, esta acusação se baseja em novo, .está de acôrdo com o princí-I----------.......C..'U-N-T-A--C-'U

....

·J:(
..

-kJ:!..-,N
..

1.-j!.-t--u
..

r-·lJ-�-tl.-.J:<-----
Kellogg-Briand; aceito por mais de legislação eX' post facto, pois os cri- pio geral do d'ireit.o contido em tD- JurOI 51(.2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00
,60 'Estados, inclusive !ôdas. as mes contra a hmnasnidade eram dos -os sj,stemas juridkos do mundo Movimentação . com

'

cheques
gI'1ail1d'es potelllcias. O art. 1° desse descólIlhccidos, como tal, ao Direi- civilizado.
'1ratoo:o disp&e, concretamente, que to �!lternaciona�. A objeção

á,legiS-'1
O TriIDunal de Nuremberg esta- Banco do Distrito Federal S. A.

;as A.Jt�s Partes ,Conil:ratau,tes· decla- laça0 ex post facto se baseia na belece, de uma vez por tôdas, que

ram, solenemente, em nome dos alegação d.e ql�e o aiJtor po'dia, na a guel'ra de agressão é um crime CAPTTAL: ('R$ 6O.QOO,000,oa
'seus respectivos povos, que úonde- ocasi�o de com,eter o c�im.e, ter I �ntemacionaj - e que uS oolpados RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
n3o)l1'O recUTS'O á guerra para a so- ac.red1tado que t1l111a o dIreito de I pelas guerras desse tipo serão pu- Rua TrajanO, 23 .' Florianópolis
lução de cOln.trovérsias internaclo- cam-etê-Io, mas c.om:o poderia exis- !lidos.

Df R. S S Meatlill fumo Nilrbal Alf1tS ati souza

"arm. L. ·110 (;oSla Avila

Exame dI> st'::\gue. EXan1.8 para verificaç·ã.o ;

de concer , Eltome de ut'ina, Ex.ome para

varifica'çã.o d.c grO:'vi-dez, . Exot\le <Ja eaCUl'ro,

Exame pard vl:I'rificQ'ção de doenc-:a. do

p.ele. boco e cabel·os, Exame de fézea,
Exame de secreções:

fluto'vaccinos e tl'anafulI:ão de a,o·nques,
t.x.arne quimico de forinh.as, bebida.'

café. ciguaa, !tc.I

1. ,. que há. atua.lmente, nos Es-
tados Unidos, 620 tmiversidedes,

.q�e_repl·esem:tam um capital de 221
hilhões de dólares, I2. .. que, por motivos de ordem
religiosa, o ramo turco 'da Cruz I
Vermelha tem a denominação de)
Crescente Vemnelho... I
3. .. que alguaus biologistas nu- f

ea ..o vee ce s cc .. l�'6V:�::S
..

O:G:·t::: oowl�8004'O" 1)1"

trem II esperança de que, uma vez .._-"C.._.o.o•.,.,".o.",.,.o.•oo.v.•
o

•.o."o.v."'...._-__1I.:!
vulgarizada no gênero humano Q

prática da inseminação artíf'Icial,
seja possível aproveitar o liquido
seminal dum indivíduo eminente

Famoso li n im e n to, desde

1855, para dõres reumáti
cas, nevrálgicas, torcedu
ras; inllam,ações, ciática etc.

hl' élea' Elétrica
do Dr.. C�e. de GraUa

,
,

o Sabão

viver! Vse U "Pllula. <leReutu"
par. o firado I! tudo IlIe pareeerá mail
arradável. Compos!u Ce. 1DrredleDtes
veletal. jU'J'llIlmos. 110 IDoteD.lvu e

lIorJlUlluDl a. fllllç6es do aparelbo
dlcesUv••

GRIPE o TOSSE O BRnNQUiTE

\VETZEL INDUST'RIAL-JOINVlLLR

,(Iub� Doz,e d�,,/Agosto
PROGRA]){Á DE FESTAS PARA O ns DE OUTUBRO

,

Dia 13 - DOMINGUEIRA INFANTIL, das 9 às la
horoa .

>, hora�io. 20 Domingo - SOIl��,�, com início à'� ,t 1

Dia 26 - Sábado - Festival. promovido pelo Grê"
ESTUDAN:rIL, com início àa 21 hora•.

'rOHNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

6 O e!IT.íiaDO-$exta fei ...a, 11 de Oulurbro �e 19 "'5
'---�----�-------------'�'--------------------------------��------�----_:------------------�--------�------------�----------�--._-------------

o Dr. Brasil Viana, ilustre ,presidente da I Caixa' Econômica 'Federal de Santa
Catarina, acaba de Instituir uma caderneta com, CR$ 2o.0,OÓ

I

para ser
ofe'recida ao player' eatannesse que consignar o .I�- goal no'

encontro de domingo com os parana\euses.
------------�------

feiras
'11,00
12,00

Bazar de musicas.
Oferecim8intos mu-

,
,

.,"""

RADIO

9,00 Bom dia para 'você
9,30 -- Noticiario Guarujá,

10,00 - Orquesta de .concer
tos Mantovani
"10,15 -Tito Gluizm:

10,30 --:- Conheça os Estados'
Unidos
10,% Cartaz das sextas-

sicais
14,00 INTERVALO.
18,00 - Pensamento Social'

Cato lico
18,15 - Alma Por-tenha
18,30 - Zaccar.ias e sua or-

questra
18,45 - Momento Esportrvo
19,1)� -:- Ritmos de Tio Sam'

19,30 - Dep, Nacional de In-

formações
20,00 - Orquesta Vienense,
20,15 - Linda Batista
20,30 -- Musicas variadas em

gravações
21,00 - Paginas preferidas

.

21,30 - Comentaríoa da Ra

dio Guarujá
21,45 -- Últimas Melodias
'22,00 - ENCERRAMENTO.

Rádio Difusora
de LaguJla

Todo o Sul Catarinense escuta
diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
970 KIcs, (ondas médias).

Horários de irradiações: -'- Dali'
10 às 14 e 17 às 22 horas.

V I A J A· N T E' S Representante em Frorianôpotis:
II

'

,',
.

D. 'F'. DE AQUINO
Deve ser

Red. do j'ol'll>tl «O 'ESTADO»

aptidões

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Está 'despertando #rande interesse entre os remadores. do
Aldo luz, a realização da r�g�ta interna marcada

para. o préximo dia 3 de Novembro.
�'

"

Acy Cabral possíbitídades técnicas do' nos
so �"oillze", pronto para uma

luta frente aos seus gigantes
adversár-ios de todos os tem

pos.,
O mundo esportivo de

Esta-,do movimenta�e para o

co,lll:tronto de depois de amanha
que decidirá qual dais dois Es
tados exerce supremacia no I
sétor esportivo.. ,', IGrande é o número de entu-
stastas .que diáriamente já eIS-I

F'po lia., 8-10-46

tão adquirindo os ingressos •

no Salão/ Record, vendidos aos

'I TOME APERil IVO
seguintes preços: Cadeira nu-

K �.T « ) "-,{"'"msrada - Cr$ 25,00; Arquí- , ,

'

. ',Á

ba-ncadas Cr$ 10,00; Geral
- Cr$ 5,00 ; Menores e milita
res não graduados - Cr$ 3,00,

Teíve escreveu

f: s. d.
1.000.000.
26,252:1l15. 14. 8.,

4.07/1.085.
2.143.736_ 16. 11.

1.2l!5.656.

1.044.028. 9. 10.

Os n08SOS adversários '

Acy Cabral Teive escreveu: dor. Isauldo d:1rá arduo trabalho
Bruno Boos e SenhoraAlgumas horas, apenas, nos se.- mal'a a nossa defesa. A ala esquer

param do grande embate entre Ca- ,\ja. é o ponto alto cio setecionado
tarinenses e Paranaenses em dispu- paranaense de' 194.6. O� diante-iros
ta do Campeonato Brasileiro de do Atlético entendem-Se perf'ci ía-
Futebol. mente bem, tramando maravi lho-

Os nossos adversários qL18 L"qui samente o jogo rápido e ef'ec iente
estão desde quarta-feira, acham, Zabot e Fatéco, como ;,;e vê, terão
se possibilitados para levai' de vcu-] que exercer vigi lancia ,sevél'a no,

cida a nossa 'i'eVl'esentação, pois I dianteiros parunaenses, os quais
representam a força máxima "do ,vêm sondo elogiados por Lodos os

futebol do Paraná. criticos de sua terra,
,

Para ef,eito de apreciação dos Como reservas vieram, lambem

leitores" aqui transcrevemos um César e Darci,

tópico da crônica publicada na Ai estão, pois, os nossos adversá
Gazeta Edporti\'a de Cur.i Liba, re- rios de domingo, no eiít>:':'rlio ela
f'er indo-se ao

ú ll.irno : treino da FCD .. ,

.seleção : "Considerando-se que a Contra a classe .desses elementos,
d'or-ça máxima do advorsário l'e,;i- os catarinenses jogarão com a Ij
diu apenas 'no valor individual ou bra e tenacidade carater ístícas do

.melhor 110 ardor e combatividade futebol 'barriga-verde.

.de cada um dos �ntograntt!, da SB- Somos os favoritos para a velo.

.leção suburbana, o ensaio .,sel'du ja de dorningn 8, a nossa turma

para provar mais uma vez, que o saberá lutar com o 'mesmo sangue
que há de melhor em nossos gra- e coragem dos anos anteriore-s.
anados ,foi requisitado- pela' Fede-} A vitória há de ser nOS8a!

ração parariaense' de <FuLebo), (

.que a futura seleção, diante de 'um

I

participam aos parente. e

pessôas de suas' reloçÕe .. e.

amizad•• o nascimento de
seu primogênito
·BRUNO

*

Neceuitamos de dois, para viagens no interior do :E.tado.
pessôa idonea e já com alguma prática de comércio ou com

Que pana corn peova e-se. EXige;se referênci.ag
Dirigir'se por carta do próprio punho. a Caixa Postal ri.

,

Florianópoli•.

"

em

LEIAM A REVISTA
O VALE. 00 ITAJAJ

42,

ALLIANCE ASSURANCE COMPANY,
INGLEZÁ DE SEGUROS>

,. j

LIMITED.
adversário de maior engergudur-a Cataninensos e paranaenses,
(os .catarinenses) poderá produzri vélhos rivais, brindarão o pú
muito mais, a despeito da mito vou- blico entusiasta do futebol,
tade i irr'itaute

'

ele' determinado; com um mOntlme,ntal "rnatch "

:
.. técnicos", a realizar-se no próximo do
. No arco, Cajú, elemento de corri- mango, no Bstádío da rua Bó-
1l1'0 zada classe: que já integrou a caíuva.

seleção nacional no cer-tarnen Sul- Pel'a segunda vez na h:i'stó�
ameticano., O séu reserva é' Pia- ria do Campeoaaeo Brasileiro,
noski um goleiro de -grandes re0111'':' I os rapazes da terra dos pinheí- Capital realizado .

sos, Fedato. e Nilo formam .a zaga' ros !'lnfre,ntarão nesta Capital Fundo de Seguro de Vida .

I os nosso autêntt Fundo cle Seguros Contra In-titular. Suas atuações nos 13 fl'ei- s ' C'os re�rBsen- cêndios , . . .. . .

'llOS que a s·e.leçào reaclizau' foram Dante,s, ill'otando - se Ja nos Fundo de Seguros Marítimos .

.sempee elogiadas pe'la 'c'tôll'ica es- meios e�portivos do Estado Fundo de·, SegUI�os contra aci-
;portiva.' Nilo' é o mais: ";du�o". J d.?'susado interêsse pelo gil'an- denle e fundo de Seguros di-

A inLermêdiária será composta dlOSO choque que, temos cer- versos .. � .

,

",' Fundo de 'Viu vos e' órfãos e
u1e Tonicü:' Ferrei1'à.,f} Adão.·O pri- "?z:�, tera, um transcurso equi- ,

"" .� 1 b ad 1 t dI'
contas dos empregados ....

mei1'o já �,\n"Q§�o conh"eci?o conl.O 1 r, 0-, l'ep e o ,e ance,s de Fundo de Am'orlização e Fundo

tar:i1pern o' �hg4UctO. Adã() é uma sensaçao.'
"

d.e Resg·ate de cap�tal .

'((as 'grandes revelações do futebol
. Os paraJnaenses desfrutam]< undo de Reserva ".

.: :-. O
'

,., -

f >.

I
de invejável prestígio no ce- Reserva pal'� Impost.os, eventuaIS

ara,ucalI.ano,.',
ponto mal.S,' �r.�cc nár{ b

"

, ," " Reserva pa1',a contlllgenCIaS p1'o-
da linha média i>eside no, centro ,o rasüeIrü, tendo InlCla- venientes da g'uerra 300.0ÓO.
_F'

e1'r,ei;a"n,'ã:� é mais aqlleJ�
..

'F.el'.'�,1
do

o,�, 'pT'�,pa,
TOS co� harmoilia, Contas d� lucros e perdas 1.240.344.

.

Teira d,e ont'ros tempos. Como 'seu;; e, COIl?Ialldade entre todos os Lucros. Seg'l1ro de VIda (Conta
. .' > J..' .. ,

seus mtegrantes que se eil1can- dos ACIouuiLas) 61.734.
1 eservas 5tU gem .oaqmm e CcH -

t Ih
'

tola.
'

'

I
ram na me 01' fonma:.

O ataqlle f' t· t B
Por outro lado, os catarÍ- Reclama"õese e IVO con a com: a- _

'.
,

. "

b· 1\1 I' I ld J' k
...

<" nenses sao conSIderados fran- de SegUl>os deI, er ln, sau o, ao- 'son e vl- .' .

cos faVOrItos da peleJa qUB se- vida, a pag-ar S96.775. 7. 2.
l'á efetu�n seus domínios, Idem de SIil

guros
' contra'animados por uma grande tor- incêndio a pa-cida. o.s últimos preparos de gar'.. .. ... 802.503. 8. G.

filSica e d� oonjunto revelaram Idem de Segll
cem ;por cento de eficiêlllcia. ros diversos

Tôd:as as fa-cilidades f'Üram a pilg�r ,. .. 9:;n.02'J. 2. 4.

ft d "h" L'1
DIVIdendos

pre,s, a as ao coac e eco

I
não reclama-

e S�iUS _pupilos na con>centr�- elos .. .. .. 586. 12. 11.

ção da ,Base Aérea para queiQuanLias de-
,

ê'ste ano a nossa exibicão tn.o i vidas .. .. . . 2.21'2.4,71. 3. 4. 11.3/19.360.
Merlim, segundo opinião da crJ- cer,tame máximo do- p,:iíS seJ'al

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

t'c" e' m I t prec' I f: 46.500.950., I ,>, U e emen o IOSO ,ao coroada do melhor sucesso, le-,
��u�� �wW� o oontro a�nk ��o�émh��i��E��I __� � � ���-�---ntitular é especialista em "cabeça- do ao cO,nhecimento de todos R. O'N. ADDISON, Agente. NABUCO DUARTE SILVA, Sub-Agente.
elas ", sendo um perigoso infliltr:1- ()I\Il brasileiros a resistência e: S,ão Francisco do Sul Florianópolis

<COMP.ANHIALU'l'A DE GIGANTES
_ .. -

'Séde Social: 'BARTHOLOMEW L!\�H,
,�- /

LONDRES, INúLATERRA
--�.. ,�-----

DEZEMBROBALANÇO 31EM DE 1945DE

PASSIVO A '.r I V O
'i:

Ipotecas sóbr-e propriedades .. 5.943.191.
Empréstimos sóbre impostos
públicos . .. '. . . . . . 1.650.758.

Empréstimos s'ôbre Usufrutos
vilalícios e reversões .

Empréstimos sôbre arrenda-;- �

'Inentos . .

Empréstimos sôbre Obrigações,
Ações e outros títulos

'

.

Empréstimos sôbre apólices d�
vida da Companhia 75,0.437.

6. Valores do Govêrno Britanico 16.233.221.
Titulos IÍ1unicipais e' dos "-cõil'::-

_.

dados do Reino Unido ....

Vqlores da índia e Gas' Colônias
Valores estrangeiros .

.7. Obrigações, Valores e ações ..

Arrendamentos, Rendas e Pré-
dios � .

Usufrutos vitalícios e Reversões
6. (:;6ldos devidos pelas Agências

Diversos devedores .

'Prêmios
a receber .

Juros, Dividendos e Rendas a

JL1����b�vi�l�l��!.�S· 'e' 'R,��d��' �
I vencer........ . .... : ...

Dinheiro em depósito nos Ban

cos, em caixa e em cunta
corrento . .' .

379.55'2.

104.667.

6.386.

2.4,49.859.
2:i'mO.000.
,

300.000. 1.088.919.
1.606.775.
1.185.1151.

12.,285.144.

2.137.816,
78.079.

1.032.759.
921.011.
21.462.

12.

42.151.589. 14.

reno.

14,

8. '� .

45.216.
B�ri nos treinos fI,pareceu em

igualdade de condições com '.radi

que. Mesmo assim ti quasi certa a

presença do primeiro no jogo· de

c!omingúl. Ainda no úlLiJrio exercÍ
,cio' da seleçàü, Babi conquistou c

20 tento em uma jogada toda 'indi
vidual após ter invadido a . ar�a
>contrária.

274.8.42.

8. 9.
. f: 46.500.950.

i

s. d. [-
11. 2.

10. !t.

B. 10:

17. '5. ,

;
.

5. 1.

7. 7.

i

17. 2.

7. 1.
H. 10.
10. 4.
1. 2.

16. 1.

18. 11. '

10. 2 ..

,I
,
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DR. M· s CAVALCANTE

Avilta que dia 20 de

Outubro reiniciará sua

clini,ca à rua Salcanha
Morinho nO 16.

\

DR. SAVAS LACERDA
CIIDJc.a médícc-círürstca de Olho.
_ Ouvidos. Nariz _ Garganta.

PrellCriçno d. lent•• d.
oontob

t:IONSULTóRIO - Felipe Schml-
dt, 8. 'Das 14 às 18 horas.

IM8JDJtNCIA ...., Conselheiro »a
fra. 17.

TELEFONES .1{18 e 1204

DR. A. SANTAE.LLA
(Diplomado pela Faculdade N.·

ClOnaI deMedicina da Universlda·
de do Brasil). Médico por concur·
., do Serviço Nacional de DoeD
lia' Mentais. Ex írrterno da. 8anta
Cua de Misericórdia, e HoBA1ltal
I'II1quiitrlco do Rio na Capital )'.

, deral
CLlNICA H�Dfl1t\ - DOJilNÇA8

1\i'lilnVbsA8
- Consultóirio: Edifício Am..ua

NETO
- Rua Felipe Schrnldt, Consultai:

. Das 15 As 18 horas ....,.

IIealdI!:ncia: Rua Alvaro de Car•• •

lho nO' 18 - Florlanópol1&

DR. ROLDÃO CONSONI
.

. CIB.tiRGlA GERAL - AUrA (,').
aVRGIA .,.... IIJOLl!:STIA8 DI) ...
..... NHORAS ...., PARTOS ...
.....mado pela F.acl,lldade de l'tledJ-
cíana da Universidade de Silo

Paulo, onde foi assrstente por' ......

no. anos do Servlç!>'Cirúrglcõ CIo
d· Pro!. AUplo. CoiTela Neto
CIrurgia do estômagn e Vias bi·
lIares., íntestínos delgado e' 81'0.."
t1roide. rins, próstata, b!\1t1ga.

atero. ovários e trompas. Varlco
_Ie, hídroeele, v;ar4es e" htru

CONSULTAS:
du 2 às 5 horas, à Rua Felpe
IIcbmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raíso}. Te!. 1.598.
aIllSIDJtNCIA: Eua Estevell Ja

nlor. 179; 'rei. M 76"
�---------------------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade ...-

Florian6polis
Assístente. da �aternidade

CLíNICA M]\;DICA EM GERAI.
DoeDças dos órgã<lS inmnos, especiaJ

mente d.,· curação.
"SLBCTROCARDIOGRAP1.4.

Doenças do sangue e do.. &ervOI.
Doenças de senhot"ls _ Parto•.

Consulta. diàriamente das 15 às UI
horas.

Ateade chamado. a qualquc' hor••
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meiro
les, 18. Fone 70l

USID·J;:NC'A: Avenida Trompo... Iri.-
62. Fone 766

.

O e»TaOO- Sexta·relra. 11 de Outubro de ,..6

!_'

7

DR. LINS NEVES

Nota� cien1 nh�as- ·-Resolvido, enfim, seu problema fin3llceirO--l
PENICILINA C. s. c.

M oléstías nervosas

Moléstias de senhora
Consullório - Rua João .Pinto n, 7

._ Sobrado
Residênsia - Rua Sele de Setembro
_ (Edifjcio J. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

008 Serviços de Cltníca Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CLfNJCA MÉDICA DE CRIANÇAS.

ADULTOS.
(\()Nf\UVr.óRIO: Rua N·unea Ma
ehado, 1 (Edlffdo S. 'F';ànclsco)
Consultas das 2 ils 6 horas

RIDSID:eNCTA: Rua Marechal Gui.
lherme, 5 �one 783
---

DR. MADEIRA NEVES

Adqu_ira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PAltCELADAME:MTE,
com &8 VANTAGENS da. compra à vi.ta.

'lervindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT '-,

Lhros
Chapéu.
In.tal��ÕM .Iitrlcai e saN"''''
,Artllo, p......r.....tes

..

PelH
C••ces
qua1ltlu....rtl...

,-.iI.... De. • '11 1t ... 14 III 17 ...

o. .1(. I'n.e

Resistente ao Calor Até 100
Gráus Segundo Análise
Procedida no Instituto Oswal-
do CTUZ - Uma Notícia Aus

'piciosa para Médicos, Farma
cêuticos e Doentes

Um dos cuidados que torna
vam até há pouco tempo muito
delicada a aplicação da penící- .......
Una, era a necessídade de con-I Clllpdos,
servação dessa .maravilhosa Mó,,_l.
droga em ambiente adequada-

. -

Rãdl"
mente refrigerado. G_I.d.'�.

Esse .ímportarrte problema " 8'clclet8t
foi finalmente resolvido pelos J6Ia.· .".

pesquisadores dos laborató- -------------------

fias da' "Commercíal Salvents INDÚSTRIA, COMtRClO E SEGUROS KNOT S. A.
Corporatãon", a mais impor
tante das firmas produtoras
da Penicílína nos Estados
Unidos, que conseguiu obte-
la comercialmente sob a fórma
cristalina. que confere á dro- Te-nha
ga, com o máximo de pureza,

�
grande estabilidade, com

o ue ela pode dispensar a re-
Médico especialista em DOENÇAS

D0S OLHOS fr;geração.
Curso de AperfeYt;oamento e Lon-

. A cerca dessas característi-ga» Prática no Rio de Janeiro
Consultas diariamente as, do que diz.a laudo de ané-]
das 16 horas em diante. :iU·se dela realizada no Institu-]

CONSUJ,TóRIO: ):0 Oswaldo Cruz, de Manaui-]Rua Joao· Pinto n. 7. sobrado - �

I�'one: 1.461 _ Resldêncía; Rua .nhos, a requerimento do Insti-
Presidente Coutinho. 58

tudo Medicamenta
.

Fontoura
DR. MARIO WENDHAUSEN s. f,..:
U>;e'oy do Hospital '''NerêH Ramos" "Dosagem _ O resultadoCI.fNICA MÉDICA DE ADULTÜ"S ,.

.
.

E CRIANÇAS médio das dosagens praticadas
Consultórro : R. Visconde de Oure revelou O Iteôr de cem mil Uni
Preto, 2 - esq. da Praça IS de No- dades Oxford por ampôla".eembro \"tos da "Belo Horizonte")- "n.. d T oest bilid ,Tel. 1545

r rova e ermoes 31",1 1 a-
Consulta's: das 4 á. 6 horas. de: - Foi ireaitzada.. colocan-
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 do-se uma ampôlaem estufa

- Fone manual 812' tcom emperatura de cem gráus
. centigrados. Após

_

setenta eDR. BIASE FARACO duas horas (três dias) de per-MédICO - chefe do Serviço de
Slfilis do Centro de Saúde manêncía nessa temperatura

�OFÁI1�&�çgá PEk�h-:G���s a amóstna ensaiada não mos-
DE AMBOS OS SEXOS _ RAI()s trou pe d d tívio d tilNFRA _ VERMELHOS E ULTIV.-

.

n;a ,e a IVI a: e, con 1-

VIOLETAS nuando a dosar cem mil Uni-
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

l"el_ipe,cScl!rnidt, 46 dades l?or aJm'pôla".RES.: R . .Toinvile. 47 - Fone 1648- .

"Conclusão: _:_ O- preparado
DR. NEWTON D'AVILA anaJliZlado está de acôrdo com

os dados apresentados no rela
tório anéxo ao processo, bem
cOmo com aqueles' que acom-

panham as amóstras. E' ter- e acreditad'O estabelecimento
moestavel e contem cem rril cientiJiIco-mdtmstrial de Sã.o
unidarles por ampôla". Paulo, onde tem seus labora
A 'eXloepcionw pureza da tórioiS á rua Caetano Pinto

Penidlilna C. S. C. torna-a pra- 129.
tteamenJte i n aI t e r a ve I, em O InsUtuto Medicamen_ta
qU'a:�qurer clima e condicões Fontoura S. �A., qfUe recebe
de armazenaJIuento, por pl:azo constaJl1tem�n�e a.Pen�,cilina I .....muito long·o. Os fabri-cantes C. S. C. (SódIca, cnstaJIzada) ,

fixaJm a vaUdad'e por 3 aJl1OS, o dos Estados Unidos., está apto
q,ue rep:r:esehta um ,eXlcesso de a fornece�la 'aos SI1S. faIimaceu
g'anantias, porque, na realida-. ticos em embalagens de
de, o produto. conserva a sua 200.000 unidades, bem como

potência integna:l 'por tempo na de 100:000 unid�e'S;, pelos
muito .maior. preços maIS nazoaveIS da pra-
A "Commencia,l Solvents ça.

COI1poration", 'cuja Penicilina • ElSltaJInos certos de que esta
é eXlpo1'tada pl1esentemente noticia se:rá de grande interes
para tôdaJs a:s pamtes do mun- se, tanto pava 'OS' 51'S· médicos
do, tem como seu r,epresentan- e farmacêutilcos, ,como para os

te e. díJStribu�dor exclusivo no

I
pacientes em

A ge.ral, intere��
,BmsiJl o InstItuto Medicamel1: d.o� na terapeutlCa pela P,,-!m
ta Fontoura -3: A., conhe.cidO: cIJma .

Operaçóes _ vias Urinárias _

Doenças àos h"l t�stl.hos, ré:to e
.nus _ Hemorróidas. TratalIl.en

to da colite ameblana. .

Flslo!erapia _ Infra vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diarlame�te às 11.30 ha.
e. à tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos. 66.
Fo",' 1067

�UTOMOBI�IST4S J
Atenç.ao

Pal'a o· seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

I COMPANHIA -AIJANÇA DA BAIA-
''''�.�... 117. - IH.: • A I.
OClumlOM • TtiJlfSPO.HI

. Cifras do ,S'aI8)1Co d.e 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.990.606,30
5 .97��401.755.97

67.053.-245,30
142.176603,80

«

Sigiltros Pagos nOIl últiftlolll' 11) anoa

Responsabilidades c

98.687.816,30
76. 736.40! .306,20

Diretcreít:
. Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
\de Sá,' Anisio Mlit9!10rra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo
- e .José Abreu •

..... l1li..... .._ _ _ _- __ _.._ _ ,,_ __.. I

I' melhore.

empre em C.O"O uma garrafinha

aPERl'TIVO «IHOI»
de

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta
diariamente li Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs, (ondas médias) .

Horários de irradiações: - Da•
JO às 14 e 17 às 22 horas .

Representante em Florian6polis:
D. F. DE AQUINO

Red. do Jornatl cO ESTADo»

Auxiliar de
Escritório

Precílla1l'" de um moço ....m
baraçado. datilógrafo li com prá
tico de ..rviço. d. ..crit6rio. 80-
tário mínimo. d. início.
Eecrever poro o Caixa Postal

259, dando referênciall 15 v.-1

Vendedores
Precisa-se de dois, 5endo um

pSla trabalhar na praça e ou

tro �para
-

vi8jaf no interior do
Est9do. Ordenado Fixo.
Escl ever dando referências e

pr.t!tensões a Caixa Postal 259.
iS v.·7

NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

.

PAULO
. Quintas e Domingos
Decolagem de Florianópolis,

ás 14,00 horas.

Botijas de ferro
para gás
carbônico
VENDE-SE

S. PAULO - CURITIBA -

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE - MONTEVIDEU

Segundas e Sextas
Decolagem de Florianópoli5i,

ás 10,00 horas.
JUfOJ'Dlélções: Filial VARIG
- Bd. La POl·ta - Telefône:

1325

Novas. rece.m-importadas

I
Pedidos à

,KNOT S.A., Cx. P. 34 IITAJAí

IOASv B����!-�IC--!O
Pedidos à

Fabricante e distribuidores das a·famada. con-'

facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e barato., algodões. morio. e aviamento.
pal'a olfaiQtes, que recebe d.retamenb dos

Snra. Comerciantes do interior no ,sentldo de lhe fallerem uma

Florian6poU•• - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

t
Ifébrico.. A C080

•A CAPITAL- chama a atengao doa
visita antes de efetuarem suos compra•. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Conselho de Controle aliado confirmou a ·sentença do Tribuna�
,de Huremberg· con'lra os 'criminosos de guerra, não sendo atendidD;�

,

nenhum pedido' de clemência ou ,comutação de
.

pena.
Diretório Acadêmico XI de fevereiro \0 �evers�. do .._.

,

Realizada 4a
.. feira última a 8a. apuração dêiste concurso, I

'

pÔrÔlso
promovido pelo" Diretório Acadêmico XI de Fevereiro" da I João Prainer

Faculdade de Direito de Santa Catarina, não se vererícou, em No�iciar:1m
ú ll imamcnte os jor-"

relação á colocação das candidatas, nenhum 'modif4oaçãJo nais, que o govêrno russo [Jl'OITlO-

substancial. Continua liderando o certame a senharita Úrsula veu o afastamento de numerosos

Ó
Beckmann, que se 'avantajou constderavehnente da '1°. colo-I funcionários em granjas coletivas-

. Flor._" "pOna, 11 dle Outubro de 1946 cação. A senhorita Ursula Beckmann, como é do conhecimento I e oS está subrnel cndo a proor-sso ]i')['
'

Os ��as.ros," ,II l1onfe're"'n'cia dn
público, é, candidata apoiada .pelo "Instituto Coração de Je-ilJniliCa ele atos ccul.rár ios uus in-

a li U I n sus ", estabelecimento que .tem, na capital, o maior �l�mer() Il.êl'(:�SCs, dos Ll'nb�llharlol'es, ,

f I T I
· - de alunos. Tratando-se, POl'S, de um concurso democrático, e Nao e esla, abas, a prnncu-a VFZ;-

.

a aram
,

e ecomUOlcavoes" �onsiderando ser a base. da democl'aci� o VOlto da u:aioria, não que tal acontece no "paraíso sovié-

Rio, 10 (A. N.) - A :"ox I .Moscou, 10 (U. P.) _ A I e absolutamente de se ficar surpreendido se a candidata do re- tico".

Filme do ,Brasil, ofereceu no I Conferência de Telecom,unic.a-I
ferido In�tituto se tor-nar, dentro de poucos dias, Sua Mages- � se tirar conclusões lógicas das

:

Copacabana Paíace um cock- ções das cinco potências visa : tade a RaI'�ha dos Estu�anltes.de 1946; " _

muitas vezes que () caso se l'e!:'(�!,,)., ':

taiil á imprensa, tendo, nessa' esclarecer alguns magnos pro- "

Mas há s,eu:pre, e e preciso �oma-l3;s �m consideração ,as i
é de admit ír-se o "cxpu rgo "

r'JI'11()," \"

ocasião" os artistas americanos I blemas relativos de potências surpre�as �e, última hora, as adeso�s de" ultl:_mo momento, a�em i uma constante pr-eocupação do ,1'C-
Tymne Power € César Romero

I partícipes;
com o objetivo de das fugas .na hora daonça beber agu� . Nao_se .pÜ'�e, por ISSO

I grme mosfovlLa. 1<:: Isto quer dl!.eY

fal�do aos jornalistas. O pri- fadlitla::-se a próxima reunião deS'�e ja, apontar a ven.cedo-ra do cenfame., A pr��leira colo�a .. !
que a qu�Lão da justiça soc,ial não,'

rneiro desses astros declarou da Uniao Internacional de Te- da e apenas uma candidata de gramdes .probabrlldades. Alem se a deve procurar em teorias 1>0-

haver encontrado certa dife-llecOmUni�i::l,ções que se espera I
do �ue, continuam. os �lunos do "Iustítuto de Educação", que

j
Iií.icas e sim na complexo piquico-

rênça entre o Rio de 1946 e o I seja realizada em 1947, dividi- apoiam
I a sellhor�ta Smo,:"a Le�l Moura; bem como, as fortes

j
dos homen�. .,

"
t

de,1939, quando aqui esteve das em comités para acelera- corrent�s que
_

apoiam as senh�fltas Eumce V. Ferreira e, Ma- Se, no seio admiuisü-al.ivo do !:o

pela primeira vez, salientando
I
Çá0 das discussões de seus pro-

dalena N\l'�leS, a desencadear m�ensa, campanhas e mprol.de munismo o homem continua a de

as modírícações. Cesar Romero blemas técnicos, acreditando fma� candidatas. Esperemos, pO.IS, Sab�do proxnno, no LIra vorar o homem; nesse Rldol'ada',

declarou ser o Rio muito mais 'os delegados porem agora re-
Tems Clube, saberemos quem seja a Ramha dos Estudantes de ideológico o trabalhador continua;

•
' , " 1946bonito � susip�eendente do que completarem sua tarefa den. '. ,

'.
. a'

a mercê da ambição e da ga-

lhe haVIam dIto. tro de duas ou tres semanas. ,.0 I e::;ul.tad<: pa�clal do concur so: com a 8 • ou seja a pe- nância, porque desvia-lo elos'
núltíma apuraçãov-ttca sendo o segumte:

I re�ll)1es verdadcrramente demo-

Beadm,·ssa-o d'e, CoOgr'esse Nacl·onal 1° lugar - Ur8'Uh Beckmarin .. , ... 6-204 votos orátícos onde, apçzar dos pe->
2° lugar - Siuova Leal Moura...... 4921 votos zares, ainda se 'lho assegura a'

empregados I de' T,oberllolose' 3° lugar - Eunice V. Ferreira. ,'. . .. 2872 votos sua dignidade de homem?
ti 4° lugar - Madalena Nunes .. , .. , .. 1934 votos Não é, com ef'eito, negocio convi-,'

Rio, 10 (A. N.) _;_;_ A ,comis-I _

" '5° lugar _:__ Lalhl'ita Mourão... . . . 1193 votos daLiyo abdicar da sua liberdade"
são de reacllmisS'ão d,os ex-enl- :-;alvadOl', 10 (A. �,) - Conti- 60 ll'g'a," - DulcI'ne'l'a P. da Silva. ,. . 871 votos '

L 'L escraVIsmo o Sf'tl valol' individu!ll ás,

pregados' informou que existem I tnuam anCimadOS os �rabathos do 7° lugar - Alba Reis. . . . . . . . . . . . . . 773 votos I imposições de uma doutrina' que'
OS seguintes ofel�eci!mentos das ercen'o ongTesso Nacional de 'fu- 80 lugar - Zenaide Romensky. . . . . . 715 votos I

'

I I lJ,le prOl,nOl,e, a prosperidade e a ,]US-
eil'Ylrnr,eS!as ,exi'bi,d'o'ra,,, de cI'n,e- Jercu ose, ora em rralização nesta 90 I N rma Couto 537 votos
"",t" L X ""'" ugar - o' .

"

..
'

. . . . . . tJça pal'a depois lião ter nem um::v

matog'mfia ;desta Canttal, re- Capital. Os Cong'ressisLai?, tisólog'os 100 lugar - Stela Cherem .. ,' ....
"

" . 461 votos
,t" b 'I

nem outra cousa.

fer.e!lJtes a vagas para serem
raSI eiros, mexicanos, argenLinos, AúlUma e definitiva apur,ação será .sábado pró- Dizer que a deshonesLidade d�'.!

Preenchldas pelos eX-OImp,r,e't<l:a- p�ruanos e venezuelànos, 'csLive- x'1'1110, ,dr'a 12, lIa sá,de do Dire�'ório Aoadêmico, ' a:ne,xas á Fa-
1",'

,
,_" v agentes adminisLralivos na Russia.:'

dos nessas atividades: Luis Se:" ram em visita ao rilLerventol' m- éuldade de Direito. Os votos, nêsse' dia, serão coletados, nas

veriano Ribeiro, 120 vagas;
terino.

urnas dos Cilles Rltz e Odeon, até as 18 horas.

Metlro Go�dwyn Meyr do Bra
sil, 12; �uiz GQnçalves Ribei
ro, 12; Can�so e Filhos 5; Pas-
ooal Crispim, 1'; Bascoal Se- Dia 13 proximo será ofícial-

, greto A. P:, 2; Vital R'amos de mente iJ;laBlgurada a Radio Rio

Castro, 43; GuiLherme e

.

Fi-I �egro - ZYG 9 - filial da

lho, 2. Radio Clube POllJtagrossense
Ltada.

...

,
i

Radio Rio Negro

FRACOS e

ANÊMiCOS
, TOMEM

Uin�o Cr2os6t�HO
"SILVEI RA"

Grande Tônico

o filho de
,

,von Papen
Nuremhcrg', fO (D. P,) - Franz

von Papel1 Jl'" filho do ex-diplo
maLa nazista �bsolvido, foi post(
f'm libel'dade de Dachau, hoje, e

perdeu a 'caLeg'oria 'de prisioneiro
Be g·uerra. O'jovem von Papen es

tá sob palavl�a para servir como

assistente da defesa do pai e logo
qlW termine o processo deste 111-
timo, deverá reverter I á categol'ià
de prisioneiro, por rnoLivos técni
cos. As' autoridades amel'icanas lu

:l'orn)a qlW ele foi preso em D�clúlU
há três dias, processado e exc'ne

rado. Ele pretende se reunir 'ao
. ,

,paI, agora, esperando apenas 'a

decisão ao seu pedido de enll'ar na

7.0na i ng'lêsa.

, .
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