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Gce·ring preferiu suícidíor--> Outras, notes. "

o
Nisereraberg, 16 U. P.). -I desse envelope um receptá-l Nurernberg, 16 (U. P.) dos criminosos de guerra na- Streicher ocorreu 'á 1,40 hora.

Goering «uicido u=se às 22 no- c u lo de 'jatão, do feitio de Prec�samente ás 6,17 horas da ztstas, pois Goering se sUIél- Após a execução de Julius

. re» ·e 45 minutos da noite um cartucho de fuzil. Nesse mnha (2,17 horas� do Rio). a dou in.gerindo potassa. Streicher, foram conduzidos ao

passada. Em seu poder foi receptáculo. acredita se que Comissão de Controle. Aliado .
� Von Ribbentrop :e

'

YO)1 patibulo os lideres nazistas
.

encontrado um envelope den- Go eririg tivesse guardado o anunciou, oficialmente, que f'o-' Yeitel foram conduzidos li for- Fritz Sauckel e Alfred Jod1.

tro duma carteira e dentro veneno com que se suicidou. ram executados somente dez ca precisamente, á 1,10 horas. Ambos foram enforcados ás
- Ernsst Kaltenbruriner e 1,45 horas e 1,48 horas, respec

Alfredo Rosemberg foram exe- tívamente.
cutados j precisam'ente á .1,16 'A úbtíana execução desta ma-

horas. drugada - a de Seyss Inquat
- Os lideres nazistas Hans verificou-se .precisamenta'

Frank e Wilhelm Fric,k toram.] ás 2,13 horas.

respectivamente, os sexto e se- _L

timo condenados executados eS-1
CHOVIA EM NUREMBERG

ta madrugada. O primeiro de- Nurernberg ,

: 16 (U. P.) -

les foi enforcado á 1,20 hora Enquanto Se processavam as

e o segundo á 1,23 hora. execuções dos dez lideres' na-
.,- Julius Streicher foi o oi- zistas ligeiro chuvisco caia so-

tavo lider nazista énforcado bre as ruas desertas da cidade
esta madrugada .A execução de de Nuremberg.
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Pedida a pena de morte
Alcala de Berrares; (Espa- ão Nacional Fem1nina", orga-

nha) 16 (U. li'.)' - O promotor nízação clandestina antf-tran-

DenuDe' l-ada, a extstêncta de um
militar pediu a pena de morte quieta. A senhorita Toledano

• para Maria Isabel Sanz Tole- e S€US companheiros foram

dano, professora primaria, de presos na; primavera de 1945.

co'mplolJ nazista no Chile �;asal����0a::sus��areC��ã�6 o��= 'v 11· ·

Santiago do ChIe; 16 (U. a trama. Segundo uma versão, secreta varejou o centro de tal tra o gegime F'ranco. O promo- O 00. ImpreSSIO'"
P.) - O Mtnisterío do Interi- tais jornais, do partido chileno organização sito na rua Ga- tor 'Pediu ainda a condenação nado com asOI' informou que as autorida- "Ul tra " (União Libertadora ribaldi, apreendendo grande de 5 outros reus, inclusive So-
des realizaram investigações do Trabalho). os organizado- quantidade de material de pro- -Iedad Ruiz Hernandez, a 30 de tru·l"o-e,em torno de n�ticias .circu.la1!--1 r�s do complot \co��avâm com paganda nazista,' assim como ahos de prisão. Estiveram pre- S \I 8
tes, segundo as qualS. extstía] diversos grupos militares, pre- outras provas. 'sente ao julgamento observa- Curitiba, 16 (Via Aéria) - O

um complot . nazüsta que se I parados para a luta nas ruas,' dores de smoaíxadas "estran- interventor Mario Gomes da Sil-

propunha impedir o ato de assim como armas, dinheiro e Os novos ]·oizes geíras e numerosos correspon- va, acompanhado do sr, Raul Vi-

ratifícação ,pelo Congresso da I meios de propaganda, que utí- .' dentes, em virtude do interesse ana, secretario da Agricultura,
'nomeação do presidente em lisariam nas vésperas das ele i- dos Tribunais despertado .pelo julgamentc da regressou anuem da vislta que fez

�avor do sr. Gabriel Gonçalves ções parlamentares. senhorita Sanz Toledana, for- ao Sul do Estado, onde inspecto-
Videla, marcada para 24 do cor O Minísterto do Interior for- Vlel'loral-" mada pela Unrversidade é�ellJlou

â zona f'lagelada pelos gafa-
rente. O govêrno tornará' ptl- mulou a declaracão de que,

L II Madrid em filosofia é letras. rrhotos. O coronel Ma.r1o Gomes

blicq o alcance da verdade so-: 'eretivamente, est� madrugada Rio, 16 (E) - O presidente da No interrogatório a senhori- ficou impressionado com a terrt-

bre aa néesoaa oart! República assinou decreto nome-

1
re as pessoas particlpantes de recebeu denuncia sobre um _ ,.,

ta Toledano desmentíu que veí destruição que os acrídíos es-

taI complot, tão pronto a ín- suposto complot é que. imedia-
ando ,para a� tunçoes de juiz �Ie Iosse 'LiHada ao Part.ido Comu- tão fazendo á lavoura, tendo to

vestígação seja terminada. taménte deu instruções para _TI'lb�nal E!eltOl�al os S1',,;, Joaquim nista ou a qualquer outro par- nrado providencias enérgicas para

"Orgãos esquedístas puhlicas que se efetuassem lllVestiga- Tave1�a e Jo�:hno d: Campos, do tido. A acusada é, Iider da Uni- o combate á praga.

ram anteriormente edições e.s'" ções para esclarecer a verdade. lEstada de Goíáz, Jose Gomes
_

Coe

pecíais informando que a po- Segundo noticias difundidas por l�o e Orestes Toscano �lsboa, fI?
'Iícía secreta havia descoberto jornais esquerdistas, a' olicia

Estado da Paraíba; E.c�ga,rcl Li-

___________________________p=--__ nhares Filho e Saturnmo da Cu'

'As. '·nunda·ço
....

e·s·' 'no" M'e'xl·co ��l;�d�u;�rd�eCl���:d�s���ad�:r���
_

chefe do Ooverno foram nomea-

dos para as funções de. juiz-subs-
CIDAüR DO. Ml�XTCO, 16 (lNS) - Cincocnta mortos e inumer'os Je- tituto de Tribunal Regional Elei

l'idos é o Lnígico balanço 'rle} ini nrlação na zona agTicola peLroliJel�a fie toraI os srs. Sebastião Oscar de

'J'IlXI1an, no EsLado dr' VeJ'a Cl'lIi\, estimallrlo-se que as perelas malcnais Casl!�o e Ala,eieI Prado, em Goiáz:
nscendelll a milhões dlil pesos. Aidcbal Nunes ,Freire c Raimun-

COllllJ se Livessern sido impulsionados ])0'1' um maremo! o, lransboI'- do Gomes Guimarã·es, no. Ceárá e

oal'am O� l'ios Puza Rica, Tomalapan,' AcnaLempa e o Arr8:VO Lazal'O Ecln'll.llld'O Soares Moreil'a le Othon Para r'eedu,�ar a J·uve'nt'ude, ',alema-Cardenas, aJ'razantlo as planLações, al'J'a:=:Lanrlo () g'arlo e delTu]Jando ela Gama Lobo d'Eça, do E. ele
c

as l_'psidências., I Santa Catarina. \VASHINGTON, 16 (U. Jl.) - O secretário assist.enle de ESí,adO,
Devido á intcrt'uiJçftl) das comunivações até hoje não se receberam I -------,------- SI'. \VilHam Bent.on sugeriu que dois ou quatro mil estudantes alr.:

noticias rteSLa, c�pital da catastrofe ocoel'icia l.�a passada �eXLa-1'eira, .

IEleito o senhor mães sejam Ll'azidos aos Esl.ados Unidos, anualmenLe, em um esforço
Antigos lesldenLes da zona de Tuxpon afirmam: "Nuo houve dc-

'

para meth6rar os sforços norte-americanos no sentido de reedueai' ij,
,"asll'l'\ igual elesele J888",

.

.

Milton Prafes .\lemanlla. PI'OPOZ Benton seu plano em uma carta a Byrnes, a qual
,Em alguns lugares o nivel dos rios subiu enLl'e 10 e 15 melro::>.

'
.

'I " di'" 't
.

,

-=::-- ...;_ "" _;__� I fUo, 16 (E) _ Reuniu-se onLem e acompan 1aua e um re aLOl'lO c e MIssão Educacional norte-ameri- .

E I- d
..

d
-

-d
pela primeira vez a Comissão de r:ana, que acaba de reg'l'essar da Alemanha.

'

Xp Ica as as causas o 10&1 ente; Inrlllstria e Comércio da Ca'ul;1l'a Em declarações á imprensa Benton,admiLiu que a democraLização
rios DepuLados, tendo se proceu.!do da Alemanba não poderá ser alcançada a menos que o ·sistema educa-·

", A "'IIIN -, á rle. ição ])aJ'a a Iwesidência '! vi- cional desse país seja alterado pela l1ase. De acôrdo com a rcI'�rida
vV"'vo' UTON, 16 (TNS) - O DepàrLamPIlto ele Estado informou ao

'I7ml
.

d
. Cr-l)residenLe, 'da Comissão. Por Missão Educacional, na Alemanba os' alunos de rec1.\1'sos são separa-

...'J JalXa 0[' soviét.ico, Nikolai No�ikov, que a impel'Linência que 80-
"r'el a d 'b :Ltnanimidade, foi '"escolbido p ,dos dos demais quase semprel aos dez anos e depois maLriculados em
J I o esm areal' no ael'odromo de La Gllardia há 10 dias foi' de-
'j

, . 'se'llS pares pal'a o posLo 'de 1lrcsi- '�scolas que os pl'epar,am para as universidades .

.

'Vl( a a congestão de passageiros e a' sua negativa a assinar uma decIa- '
'

ração aLuai na alfandega, drnte o deputado MilLon Pratcs, do

Nil-olaJ' N 'I f" dL'd' P. S, D. de Minas e desLacarlo pl'O-, , OVI WV OI e 1 o duranLe uma bora, enquanLo ])I'eeneIJia
(JS requisitos de imigração e alfanelega ao seu regresso de uma vlsiLa a

cei' das ,con'onLes poliLicas lninei

;:\10SC0I1.. '.
.,

ras que apoiam a candidatura Car-

A Embaixada russa tinlla declarado que ele tinha sido tratado com
los Luz. Para vice�presidenLf), foi

#ndelicad�za de. uma fortim Lal qúe o fato consbtuia um novo exemplo
eleito o sr. Jandui Carneiro do PSD

(las .relaçoes eXIsLentes entre potências amig·as. O Depal'Lamento de Es-
da Paraiba. "

lado fez uma investig'ação do caso e deu ai publicidade uma nota que
havJa 'Sldo entregue peta manhã a Embaixada Soviética, na qual se
.indica 'que não havia :nenhuma Úoticia prév'ia �o l.'pgresso, do Embaixa
dor.

Ano XXXIII , H. 9857Ftotian9!)oU�-Quinta-feira, li l1e Outubro de 1946

Para censtttmr a Refinaria
Ni\cional de 'Pefróle()

R10, 16 (E) -O presidente do Conselho Nacional rio Petróleo bai
xou uma portai-Ia designando para integr-arem <} Comissão que d�vel'á
eousl.ituir uma Sóci-l:l(]ade Anónima, sob a denominação de Iteríuaría
Nacional de Petnóleo, o engenheiro Mário Leão Ludolf', conselbeiro re

presentante da Cónfederação Nacional das Industr ías, como j)J:esidcnte;
111ajor rio Bxército iVIilLon de Lima Araujo e engenheiro Plinio Reis de
\,.;al.anhede e Almeida, )llembros.

\

Livros e documentos da firma Matarazzo
serão examinados . por peritos

s. Paulo, 16 (Via Aérea) - O no sentido de alterar às pl'iovÍ'C1en
juiz de Direito da 3a Vara Crimi- cias do magistr.ado e solicitando>
nall, s.r. Vaoriln,do Mi,nh'Oto Jumior, afinal que lhe Lasse restituido o

no empenho de reunfr no proces- pra2Jo da c1efiesa.

"he"aram a Londre so pomovi'do contra o conde

U '"
. S Francisco Matarazzo 'Junior e

Londres, 16' (INS) - O Duque F'adul Farkuth todos os elementos
e a Duquesa de \Vindsol' cheg�1.1'alIl necesarios 'para a ·aplUll'él!ção da

hoje a I�.ondi.'es em automóvel para verdade real, tomou, após o inte·r
a[pnc!f'l' a certos assuntos ele CiliJ- rogatorio daql\elle indl1�tria:1, as

Oresl-d'eAnc,-!lI. do Parn I. te!' social. providencias, no sentido de serem

_

, U '

...D·a 1)jsLa é a primeira visiLa que a exi:biodos livros e doournentos 'da
CDH.ITfBA, 16 (E) - Noticia-se nesta capiLal que o PTB lançará duquesa - outrora Wallis War- firma que serão examinados por

lV� ,(lIa, 7 ele novembro próximo a candiclatura do Sl'. Maisés Lupioll á: fíeld Simpson, de Maryland, �sta- peritos de cónfiançéLs .para escla
pI'�s1dencia do Paraná. Na mesma dai.a os trabalhistas ap;:esentarão dos Unidos - vai a Lonelres em 10 reoer pontos importantes da cau

�eus candi'dalos á Assembléia Legislativa EsLaàual, já tendo, para esse anÇls, isto é, desde Ique Eduarel3 re- sa.

ilm� realJ7.ado convenções regionais em todos os sens diretorios
'

da nunciou ao trono britanico para O Conde insurgiu-sé contra tais
Lapltal e do intel'iol' paranaense. ca.sar-se com ela.' medidas, f'a'2Jençlo oertas alegações

Foram cumputadas nessas vdgas

e que fazem jús ás vantag'ens da,

letra, "b", do art. 132 do Códig'o de

VI'llciment.os, 9'1 'praças, enLre ca

bos � sargrnlos.
,

Vagús DO O.R.E.
Rio, 16 (E) - Existe, scg'unno

o boleLim do dia, de ontem, da

Diretoria de Transmissão, 109 va

gas nó Quadro de Rádio do E,;{'�rci-

to.
'

o candidato trabalhista' à

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6ovêrno do I�tado
\

Decreto de 11 de outubro de 1946

o INTERVENTOR FEDERAI: RESOLVE
Remover, "ex.oíficio":,

De acôrdo com o art. 71, item lI, do

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro

de 1941:
x ;

Fra·ncisco Laundes, ocupante do cargo
da classe D da carreira de Continuo, do

Quadro único do Estado,. do Departamen
to de' Educação para o Instituto de Edu

cação de Florianópolis.
Decretos de 14 de outubro de 1946

O INTERVENTOR FEDEIRAL RESOLVE

Reconhecer:

De acôr-do com a sol.citação -Jo "'IH

nístérío {las Relações Exteriores,
constante do ofício n. DCN-H/923.1
(&0) (42), de 20 de setembro ce, "

1946:

Henry Austín Whiteside, Vice-Cônsul
da Grã-Bretanha, 'nesta Capital, por ha

ver sido concedido o "exequatur" ii sua

nomeação.
Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto

lei n. 43,1, de 19 de março de 1940:

Nascimento Francisco Pedro para exer

cer o cargo de Juiz de Paz do d.strtto

de Ribeirão Pequeno, do mumicipio ·e

comarca de Laguna.
Matias Ricardo Paz Pl11'a 'exercer o

cargo de Juiz de Paz do distrito de Ri

beirão IPequeno, do munícípío e comarca
de Laguna.
Franc.sco Otacílio Costa para exercer

o cargo de Juiz de Paz do dtstrlto de

Gravatad, do município e comarca de

Tubarão.

Astrogíldo Schmitz Martins para exer

cer o cargo de JuJz de Paz do distrito
de Armazém, do rmmícípio e comarca

d� 'I'ubarão.
.

Conceder exoneração:
A Antônio da Silva Ramos; do cargo

de Juiz de Pa-z 'do distrito de Gravatal,
do município e comarca dle 'I'ubar-ão.

A Leonor .Cãndída Schrnidt, do cargo
de Tabelião, ilnterino, de Notas e Regis
to de Imóveis da 'coma['Ca de Indaial.

Torllal' sem efeito:
I O decreto datado de 30 de setembro

ll. findo, que nomeou AstrogiLdo Schrnítz
Martins para 'exercer o cargo de Juiz
dia Pa-z do 'distrito de Armazém, do mu

nicípio e comarca de Tubarão.

Designar:
Adalber-to Tolentino de Carvalho, ocu

pante do cargo' de Diretor, p�dIr�o '1', da
Colônia SaQ1Jt,a Teresa, para representar
o Bstado no Congresso Panamerícano de

Lepra, a realizar-se no Rio de Janeiro,
dle 19' a 3·1 do corrente mês:

e Cominhões

.:_----------
--""""'--

.

Ouro para· Denti��as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope

,

de 3 e 5 grama.

Pedido ao

úEPÓSITO DEMTARIO

M C\ '" F. T TJ
RUA SEMINARIO. 131 .- '135

RUA MARCONI.44 S. PAULO.
que enviará lista de preços.

CONTRA
GRIP�
RESFAlAOOS
OÔRES"CABEÇA
HEVAAlGIAS E

96AES I. GERAL

SÓSEUSA

-LEIAM -A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Fe1ipe� Schmidt � - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polis:I
Não mande dinheiro!

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO

Remessas para todo o

pliís pelo Serviço de

Reemb6Iso Postal. Faça
.eu,Pedido hoje mesmo.

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE FESTAS PARA o MÊS DE OUTUBRO

Dia 20 - Domi�go - SOIRÉE, �om início às 21
horos.

Dia 26 Sábado - Festival promovido
mio ESTUDAN1'IL. com início às 21 horas.

pelo Grê·

Tenha sempre e.,." cosa uma garrafinha

nrERIIIVO )fIO I»
PROCURE A

. alfaiataria
Rua Feli;Jpe Schmidt 22

E ElE(jAHCIA?

Melro
Sobrado'

de

(CHRYSLEg C�RP.)

MELHOR SaBOR •••
MAIOR EFicáCia •••

Pela sua purez.a 100%, o 011"0
de Figado de Bacalhau. de
Lanman � Kemp. apresenta
um sabor aceilÓvel ate pelas
crianças e pessoas de estôma
go delicado AJem disso. sua
eficacia é assegurada pelO seu
potencial em vitamlnas acima
dO padrão fixado peja farma
copéia norte-americ'ana. Nas

convalescenças, no periodo do
crescimento inlaniil. na fra
queza geral etc.,. exija o Oleo
de Figado de Bacalhau. de
Lanman & Kemp. conhecido
no Brasil. há mais de IDO. anos.

Ano .

Semestre
I'r-imestre .

Mês :
Número- avulso ..

Ano .

Semestre
Trimestre .

Número avulso ..

Conce ss: onário s:

OLIVEIR4. & fILHO, t'fOA.
Rua Deodoro, 1� - Flnrtanénolts
(Of ío na o r o visôrí c no Estreito.)

---------------------------------1,------------

I

Ábel?rd:?V�llt����IN�:.����I�!��o que w_l
da uma equipe de diplomatas

Conhecemos Nazira Mansur
.e 'consules no sentido da apro

em Florianópolis, em 1938.
ximação continental ou inter

Naquele tempo, era ,ela uma ·continental.
pequena encantadora, de ex-

Jovem, em plena ascensão
pressívos ?lhos e de longos

ca-1 artística palmilha .ela o cami
belos caindo em catadupas, nho da glória, em cujo percur-I negros pelos ombros. .

so tantos espíritos 'eleitos. se
I Co�hecemo-Ia." numa esco!,a perderam. É bom, por isso, qu.emantida pela Regeneraçao ela condimente a sua romantí
Catarinense" e. á

..

frente d.a ca impetuosidade com um pou
qual estava a mSJPHad� poetI.- co de sol realista.

.

sa Maura de Sena P.ereI.ra. FOI, Tudo isso pensamos, ontem
então, que, pela pI'lmell;:a vez, á noite, ao' ouví-Ia interpretar
ouvimos a voz espontânea e

músicas de Mozart Mayerber,
cheia de revelações de Nazira.

Vila Lobos e Rossini. O seu
Depois, passaram-se os an.o�' tr iunfo, a sua sagração pel�Ingressou ela no Conservató-

nossa culta platéia dotada de
� rio Nacional de Música � �ele sensibilidade artística, constí-i
saiu sagrada soprano, Iígeira, tui motivo de orgulho para
ave Tara nos nossos círculos nós que tornos dos primeiros a
musicais.

fazer parte da sua entourageUm dia, fomos surpreendi- de admiradores.
dos com a notícia de um seu

Nazira, contlnue a cantar!concerto na capital catarínen- A musicoterapía é importante,
se. Pela imprensa, prevendo o

quando há perspectivas atô
seu brtllíante futur,o, dirigi- micas. É possível, entretanto,
mos-lhe. um,a carta aberta em

.que as camarilhas plutocrátí
que salientávamos o .papel do

cas e né'o-racístas emendem. a
artista na socie.dade e, ao mes-

mão, respeitem as leis de Deus,
mo. tem.po, ipediamos-lhe para evitem a terceira guerra mun
não deixar mais de cantar. dial e, então, uma nova época
v Agora, n_uma outra dolorosa

surge para a humanidade. Só,
peregrtnação pelo sul do Bra- então 'a sua voz deixará de
sil, encontramo-nos com Nazi-

ser motivo de dolorosas eva
Ta Mansur. Não é mai? ela a sões, para se transformar num
pequena de olhos buliçosos e fator dinamo-gênero de Inter
travessos, a 3i�olescente de.so- relação humana. Os homens
rihos vagos e Informes aspira- passarão a ouvir a sua voz pações. A Arte transformou-a.

ra melhor ídencírlcarem com a
Deu-lhe um semblante mais Arte e não para fugir a algoaristocrático. Os olhos têm de cruel e injusto.

'

um fulgor mais singular. Tudo Nazira, conti-nue a cantar!
no seu ser indica que está Você é, verdadeãrameute, o,
identif.i.cada com a musica; novo rouxinol brasileiro.
com o canto, e que seu supre- ,

mo desejo é servir a Arte co

mo contrita sacerdotisa.
Nazira Mansur já se exibiu

no Rio e em São Paulo, mere
cendo o 'cognome de novo rou-Ixínol brasilero dado pelo maes

. tI'O Silvio' Piergtli, o mesmo

que denominou Bídú Sayão de
rouxinol brasileiro. Quer isto
dizer que um novo pássaro
surge na floresta- e os seus gor
geios atraem as demais aves
que lhe formam o séquito.
A sua tournée de concertos

assumirá e.m breve caráter
-continental e, provavelmente,
inter-co'nti:o.ental. Será ela, en.

tão, a ·embaixatriz do nosso

virtuosismo, -de nossa capaci
dade de produtir novos ele
mentos, de nossas possibilida
de.\:!. E temoil cert-eza de que fa-

'Ó-taD tRsl
.

fígado de Bacalhau
DE LANMAN & KEMP

•

I Vjslle, sem compromtsses I
ILI!�I��J�:���41
Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

ou no' estrangeiro.
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE
, PúBLICA

Plantões
Mês de outubro

5 (sábado á tarde)
_

- �arrnacifW'
S. António - Rua Joao Pmto.

6 (domingo) - Farmácia S. An-
tônio - Rua João Pinto.

.

12 (sábado á tarde) --:- Farnuicur:
Catorinense - Rua 'I'rajano ',

13 (domingo) - FC;l'rnácw Ca-
tm'inense - Rua TraJano.

.

19 (sábado á tarde) --:- Farrnácu��
Ranliveira - Rua TraJano.

20 (domingo) - .Farmácia lla1t-
livP-i1'G. - Rua Tra.] ano.

, _

26 (sábado á tarrle) - Farmaqur
SlO Agostinho - Rua Conselh&'J'o-o.
Mf),fra.

,_ C?+O""27 -(flomingo) - Farrnac7a ';;"
'

� qostinho - Rua ConselhF.lr>-v-'
Mafra.

O serviço noturno será. e�et Jado '

peJa Farmácia Sa.nto Antomo, htl'J-"
fi rlla Joliá Pinto.

_

N. B. - A prrsente tabela uno po
derá ser alterada sem pré-·
via. autorização dest9 De
partamento.
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- 157."Diário da 'f'arde" ..........•. 164Í'L. B. A
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tO�;'En:p. Fu.ner_:)f"ta Orbga .•.••.••••

Pedagogo brasileiro
numa Universidade

.

Norte-4meric8n'a
Washington - (S. I. H.)

,

O dr. Huberto Rohden, con!he
cido pedagogo e autor

.

brasi
leiro, foi noemado para- a ca

deira "William Frazer MeDo
w-ell ", de relLgião e filo,sofia,

.

do Colégio de Artes e Ciências
da Universidade Amerioana,
em Washington, segundo no

tícias recentemenrte divulga
das.

f

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,5e

. >-_.
í

,.

�; .
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SRA. LAURA DE l\10URA
FERRO

Aniversária-se na efeméri

-de que hoje transcorre a_exma.

:sra. Laura de Moura Ferro, eS-1pôsad o sr. dr. Pedro de Moura

Ferro, provecto advogado nes-

-ta capital. I
I

ANTÔNIO ACIOLI CARNEIRO I
Faz amos, hoje, o sr. Antônio

Acioli Carneiro tuncíonárto

do Tribunal de Contas, atual
'-::mente residindo no Rio de Ja-

,.

, rneiro.

\
.

STA••OTI�IA VIEIRA

Regista a data de hoje mais
uma primavera da graciosa
::senhorita Otilia Vieira.

I
j:

-

•

-

.ANIVERSÁRIOS Realizou-se qujntu-f'e iru, r esta
--

, cidade, na séde do Liube Al:L' tJCO
lO<

SRA. MARIA D� LOl1R�ES i Cai-los Hr-na ux, o ja.nlal' usa!

dO,STAVARES ROTHf'LlC!i::. " associados elo Hutary C!uJ',' de
T cnsco rr-e hoje o anlv'ersarlO
r

. ,-
,

M I Brusque compareceram ta lIJelll
natahclo da exrno . ara. d. orla "

"

de Lourdes Tavares R,thfuchs'j Ue; cotnnouentes (10 mesmo clu!»: «r

_,espô3a do sr. Lothario Paulo Rc t h- Haj::u. qLIP vieram o l'crtar ao duiJr'
fucrrs , f"ricionádo de co c.eg ,rla da I local o Iiart icional Eoi no rotar u,

.,Delegacia Fiscal. nest6. cldade,

.MENINA MAR'l'A NORONHA !rega :1.0 iioJlar) ,;Inl;e ele Brusqut ,

Na data que hoje transcorre um cheque ela importauciu tio

completa mais UI� anivers'�rio CI':;' 57.00\,.00 em ]H"!ÓI do �JonUIW:I,-

nataãícío ia galanüe menina 1.0 "Consul Carlos Renaux".

'Marta Noronha, diléta filhh- Es! a arrecadação Io i í'eita por
nha do sr. Ivo Noronha; inioial iva do Rotarv de llajaí, com

x I
a cooperação não só de todos os

, AR1lIANDO BRITO
.

rotaríanos �o Brasil como iaclJ),Il�,
Transcorre, hoje, o anrver- de associaçoes e ernprezas variadas

-sarro natalício do sr. Armando

Brito.
*

'"

'1lIENINO NORTON GON
çALvEs

A data de hoje assinala o

-aniversário natalício do inte-

-ligent� menino Norton, Gon-

-çalves.

-MENINO WALFREDO ENAS
DE l\IACEDO

,Def.l-ui na e,feméride de hoje
''-Ü ani'Versário natalício do me

-nino Walfred-o Enas Macedo,
,diléto filho do sr. Erasto Mace
<do.

ROGÉRIO DA COSTA
PEREIRA

Regtstamos com prazer, na

<data de hoje o aJliversário na

tal;cio da sr. Rogério da Costa
"Pereira, conceituado, comer-

'<ciante nesta prcça.'

Procurem rflceber
tOs seus créditos

Le"o ao conhecimenLtlIi, elos empregaelores e empl'êsas vinculadas a

lste InstiLuLo CJue de acôrdo com o decreto-lei na 9.853, de 13 ele f::e

,I embt;o de 1946, que cria o Serviço Social do Comércio, e que estando
(�sLe InsLiLuLo encarr'egaclo, pela Confeeleração Nacional do' Comércio, de
;)l'oceder a ál'l'ecadação das contribuições elevidas pelos empregadol'e�
áquela Instituição, que a contar do mês de Set.embro úlLimo, toda� as

nmpl'êsas subordinadas ao regime cio L A. P. C. estilo sujei las a (;011-

600,00 Iribuü' para o S. E. S. C., na base de 2% sÔ,bre a renumeração doslseus
600,00 ompregados. �

,

'

360,00 Essa C011 Ll'ibuição só compele ao empregacior e não poderá ser des-

600,00 Gontaela dos empregados.
080,00 A Laxa mencionada (2%) só incidirá sôbre as guias e le\"antamen-

JOO,00 los de elébitos referenLe� ao mês ele SeLembro, inclusive, em clianlo\.

fiOO,oü Os conLribuiuies em elôbt'o na qualidade ele elesempreg'ado e os

300,ou empregadOl'es individuais sem empregados estão isenlils ele conlribllir

880,00 111'6 S. E. S. C.

Proclll'ern receber os seus crédI
-tos na Delegacia Fiscal elo Tesouro
'1'iacional:

_Moisés ele MaLas _ .

Manoel Gonçalves Paelilha
-José Bach

.

:RebasLifto Luiz c1,.e JVIatos
.Avelino Cados França :.

.Julio lVIarlins Jlll1ior .

Guilherme Veber .

Pedro Zago .

�.:roão Fl'ancisco (lonçalve::;
F1'anci::;co B.ecket' .. _ .

.

Henrique Vicenle .. _ .

_Ellfr;)zio Alípio de Morais
Emilio Pib]' .

Geeônimo LLlcas Dionísio
Cristiano FI'i,jlÍ .

João Anlônio rios Kal1tos
.Jf)ão rie Bona CasLelan ..

,João I'eiga ele KOllsa ....

P"uro l1C'lll'ique dos ;-;alltos
Pl'elro JosP :\Teto _

.

(ipl'aldino :\Tizel" de :\Jorais
Joilll JosP Eduanlo .. _ ..

AnLt'll'lio I-l31'i\'it'J'a '.. '"

Man )rl Perll'i "
.

M<ll'inno JusP d(' Sow'a .

, _"\Illúnio ):iiJ)ülil0 Casa ...

,100,00
1.50ll,oo

f)iO�
flOO.OO
1(;0,00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO

1.���:��
,

SERViÇO PÚBLICO
200,00 DIVISÃO DE SELEÇÃO Concedida
fiUD,oo Concurso de «PRA'_l'ICO RURAL» _

���:��
.. _

A V I S O e�O���E�)aÇ�?residen_
2.000,Ol' A DIvlsao de Selp.ção do DASP avisa aos candidato. inscritos no I te da República assinou de-
iRO 00 concurso de «PRATICO RURAL, G-132», que a prova Prático Oral 1

,_

8"0' . será realizada em 25 da corrente l1esta Capifal. Os candidatos reei. creta concedendo exon.eraçao
' ,ou

I
dentes no norte do Estado poderão prelltar a referida prova. em. Curi- ,ao' sr. Bel'nado Belo Plm.enta,(jOO,oo tiba no dia 28 do cornnte. Barbosa das fundações de

41'0,90 FlorianÓpoJ}s. 15 �e outubro de 194!J �, memb�o do CO:1S-8Iho� _'\lmi-

1.(jI)I),OO!
DECIO R.t:;IS .. De;egado da Div. -ie SeI. do DASP

n,istrativo do Estado do Rio.

PELOS MUNIVIPIOS r--"'�---=----
: SElECOES1'
I ,

IBrusque
desle Estado e ele diversos :J)!lLos
'cio País.

Esl.a importância será ení r .'g'Ue

<Á dirctorta da �o(;jeelClde Cu:' .irat

Bcnefictent o "Cnnsu! Carlos He- I

naux
" e)r'slc cidade. aí'im de Li'IC a I

mesma auxi liatia pelas autor ),líiC,'

municipais (' com a cuopci-açâo dt'

tudos os hrusqucnses, possa. doai

a nossa cidade uma R;;La lu:, do

graurle e hcnemértto inrlnsl.ri I jú
cognomínarío ele "Mauá Catari.ion.

se" Consul Car-los Rena LlX.
'

, O, banquete, no qual cornp. -ce

ram tarnbom a� espósus e COil nla

dos dos associados, ruvesl iu-,c dt

grande solenidade.

i'i0LoU-S(' nesta í'esí.ivídade, I) I'le

vaelo .espü-i Lo Rotai-io eI.e f,,' uica

camaradagem. causando prof'unda
impressão a todos os presenu'.

Agradecendo o convite que 1'1:C8-

hemos, fazemos votos para que o

Rolary Clube desta cidade li" -gri
da e: que seja bem succedído com

o altrulsLico programa que [,})rns-

Notícias de
24 artigos, Ida maior

I
"" atualidade I

COMPRE SEU EXEM� 1
HOJE MESMOI _", ,I

c:=���3�]'
Na mesma ocasião, f'izr-ram cn-

Xurembera, 16 (U. P.)
Xluria Antonieta, a rainha ele

PI'Wl('(( que aconselhou. o es

tu iuuulo povo trances a come?'

valo ("Si uoces não tem.pão,
couumi vol(J.: .") {oi çuithoti-

sou.

Umü data
fatídica

Resenha dos julgamentos do
Tribunal Ple-no, realizados em ��
sessão de 16 de . outubro de :{�1�46. ,�"Habaas-conpus n? 1.635 da Copynghl da

comarca de Rio do Sul, em que I \ � I. TheHAU YOIJHI.48DlIn�

é impetrante dr. Ademar Luz e 1... que a ilha da Páscoa, no

paciente Henrique Sehroeder! Oceano Pacifico, tem êsse nome

Filho. Relator o sr. ds. FER- porque foi descoberta no do

REIRA BASTOS, decídlndo o mingo da Páscoa, em 1722, pelo
'I'rdburra.l, por unânimidade, célebre navegador holandês

nezar a ord'em Impetrada. Roggeveen.
Recurso de habeas-corpus 2... que de todos os terímen-:

n? 64 da comarca de Caçador, tos ocorridos durante a guerra

em que é recorrente o Juízo de franco-prussiana de 1870.1.871,
Direito e são recorridos Otávio sómente 9% foram produzidos

Corrêa dos Santos Sobrinho e por arma de fo.g�. . ,.

O
..

C rréa de Mello. Rela- 3... que a Vttória -Régía tem
zona o .

f' f
.

d
d GUILHERl\IE êsse nome porque 01 o ereci a

tor o sr. es. ,
.

,

R
.

h Ví tóri d I 1 te
ABRY, decidindo o Tribunal a , �I:q..a fII ona'lh�d ng a �r�

_\3 5 (' 7.30 horas. _ 1 Iid d da' respectiva a primeira or co 1 a num o

pe a nu 1 a e
_

'

ordem jardins botanicos de Londres,
;:)e::;:,;[tes· ühics senten�a e cassaçao da. daquela belíssima planta acuá-

Joan Crawturd _- Fred Mae concedidas, �m �ace do dlSPO� 'tica amazônica.
�1Lll·i·ay. sitivo ConstItuclO'nal (�r, t 4... que uma criatura hm�la-

"1�S(-SP[!;ITOS" 124 nO X) que �eda aos J�lZ�S na normal tem o couro cabelu-,
{iün:;lll\1 aU' 10 anos. _ de paz, em fUll,çao de subst.üUl- do guarnecido com 30.000 fios;
_ Cine Jornal Brasileil'ü -

I ção, julga:nentos r.ecorrlve1s e que 'caçia um dêsses fios pode
:\'oLiciál'io rlli\-ersal _ ! tendo, porem, con,cedl�o ex-o,f-

suportar um pêso de 180 gra-
heros: ás 5 !Js. 3,00 _ 2,40 -, ficios a ordem aos pacIentes em

mas, o que representa um total

questão., de 5.400 quilOlS pam toda a ca

beleira.
5... que há, nos Estados UnI

dos, cêrca de vinte milhões de

individuas parCial ou completa
mente surdos.

6... que um dos mais antigos
portos do mundo é o de Arlen,
na Arábia, onde já ancoraV}!n1

os navios há milhares de ,anos
antes da nossa éra.

nurl« 110 dia /6 de outubro de
n.9J. isto é. exatomente '153 I0110S tmies que os onze ex-li- \

,

deres nuzist as condenados a

Ise?' enforcados tmumlui. O 16
de OUhlV?'O t ern. sido tambeni

uina data fatídica na his[ÔI'ÜI
dos Estado« Unidos. 1Yo dia -16

IUTZ

de JohnOUIUV1'0 de /85.9,
lJl'own, que in iciou ({ campa
nha de liúerlcu;ão dos escravos

no sul dos Estlldos Unidos, fO'i
Cf>j'C({{{o e 71101'10. j\'o dia 16 ile
outUÚ1'O ele -/364. o (jene1'J,1
Sftchmun inici011 sua m(l1'cha

s(Jb-r.e fill({nla 1)(1 Geo1'gia,' e on

dr_: comer;Oll- a guer)'a civil da

Seceç{to.
fi atual ge?'ar:ão lamuem

(jll{{J'(I({ na" menuí?'ia uma '/'1::

cm'dação ele 1l1n {'o tídico "(j de
oulttbro: Nesse dia. em 1.929.

começou. a pio)' clepressc70 eco

llomica na história dos Esla
dos Unidos e do mundo com o

Ir'emendo ':cracl-.-'· 11({ bolsa ele IVTZ _ ROXT _ domingo

.�i\_·ov_a_Y_Or_k_. O_K_i\_,lC_l;-;.;_P_UE_,'l_'l'_;fH_O_K_D_O_R_I;;_[
•

I Decid iU coD tr ibui r
Instituto de J'posenladoria e Pensões I com Cr$ 150.000.00

d,os l'omercl·árl·OS Porto ALegre. 16 (VIa Aerea) _

II A famllia Ritter, que con,ta cer-

ca de 2.500 brasileiros de -sua eles-

Delegacia do Estado de S. Catarina ;:':"c':��:i�,,:�:C���c��:
IOsa com a il11portancia de 150.000

Arrecadação Pró Serviço S. do Gomercio c_ruZle_inos___
A presidência da
V.A.P. da Paulista

á� 7.30 _ único 3,60,

Da mundialmente cfamada mar

ca' «OLIVETTh>. nova•. da fábrica,
receberá? dentro de 20 dias. todo.
os modêlo9. o. representante. exclu-

sivos nesta praça,
ALMEIDA. BASTOS & CIA,
F. Schmidt, 2 •. lo andar

...............................

DE

Creanç,as maiores

MAQUINAS
ESCREVER

lWXY _ As 7,30 bOl·as. _.

Anne Baxlel' _ Halph Bellamy
---:- Hulll \Va�l'ick _ ScoU Cac 1\::1)".

A HlPOCRITA
CellSlIra a Lp 11 anos. _

_ Cilll' JUl'nal Brasilein).

PI'eço,;: - 3.00. _ 2.10.
...............................

TERRENOS
VENDO 3 LOTES

Escritório Irrobiliário
A. L. ALVES

Rua Deodoro 35 - Fone, 784

Rio 16 (E.) - O presiden
te da Re,púbUca assinou decre

to, nomeando o sr. Francisco .'

Pires, Martins para presid'ente
da C. A. P. da Caixa de Apo
sentadoria e Pensões dos Fer

roviários da Companhi� Pau

lista de Estradas de Ferro.

ODEON
_ A's 5 e 711z h5. _

-- Sessões Chics -

° CAPITÃO EDDIE

com _ Fred Mac MURRAY

Lynn BAR! _ Charles BICKFORD

_ Lloyd NOLAN _ Thomaz MlE

CHELL.
_ A Mal'chp

Nac. Coop. _

_ A Voz do

dades _

_ Preços:
_ 2,00 _

_ LIVRE

da Vida na. 3!-l _.

]� UMA DOENÇA
MUITO PERIG.oSA
PARA A FAMILIA
B PAR\ A RAÇA
�

AUXILIE A COjl
];ATEL-A COM O

D1�nl�If@l-OO

Mundo ._ Atuali-

Florianópolis, 15 de outubro de 1916.
J. E. El'ick( �erl Pereira.

Deleg'aelo

Cr$ 3,50

de 5 anos poderão entrar na ses

são de. 5 horas.
IMPERIAL

_ ÁS 7% 11s. _

WILSON
_ Teclmicolor -

com _ AlexandeJ' KNOX -- Ge

raldine FITZGERALD _ William

EYTE.
_ O Esportp em Marcha nO 124.

_ �·ac. Coop. _

.

_ Pre,ço: -- Cr$ 3,60 (únic'I»).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA. 'r. CLUBE-Dia t 9, Soirée Baile das Estrelas. C.S.D.A. XI dé Fevereiro.

Justiça Trabalhista' I
PROCESSOS EM PAUTA

PAiRA JULGAMENTO - MES
DE OUTUBRO,

Dia 17, ás 14 h0l1aJS:
BROCESSO N° JCJ-167 a

171/46
RECLAM'ANTES: Teodoro

dOIS Santos e Outros,
RECLAMADA: CiJa. de In

dústrías Geraes, Obras 'e Ter
"ras S/A.

OBJETO: Imdenízaçâo, avi

so-prévío, férias, descanso de]
15 minutos após 4 horas de i
trabalho contínno, saláríos e

'

horas extras.
Dia 17, ás 14 horas:

PROCESSO N°. JCJ�172 a

178/46
RECLAMANTES: Bertolino

, j

�""""""""""."'I""�""""

Dr. H. G S. MeUlna, fumo NarbaJ Alns ua souza
�arm. l.. da cesta Avila

Exo.me de BC".::lgue. Exanle paro verificação
de cancer, Exame de ue irio I Exame ?;Iara

verificação do gravidez, Exarile <ia 'escarro,
Exame pare. verificação de doenCe:1Y do

pele I boca e cabelos, Exan;e. de fázes.
Exame de secreções.

JlutovaccinalJ e tX'Qnsfu�ao de ilIangufls,
Lxam.e qul.mico de farinhas, bebido.

. \ café. águas. étc.

Laboratório
,Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis

Manoel de Souza e Outros.
RECLAMADA: Cia. Ide m- Rádio ·Difusora

dústrías Geraes, Obras e Ter-
'-,i d 'Lras S/A.

. _ .), e aguna
OBJ�TO: Indenízação, aV,I- Todo o Sul Catarmense escuta

S?.,'pW�I�) horas extras, salá- diariamente a Rádio Difusora
!:]?S, fenas � descanso de 15 de Laguna.
mínutos aI,)(JIs 4 horas de tra- 970 Klcs: (ondas médias).
ibal�o cont�nuo. Horárias de irradiações: - Das
DIa 17, as 15 haras: � 10 às 14 e 17 às 22 horas.

,PROCESSO N°. JCJ-179 a Representante em Florianópolis:
189/46 D.,F. DE AQUINO

RECLAMANTES:' Alcino Pe- Red. do Jornal «O ESTADO»
mo dia Costa e OUJtroIS.

,

RECLAMADA: Cía. de In-

dústrias Geraes, Obras ,e Ter
ras S/A.
OBJETO: Indenização, avi

so-prévío, férias, salários, ho
.ras extras, intervalo de 15 mi
nutos após 4 horas de traba
lho contínuo.
Dia' 18, ás 14 horas:

PROCESSO N°. JCJ-'l90 a

206/46
RIDOLAMANTES :

I
................. I.....Ga..riWH..I..........�......

Dia 18, ás 15 horas:

FROCESSO N°. JCJ-�()7 a

22,5/46 '

RECLAM{1<NTES: . António
Farias e OutTOS.
RECLAMADA: cia. de In-L

dústrías Gemes, Obras e Ter:
ras'S/A.

.

OBJETO: Ln.dIenlização, aviso
prévio, férias, horas extras, e.

iI1ltef:vtal0 de 15 minutos após
Percilío 4 horas de trabalho continuo.

Bernardino Gonçalves. Dia 19, ás .l O' horas:
RIDCLAMADA: Cia. de In- PROCESSO N°, JCJ-57/46

-dústrias Gemes, Obras e Ter- REOLAM_Iti�TE: Ivo Nero
ms 'S/A.

.

nha,
.

,

OBJETO: Férías, hortas ex- RlEOLAMADO: Fiuza Lima
mas, intervalo de 15 minutos & Irmãos.
'3lpOO 4 horas de trabalho con- OBJETO: Salários, indeniza-
tínuo, salárüos e índemzação. ção e avíso-prévío.

SNRS.
ASSINANTES
'Reclamem imediata

mente. qualquer irre- ,
gularidad_e na

entr_e�-Ide seus tornees, -,-'

"
,

LEIAM A REViSTA
O VALE DO ITAJAt' I

-----:.�I(
-r 'ri�/gu� ••••

L,{JJ.\iTA Cv.!:<KL1.'.i.... ·J..I:�" .t"'Lir'LJ.i...i\R

I�JUlOS 5),/2 a a. Lirmré e'$ 30.000.0Ü'

Bánc;d;Dí;t;it�ofed��u�i S. A.
CAPTTAL: ('R$ 60.\>00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.0o.0�Ooo,OO

Trajano, 23 • FlorianópolisRua

I

J,;""t;RITOI(W .llJHIHICO COltlKIH;tA.L
A ...u.ntoa ; Turídbos ,- Comerciai .. -- Rurais e 'Inforrnotivo.

Endereço Te!. c.LIBRANCU· - LAJBS - Santa Catarina
Consult� nona OrganizoçQo on tes de te decidir pela com

:lra ou vendo de irnoveis. pinhais cu qualquer
err.preso :"\e.te eat'loo

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Hua Frei Hugêríc. 54 :-- Caixa Postal 54' - Fone 54
--"---

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

. Hoj� ti amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Horneopátias - Perfu

marias � Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância 'no receituário médico.

,.

. t:ELEGANelA CÕNFORTO E ECONUMIA
I .' .'

I
'con'�egue.se com os trajes

.:
sob-medida.

I ·6 'U A 5' P A R ,I
.

•

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MAFRA - B€lzar de Medos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755 '.

Boa f oleção de' amostras ,Atende-seàdomicilio.

"

Refejtos do espanto que nos

.

.R sSI'm eram�' OS super"'-ho'm"ens ., mãos,
corno costumam 'fazer

-causou 'a maciça figura de! H os lutadores, esfregava -se, e.
Goering, mergulhamos brutal-I olhava para o primeiro adver-
mente no oceano de crimes I

'
I

H- G
- sário. Muitas vezes a sua ati-

que constituia a vida daquele fermen rerlng tude provocava o riso. Outras,
homem. E perguntamos: "É I Meses �ais tarde, ma sala -de russo. Sempre que via um rus- era êle próprio quem ria, como
ou não verdade, por ventura, I julgamentos ,�o Tribunal, um' grande homen é puramente

1
so ficava mortalmente apavo- poucos nazistas são capazes

q�e, certa vez, o acusado con- dos �eus amigos fez:se e�o,1 quase atingiu uma determína-! rado.. de ,fazê-lo. Certa vez revelou-
vídou publicamente o rpovo I precI�amente dessa .afI.rmaçao, I da espécie de grandeza. Mas a Afora essas Imposturas Her- nos quanto era "amado" pelos "

l3Jle�� o "matar os seus ad-! :;.ef�;I�do-s� a Goermg comol slmilutuds entre Ooer-íng e um. mann Goering conduziu razoa- povos da Europa que o consi

vers�r,}Q�, a mata-los
..

sob ai a"ultI:na ��gur� ,�a Renasceu- grande hoemm é puramente velmente o seu espetáculo du- deravam seu "protetor". E
sua ínteíra responsabilidade? Iça .: Nao ha duvI�a de que

I
aparente. No intimo, não pas- rante os longos e esgotantes, após olhar íntrígaão, aderiu.

E .que em consequência da sua existem .algumas �emelhanças sa de um requintado sibarita meses de Nueremberg, A suai emtuslastí.vamente á gargalha
instigação milhares de pes- superttcíads entre ele e aqueles que :não ficou reduzido, exter- resistência pessoal era tre-I da que se seguiu a essa decla-
soas foram brutlal.mente assas-. homens que ,nadavam em san- namente, a um tipo de tercei- menda. Não tinha difieuldade ração.,

.
-

sinadas? "A enor/me boca de gue e bel.�za, nos grandeS,diasl ra cl1_Jtegoria apenas por ter em fatigar até ao esg.ota;men- Herrriann Goering sabia que
Goering r'eourvou-e num sor- �os BorgIas. Ma:s o certo e que uma indivtdua;lidade forte e to 'muito,s dos seus ilnterroga- não podia eSC3ipar.
riso ·sêco. "Cava:lheiros era um e: costume associar a Renas- certa corageni pessoal. dores. Ao fim de .cada 'Ínterro- Em nossa opilnião pessoaI�
modo de dizer, não uma 01'- cença, apelsar dos seus horro-, . ,.

tão beim ,corno no il)irin�ípio, ao ohegou a ,essa conolusão há
demo Não deVlia ser levada a rasos excessos, a um grande ' ParaI se ter uma IdeIa dos

I bem corilo no pri�ClplO, ao cêrca de oito meses, quando a.

sério. É .culpa minha se fui poder criador, enquanto que -a seus co.m.plexos de rnferiorida-I-passo que muitos de nós nos sua' conduta começou a tradu�
mal inter.pretJado"? figura de Goerin.g só .pode as- ,de, basta ,considerar a sua ati - sentiamos terrivelmente esgo- zir re,sig1llaçiio e a sua de.feza.
A história do .papel capital s�ciar�se áJs idéias de destrui- ·tude para �om ,ol? aliados.' P�- .tados p.elo esforço exigido pe- passou a dirigir-se á posteri

desempenhado por Goering no çao e de morte. Do 'solo que,.ra com os franceses, os maI�s lo interrogatório c r u z Ia d 0.1 dade, sem a preocupação de-
mais tremffi1do drama- de nos- envelnenQU, j��ais ,bro,tou ne- i fracos dos Quatro Grandes, �ra Afastava-se vivamente, depoi�,'salvar a própria vida.

-

.'
sa era, e, agora, objeto de uma nhuma magnIfica flor do maL, condescendeill.te�en/te, sobel'bo era a sua cela, mergulhando Passou a ,trwbalhar atIva

diiscri.milna;ção históricla e le- Quem quer .que viaje através e desdenhoso. DIa;Ilte dos nor- durantte horas e horas na lei- mente 'na 'criação da lenda de
gal. Mas o que ainda não fie da Eurolpa atual ver� que, por I 'te-a�ericw.nos, era o aud�óo- tura de' livros e documentos, um Goering que, segundo o es

comrpreelnde integralmente, é a on�e passaram G_oerlllg e

seus1
s,� .fl',l�usteIr� que, na sua lma- preparando meticulosamente ai perava; lhe abriria o camimho

espécie :de homem que ele era amIgo:s, a terra fICOU arida. glllaçao, de,vIa cO'rresponder ao sua defesa e instruindo o seu I das páginas da História, ondll}
e quaiJS o.s :I+l0ítiVOS oqIl:tos que A quem vem, então. essa tipo ideal para al.gum ingênuo advogado, 'que tratava com lo seu nome figuraria como um

'Ü ?�ndu�iram do s·e:u posto de j,act-� de "�en,asc�nça?" I ianqui, de mentalidade mode- franca condesce1ndência.
.

Ne- grande. patriotJa, e lJ.ão como

oficml-lpIloto â.e caça, que fo�i A luz dos fatos provados tor-' lada em cel'tos filmes de Hol- nhum esforço era demaSIado um dos piores inim�gos 'da.
na Primeira Guer�a .Mundial- ai

na-se clar� que a fôrça at�a:?--IIYWOOd. p:::na os' frios e segu- grande pam,. êl�, c��o nen�um Alemanha. Esta preocUipação
uma ,cela de cnml.llO'8OS de te de GcJermg era a amblçao: ros ingleses era socegado e. ponto era IlJIs1gmfIcante de- transpareceu na sua sutil i:nsi
guerr:a,

.

'na Segunda Gue;rra do 'poder e do dinheiro, com o >respeitoso, ansiosamente preo-: mais para ser iglnorado. 'nuação, segundo a qual co.n

Mundial. É posS'ivel que po,ssa-I objetivo de rodear-se ,dos con-! cupado com as' maneiras de: Na sala de julgamento, cordaria .em "falar mais" se

mos wpresentar
.

alguns escla-,fortos que a vida pode dar e "gentleman" que, ao seu ver,' "represenJava" a cada mo- os aliados' lhe concedessem
Tecimento.s elucidativos.

. n�o com um ideal de vida cria-' deviam como'ver os ingleses. mento para as galerias. Salta- uma morte de soldado, perante
Certa vez, como nos referi,s- dora. Tudo o que se pode di- Somelnte quando, na sala' en- va como um tigre sôbre os me- um pelotã(!) de fuzilamento, em

semos á sua enorme bagagem zer de Goering ê que, oriundo \ trava um oficial nisso duran- non)s erros eventuais da acu-
I
vez da n\orte de um malfeitor

dê tesouros dé ante J'oupados, d'e 'gente singularmente humill' te, o interrogatório, 'Goering sação. Quando subia ao e:stra-- comum, na forca. Ilncidental
V'olveu-no.s alegrenient.e: "Ich ed, ,quase atingiu uma determi-' se retraia e se tornava ligeira- do, lançava, muitas vezes, um, mente, devemos lembrar que
bin ein renaissancetyp". "Eu nada espécie de grandeza. Mas mente adulador. Ignorava qual olhar tdemorado sôbre o audi- nngt1ém se. apresentou nara

�ou um tipo da Renascença". a similítu'de entre Georing e um a atitude capaz de intrigar um tório, . exan;J.inava depois as l'8Cclh2l' 888:1 .::::eli.8l'o:::a cfel'ta.

,
,

!
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Novamente confirmada assim a famosa "Precisão Omega/l,
que há muitos anos vence no Observatório de Teddington!

lojoeiros do mundo ... É o inestimável
.

conhecimente adquirido durante a fa

bricação de mais de dez milhões de

relógios de precisão ... Aí está por que
a maior garantia que lhe pode' ofere
cer um relógio Omega reside simples:

I
, mente no nome Omega no mostrador ...

A tais motivos' se deve também não

ser Omega apenas vendido, mas, ainda,
recomendado. por mais de cem mil

dentre os melhores relojoeiros e joa
lheiros do mundo! Ao escolher um re

lógio, tenha sempre em mente o nome

Omega e a sua inigualável precisão.

" .

,
I

Durante muitos anos, Omega vem obten-,
do performances nunca igualadas por

qualquer outro relógio, com resultados

oficialmente homologados, nas célebres

Provas Internacionais de Precisão.cdo
Observatório de 'I'e d d i n g t o n, na

Inglaterra! Agora, o reputado Obser

vatório de Genebra, Suíça, vem confir

mar essa .maravilhosa supremacia em

precisão dos relógios Omega. No gran
de concurso de precisão recentemente

realizado, e onde competiram os mais

famosos relógios suíços, Omega con

quistou 3 primeiras, colocações nas 4

únicas competições realizadas! A "Pre

cisão Omega" representa um ponto,
culminante na indústria relojoeira ...
Mas não é uma obra do acaso ... É o

resultado de quase' cem anos de labor

"e experiência ... É: consequência da pe
rícia alcançada através de cinco 'gera

ções dos mais consumados artífices re-

i •

"

.

• .' A' perícia
dêste grande mestre

respónde pela famosa

Precisão OmegCl'!

***'!t*
1.° lUGAR: ��?;ÔMETROS DE BORDO.. g "COm seu r /- .

obtendo 913 p t
e oglo '1.0 5783248on Os.

.
.

I

l.a lVGAR:

...

CRONÔMÉTROS �

de FormQ!o DE BOLSO
O pequeno
mago, com Seu /_obtendo 795 p t

re ogio '1.. 8957251onos.
.

.

i
,

• "''':000
Não há <processos mecânicos de

regular relógios... Essa é uma arte

tradicional sempre realizada pela
perícia e engenho do homem ...

A. Jaccard é o técnico-mestre de

reguíagem da Omega: .. A sua in

discutível 'perícia, bem como à

do grupo selecionado de peritos
que trabalham sob sua. superví- •

são, se deve a famosa "Pre..cisão
Omega", que é oficialmente con

sagrada pelos grandes Observató
rios de Teddíngton e de Genebra.!

...

1.° lUGAR: CRONÔMETROS Di
'

Omego, com seu _ �EQUENO CAlIBRobtendo 770 ponto;eloglo n,· 9.378.500,
E

o

·
.. OME·GA

·t:J· f�"

I
.

\

f'
• ';,1 I

" I
li�

SUl ÇA ..I

.}

.

\

•

OMEGA
PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUIS SE PQ'lJ,� lL'I!NDU'SlTRtE HORLO'GtRE GENEBRA

o Sabio·
•

ESPE(�AlIDADE"
elA. \VE1'Z��t, 1;NDUSTI1IAL-JOINVILLE IMarctJ

TORNA A ROlJPA BRANQUISSJMA
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A melhor crônica
Reurucloe para o julgamen

to da melhor crônica sàbre

o jôgo de domingo, en tre

catarinense e paranaenses,
os srs. dr. Rubens Remos- e

Solon Vieira, decidiram con

ferir o prêmio de cem cruzei

ros, instituído pelo sr. Antô

nio Salum, ao autor da re

portagem pubJicada pela «A

GAZETA», de 16 do corrente.

A quantia acima mencio
nada foi entregue ao sr . Jairo
Cajado, para encaminhá-la
ao cronista esportivo do seu

jornal.

-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I para abandonar os treinos. O

\po.nteiro.' canhoto do. Avaí fez
muita falta. Saul não. concor-

A t
-

d I f''. dou com a tática empregada
apresen açao a nossa se- paro ISl.Co., na escolha dos JO-I Todos sabem e compre- , L I' U di ,�._

leção no Campeonato Brasileí- gadorss e não. soube dotar o
I
endem que Teixeirinha não P?d-I te ecot·

m

t
,la .apos o 1.1:.1

ro do ano em curso constituiu conjunto de um novo padrão deri d
Cl en e en re o ecmco e o JO-

po .er_la correspo�l er numa
gador, este declarou-nos que só

mesmo uma grande surpreza de jogo. O estilo apresentado �oslçao desconhecida, q�ar:do voltaria para a concentração
para todos os catarrnenses que n.a tarde de domingo foi me- e soberbo na extrema direita

A • ,'1 dos jogadores se o. sr. Antônio
tinham em conta uma exibição diocre. Não nos foi dado apre- Com a ausencia de

_

Saul e n�- Salum fosse o preparador.merttórra e correta dos nossos ciar jogadas i.nteligentes, pas- tural que outro. nao deveria I .

"players" no "rnatch " de do- ses magistrais, combinação ser sim substituto senão Man- Este jornal tem criticado e

mingo -com os nossos vizinhos entre os jogadoras e maior dica. .Como confiar em Leôni- permjtido que os cronistas

araucaríanos. /produção diante do arco ad- das como ponteir-o direito se a criticassem qualquer írregula-
Foi uma decepção ou, me- versárto. sua posição é no centro da li- ridade verificada no preparo

lhor, um desastre a nossa es- Arécio:nunca foi um ele-. nha atacante?
.

do "scratch".

tréia. Faltou-nos entusiasmo, B '1' T'-
-

T\ d
. ,

menta para um jogo de res-
rau 10 e iao nao pro UZl- Domingo próximo a seleção

Padrão de jogo, preparo físico, d F I'"ponsaoi.lidade. Falta-lhe resis- ram o espera o. a teu em catartnense fará o seu segun-
entendimento entre O'S jogado- tência. No préllosde domingo o ambos co�rdenação 'nos ata- do compromisso com os para
ires e, para completar, elemen- zagueiro blumenauense viu-se ques. ,se tao atacantes por que naenses. Desta vez a peleja se-
tas de melhores 'possibilidades t m d

. quasi inteiramente dominado a uara. recua os, s�m se rá em Curitiba e somente p'ar
técnicas que, como todos po- dpelo cansaço. Como se explica, aprOXlmaJ�em o arco

.. E. �erto um milagre venceremos a par-
dern .afírmar .. com acerto, O'S T h

�

então, a sua prese-nça no que, se nao era eixerrm

ai tida se o. técnico Leléco te i-
havia em nosso Estado que "scratch" quando havia ou- quem l:�ava a bola a�é a meta mar' em apresentar o mesmo
fi imenso e conta com prodí- tros elementos em melhores adve�sarIa, era Bodínho, que "onze".
gios da pelota, ímpressionan- -

I deu rmenso trabalho aos za
.

c?ndiçoes? Moracy s� destaca-
.' ,

.

-

Apenas uma coisa 'nos. con-tes pela habilidade cO)110 a
na em seu lugar, pors se trata guerras paranaenses. farta: Em nossos domínios,

controlam. .

Ide um

"pla.ye,r" agfl e melhor Badéco era um elemento in- nos lprélios do Campeonato.
O prélío de domingo serviu conhecedor da posição. dispensável na orensíva cata- Brasileiro de Futebol, nunca

para mostrar que possuímos
"cracks" e não sabemos' sele-

Chramann é outro elemento' riuense e, para a defesa, Cur- conhecemos o am.argor de uma

que, se tivesse jogado, não te- rage ou Schramm correspon- derrota. (

dona-lo; que teIDOS técnicos .

e' preferimos escolher os mais
ria feito má figura. deriam. Ao jogador Sanford só E fazemos votos pela vitória
Por que 'I'eíxetrínha foi des- lhe deram permissão para treí- das nossas cores, domingo

prestigtosos, esquecendo-nos de locado para a' extrema esquer- nar no conjunto. B. próximo, esperando ser desta
que uma pessoa inteligente se da e Mandíco não jogou? Talvez Saul tivesse razões vez, bem sucedidos.
caracteriza pelos seus feitos e

não Ipelo "cartaz" que possue.
Estes rforam os maiores erros,
sem dúvida alguma.

Os srs. Antônio Salum e

F'rancisco Prazeres não des
frutam de grande .prestígto,
mas já deram .mostras de efi
cíêncía no preparo de um con

junto. O segundo, com apenas
alguns treinos transformou o

Paula Ramos num esquadrão.
!potente, logrando encenrar o

!primeiro turno do Campeena
to Amadorista citadino com a

víca-lideramça, o que consti
tuiu uma proesa espetacular
que bem demonstra os conhe
cimen tos do r,eferido técnico
em assu,nto.s sôbre .

o esporte
bretão. Salum foi apontado. pe
la maioria dos jogadores como

o mais indi.cado para a rude
tarefa de pr�parar o "scratch"
ca:tarineJlse, por ser conside

rado um "coach" sem paixões
dubistkas. Ambos foram es

quecidps.
Quamdo indi,caram o técnico

José Ribeiro para as funções
de "entraineur" do seleciona
do ,florianopoUtano que iJ}ele
jou ,com' os combinados de
Jo,invile e Blumenau não

aplaudimos porque êle rnunca:

'foi um preparador em condi

ções e sim um juiz de futebol,
justilficando-se daí um erro

credenciá-lo, pOI'lque 'não fo
ram pou.cos os jogadores por
êle esquecidos.
Porque, sabendo que alpenas

um ou dois �nsaios de conjun
tos seriam i'nsuficien,tes [para
levar avante s'eu t,rabalho, foi
o sr. José Ribeiro aceitar o

cargo?
E a presença do sr. José Ri

beiro -como técni.co contribuiu
para ,que mui,tos jogadores
caiss8'm no seu esqueci,mento,
o que muito pr,ejudi,cou o

"coachJLeléco, pois este espB
rava selecionar os jo.gadores
da Capital 'apontados por
aquele.
Mas mesmo assim Leléco

conseguiu requisitar alguns.
Quanto 'á sua atuação como

"entraineur", Leléco falhou.
Falhou redondamente no pre-

o 'DESASTRE· DE DOMINGO

SEGUE HOJE A ;DELEGAÇÃO
CATARINENSE

Para CuritiJba, onde irá dis

putar a segunda partida' com,

os paranaenses, segue hoje,
via terrestre, a embaixada ca

tarinense.
xxx

A GUARUJÁ IRRADIARÁ
A popular ernpreza "Rádio.

Guarujá Ltda.",· desta Capital,
irradiará o desenrolar do pré
lia de domingo .próximo entre

catarinenses e paranaenses,.
diretamente .do Estádio ."Bel
fort Duarte", em Curitiba, em
1.420 ki.Jociclos na onda de 211

metros, na palavra de Ivo Se1'

rão Vieira, seu diretor. O 1110S

so distinto colega e colabora

dor Acy Cabral Teive fará o

comentário sôbre a estada da.
nossa representação no Para

ná.
x x x

CASADOS X SOLTEIROS
Os fans e admiradores do

símpátdcos grêmio, Paula Ra

mos E. C. aguardam com gran
de interêsse a partida de do

mingo próximo entre 'Bacios
casados .e solteiros, que serâ

ao 'cronista Acy Cabral Teive }lg:����e:�e,c���oh���.OlégiOTodos nós conhecemos

SObe-!
A primeira pergunta foi a entre os nossos elementos.

I .1'.jamente, o interêsse e dedica- segú inte : O que 'a-chou da par-I Essa medida só é acertada emj O ESTADO e"con ..

ção do desporttsta Antônio tida entre Catarinenses e Pa- casos de emergência". O des- .

Salum pelo esporte catarínen- ranaenses? I portista Antônio Salum 'esta- Ira-se à venda na

se. Prontamente, Antônio Sal- va de boa vontade, e,

respon-I
banca de jornais .!,

Não é de hoje a sua atívida- lum .respondeu: "Foi um jogo dando mais a uma
. pergunta, I

.

• «Beck»' I'
"

de amadorista em favor do tu- falho, onde a nossa eqUipej disse: "Acho que não devemos

tebol ilhéu, á .trente do Avaí apresentou uma linha sem ir á Curitiba disputar a segun-
e do nosso selecionado. agressividade e sem o apôio dai ��-partid�. Os inciden�es ,oco�-

---

Como treinador do Avaí, retaguarda. (ndos aqui em F'Ioríanópolts Oliveira, e acrescentou: Bráu-

Antônio Salum sagrou-se mui- No 2° tempo, tive a impres-, podem' trazer gravqs con,�ra- lia é donó da posição de cen

tos anos campeão, destacandQ- são de que o nosso "scratch" tempos com a nossa embalxa- tro médio. Contra o Caxia.s no

se, ainda, os seguintes jogos: achava-s,e cansa,.,do, pois jo- da". Campeonato Estadual, Bráulio
Avaí x Libertad, cam[peão gall.do a favor do vento, com Mesmo assim, queria saber o roi um verdadeiro espetáulo.

do Paraguai. um ,plaoárd de 2 a O a seu fa- seu palpite sôbre a nossa sele- Finalizando, o esportista
Avaí x Coríntians (S. vor,' não se justiofica aquela ção em Curitiba. E, a;provei- azurra enalteeeu a boa vonta-

Paulo). f.alta de .coordenação". tando a sua dis'posição, foi-lhe de do Cmte. Chagas, pelo des,-'
Avaí x Clube Atlético Para- p.erguntado sôbre a seleç�o perguntado: Qual a se�eção

I
velo B de.dic�ção diSlpensados. à,

naense. Paranaense, o 1ll0SS0 entreVlS'" que escalarIa para atuar do- nossa rapazIada.
Avaí x Cruzeiro de Pôrto tado prosseguiu: mingo próximo? Salum mos- Agradecendo a sua coopera-

Alegre e Avaí x E. C. Recife. "Achei bastante fraca a re- trou-se um tanto indeciso, mas I' ção em torno desse assunto, fi-
No Paraná, contra o Curiti- presentação Paranaense de respondeu mesmo assim: "Es- nalizamo.s essa Tájpida entre-

ba, o Avaí jogando á noite per- 1946. Quasi todos os seus ele- calaria: Adolfinho,' Flatéco, I
vista .com Antônio Salum, um

deu por 4 a 2, e.mpatando a .se- mentos atuaram com altos e Schramm, Chocolate, Bráulio,
I
desportista catarinense que

gunda partida de 2 a 2, jogo baixos". e Jalma; Lebetinha, Teixeiri- sempre trwbalhou pelo no.sso
A. • l,.
esse que proporCIOnou a lm- Mais 3Jdiante, perguntei o Ilha, Bodinho, Forneroli e Saul eS1porte.
pre'nsa local um enorme elo- que havia achado sôbre a con-

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

gio ao futebol catarinense. vo.cação dos 'nossos elementos,
Na disputa da Taça Nerêu o que Salum respondeu sem

Ramos, em Florianópolis e embaraços:
Curitiba, Salum juntamente "Deviam tér silo convoca

com Cesar Se'ára conse·guiu dos: Brandãozinho' e Bósse,
duas vitórias espetaculares do Caxias de J � i 11 V i 1 e,
conüa o Ifutebol Iparanaense. Schramm, do Palmeiras de
A FCD, tem procurado kn- Blumenau e Forneroli, do Pau

tônio Salum, sempre que está la Ramos. Causou-me estra

em treinamento a nossa sele- nhesa, prossegue êle, a não

ção, tendo em vista os seus convocação de elementos do

perfeitos conhecimentos téc- Caxias, vice-campeão eSltadúal
nicas. Este ano, ilnfelizmente, e um dos mais homogêneos TEMOS PARA
o despQ!tista avaiano nãO' po.u- co.njuntos de Santa Catarina.
de partiêtp'âr nessas atividades O técnico Leléco convocou

devido aos seus afazeres parti- alp'enas 2 médios de ala. Con-
cuIares. vocou 3 zagueiros es-querc1os ti
Mesmo assim, dia 13 lá esta- 1 só para a direita. Não foi

va êle ajudando os elementos convocado nenhum extrema
da nossa entidade, no que se direita e o ponteiro. esquerdo
refere a manter a ordem e dis- não satisféz, sendo um ele

cipli'na no estádio da FCD. menta de' pOUCo.S recursos téc-
Hoje, Salum concedeu uma nico.s, tanto assim que não fo.i

pequen,a entrevista, cujo obje- aprQveitado na ausência de
tivo, como não poderia deixar Saul. Não gostei, também,
de Ser, foi o '1105S0 jogô de do- prossegue o nosso. entrevista- .,

mingo. co.m os Paranaenses. do, - da mudança de posições __. . ..._.---
_' -_._....--------------

Uma entrevisea de Antônio Sallum�

ELETRO FIOS "IrASYL" S.' Á.
FÁBRICA DE TRANSFORMADORES

"CENTAURO"

Instalações de alta e baixa tensãO' - Fio.s e cabos - Material ele
trico. em geral

PRONTA ENTREGA: MOTORES
ESTRANGEIROS

GERADORES TRIFASICOS

ELETRICOS.

DE diversas capacidadesTRANSFORMADORES

..

ELETRO' FIOS "ITASYL" S.' A.
ESCRITORIO :

Rua Conselheiro Crispiniano, 379 - 6° andar salas 602/6 -

fo.ne: 4 - 2011

)
ti

\

/.

..
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AUTOMOBILISTAS I
Atenção

POl'a o seu dínamo ou

motor de arranco

�
•

O OFICINA ENALDA
'-'e � "( c,�\oCr"o-Radi��\e - Rua Conselheiro Mafra

I ne, 94
._--- ,------

'DR. M· S CAVALCANTE DR. LINS NEVES
Moléstias nervosas

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João PinLo n. 7

- Sobrado
Residência - Rua Sete de Setembro

(Edificio 1. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

.

A própria alma constroe seu

(destino. A cada renascunento

traz, das 'seus arrteriores, o

:f.1l'UJcto, que <Se reveia petas ap
tídões, pelas íacukíades de assí

mâlíaçâo, pelas tendências, pe-
103 gostos. Traz tamoem ° ca

'pitaã rnoraí que suas vidas pas
sadas acumularam. Oonforme
seus méritos, conforme ao bem
ou ao mal pratícado, a nova

vida lhe será feliz ou desgraça
da, dominada pela fortuna ou

pelo rvez. Tudo o que fazemos
recae sobre nós pelo tempo
adeante'

'

em felícídade: OU dô-
res. O ipU1!gatório e Ü' inferno
se encontrare nas amarguradas
exístencías terrenas, por meio
das quaes resgatamos UlIIl pas
sado de culpas, purífíca.nos.
nossas consciências, alívíamos
nossas almas e nos prepara :110S

para novas ascensões.
LEON DENIS
xxx

Não são Espíritas, os que lu
C'I1am, exploram ou enganam,
em nome do Espíritísmo; os

que se ocupam de eartoman

ela, sortilégios' ou advính çao,
para. dludir aos semelhantes;
os que místífícam.. 01,1 se atri
'bulem falsas facuddades, em

cujo fundo está ° absurdo, o

fanatismo ou o. interesse. Quem
quer que assim proceda n.io é

Espírita, embora diga sê-lo.
Todo o trabalho Espíríta de,

ve ser feito sem rerrnmeração
díréta ou indíréta, porque o lê

.

ma sagrado do Espíritísmo é:
Fóra da Caridade não ba

Salvação,
(Eschi A R'eiincarnação P .

Alegre) .

Avisa que dia 20 de
Outubro rei�iciará sua

clinico à ru o- Saloanha
Marinho nO 16,

OR. SAVAS LACERDA
Unira méd íco-ctr-úcgtca oe Olho.
.- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Preacrição de lentes de

oontot,
'ONSUJ,TúRJO - Felipe Schml

dto 8. Das 14 às 18 horas.
�I)Rmfl:NCJA - Conselheiro Ma

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
,Diplomado pela Faculdade Na
tonal de Medicina da Un lveraída
te do Brasil). Médico por concur
I() do Serviço Nacional de Doen
as Mentais. Ex interno da ::ianta
·;a8a de Misericórdia, e Hospital
'slquátrlco do Rio na Capital Jt.

deral
'L1NICA &IÉD!('!\ - UOEN()A"

NERVOSAS
Consultóirio: Ediflclo Amella

NETO
Rua Felipe Schmidt. Consuttas:
Das 15 4s 18' horas -

tesldência: Rua Alvaro de Carva·
lho nO 18 - FlorianópolJs.

DR. ROLDÃO CONSONI
)II�.URGIA GERAL - ALTA Cl,
�URGIA - MOI,·ÉSTIAS DJil SR
... NHOltAS - PARTOS ..

...rmado pela Faculdade Ce Medi
clnna da Universidade de São

;'lulo, onde foi assistente por ..6·
';'S anos do Servtço Cirúrgico <10

Prof. Alipio Correia Neto
.írurg ía do estômago e vias bJ'
lares, Intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

�ero, ovários e tromoas, Vartco
II!le, hidrocele, var.zes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

ralso). Tel. 1.598_
IUi:SlIl€NCIA: Rua E·steves JO

níor. 179; Tel. M 764

.9R. POLYDORO S. THIAGO
Medico do Hospital de Caridade .u

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
lloenças dos órgãos intel nos, CSpt:C iaJ·

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAFl.i

Doenças do sangue e do� cervos.

Doenças de senhcr.�s - Partos.
Consultas diàriarnente das 15 à. 18

noras.
\tende . chamado� a qualque'" bar.,

inc1usive durante a noite.
�ONSULTóRIO; Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
tESIDJ;;NCIA; Avenida Trompow8kt.

62. Fone 766

na bôca

uma
I

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dõres de Garganta.

� llc.A�C1 60 o, N. S, p, N° 186
�.

o�'" d. 26 d. Feverel ro 9'".. � d. 1936 fi/J"> 9'

·"'ho/ 0.002, EUCQlypIO\ O,

Teria
de

sido identificado
estranha

o germe
ocular

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS �

Oos Serviços de CUnica InfantlJ <la
Assístêneta Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANCAS

ADULTOS
·

f1ONSUI.TóRIO: Rua Nunes Ma.
�hado, 7 (Edifício S. Francisco)
Consultas das 2 às 6 hóras

RESrD�NCIA: Rua Marechal GUI·
lherme, 5 }rone 783 •

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em dierite.

CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado-i-c
Fone: 1.461 - Residência: -Rue

Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
"'1hTe�or do Hospital UNerê» Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRÍANÇAS
·

Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça �. de No
vembro \ altos da "BeJo lfIIzonte ")

.

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Scbmidt, 38

- Fone manual 812'

DR. BIASE FARACO

Botijas de ferro
para gás
carbônico
VENDE-SE

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NÇAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO�GENITA,!S
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS: E ULTR�.-

. VIOLETAS'
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. NEWTON D'AVILA
· Operações - vias Urinárias -

Doenças âos i..'ltestinos, réto e
U1US - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
FisioJ.erapia - Infra. vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 bs.
e. à .tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos. 66.
Fono> 1067

Novas, recem-importadas

I
Pedidos à

IKNOT S A., Cx. P. 34

ITAJAí

,I
A

ftAS CARBONICO
- VENDE-SE

Pedidos à

KNOT S. A.

ICaixa Postal 34
Te). - K N O T - Itajaí

dcenca
,

Rio," (A. N.) - parecei Santa Maria, nesse Estado, em

que está, afinal, identiflcado o breve dias - para onde o ílus

germe de uma estranha. doen- tre cientista deverá partir, por
ça ocular, não raro gravíssi-. via aérea, no próximo dia 17.

.

ma, característíca do nordeste

I· T t dí t 'a/
'1
,. ra a-se - a lan ou

brasí eiro..
A

A • -N' I t d
E id t'f'

-

f' há gencia acionai, con u o -

ssa 1 e'n 1 Icaçao 01 .,.., -

• "s'
f it 1 dr] Hermínio da ídentíficação do germe

.

a-
pOUCO ei a p� o

i píranga" grave doenca ocu-
Conde coadjuvado por uma b',. •

.
.

brflh.ante e ui e de técnicos! lar caractenst:ca dos clíanas

t
.

t
q

.s:
p
Universidade quentes, habitualmente asso

per ence.n es a
.

I ciada ao "Tracoma", compli-do Brasil. ao Instituto Oswal-, 1

d e agravando-o nos
do Cruz e aos Departamentos, can

o-o
. .

E +n'"
'

d S
-

d d Bahia e' Estados nordestinos os
SU:1A.lUaIS ue au e a '.

9 O
P b [quais, segundo o censo de 1 4 ,er:nam uco.

- 1 d'
.

.

O d H
.,

C d co ocup.am os oze prrmerros IPOS-
. r. errmmo on e -

E tí ti N
-

1 d'

d b ta
'

SOCI'e tos na sta IS ica aciona a
mumcou a esco. er a . -. ..

'dáde Brasfleíra de Higiene, Cegueira. Pro.ssegumdo, ,dIsse
confirmando-a, em seguida, que � "oLt�;mla" �en.��ll1ad'tt
numa conferênJCia que acaba "Sa.plrang.a, era·Ri mI, 11 a, c��
de, ter lugar sob Ia 'presidêlncia' mo �mal:nf.lJcosde de

.

terapeutI-
d d' t 1 d Departa I

ca, SImp 1 lCan o agora o pro-00 '

tlTeNor .geral d Os 'd·' ·com- blema com a possível identifi-men o aClOna e au e" -

'1
.

a assistência de numerosos c�çao do, ge�me de blO ogIa

parla.P1entares e eleo:nentos in- sImple� .� fa�l1 tratamer:to pe

tegrantes do nosso mundo los cohnos a base de Zll1CO,

cientí,fico. A' des'coberta do dr. HermÍ-
Quvido, hoje, pel1a reporta- llio Conde está susci.tando con

gem da A,gên,cia Nacional, o' siderável interêsse na So.cieda
dr, Hermínio Conde informou i de Brasileira de Hi,gine, admi
haver reservado as primidas ti'ndo-s·e que um passo a mais
da exibição do importante do-' foi dado no domínio da locali
cumentário científico ao Con-

1

zação do terrivel inimigo d?-s
gresso Sul Rio Grandense de' boas condi'ções ,oculares da po
:Medicina, a realizar-se em plilação do interior brasilei.ro.

• • • '.116 ..._ ...... iIIII - ...

COMPANIIiA -ALIANÇA OA- BAlA-
,..dada •• 1171 - Séd.: I A I A
IliC!iJIrnIO� • TJU.1fSPOItT�8

Cifras do ,Balanco de 1944: o SEU ORGANISMO

Cr.
Cr$

80"900.606,30
S978Ao1.755,97

67.0531.245,30
142.176.603,80

ESCRITÓRIO JUR1Dlf.'O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Dir�tor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVQGADO
Rua Frei Rogério, 54 - }l'o:p.e 54 - Caiu Postal 54

Endereço telell:ráfico: "Elibranco" - Laje!: .._ St.. Catarina

VIAJANTES
NecelsitamoB de dois, poro viogenl no interior do Estado, Deve ser

pessôa idonea e já com alguma prática de comércio ou com optidõel
que po..a comprovar-se. Exige'se referências.

Dirigir-se !lor corta do· próprio punho. a Caixa Postal n. 42, em
Florionópoli•.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

..

•

Sinistros pagos nOb G,ltimoll li) ano!!

Responsabilidades

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de 'Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Bar,r eto d� Araujo
e José Abreu.

"

..

98.687.816,30
76.736.40! .306,2,0

}
.\
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TEREMOS UM DOS PRINCIPAIS CAMPOS· PEIROLlFEROS DA ftMERICA.
Salvador, 16 (Agenciá Nacional) o

ó

leo surgíu na tubulação de mo- 'quipamento técnicos e fizeram-se

I
descobertos e testados nestes

UI-I
portação de produtos petr-oltferoa, .

A existeucia real de petróleo em _desto proco, aberto com uma son- novas sondagens, quasí todas com tímos dias. O gaz natural de Ara- a população pobre �o' abastecia /
°territorio brasileiro está compro- da antiquada. A noticia correu cé- pleno exito. No Lobato, em Ttapa- tu' já está pronto para servir á, de querozene baiano. O óleo típo

vada desde 1939, quando nos ar- lere o Brasil e transpôs as fron- rica, Aratí Candeias e outras

lo-j
eletrtftcação de mais de 200 qUi-I "Diessel", ou óleo cru', foi dupan

redores! desta capital, em Lobato" teiras. O gover-no melhorou o e- calídades. onde os estudos geoló,(!;i- lometros da Aviação F'errea

Fede-I'
te aquele período vendido á nossa

_____ cos, garautíam a ex ístencia .,!l6 'I�al Leste Brustleiro. Junto a' um índustrra pelo éons�lho Nacional

"coro negro", instabaram-se cam- (los poços, também- de gaz, eU1 do Petróleo e, por isto, é que não

[los de sondagens com requisitos Itaparica, ergue-se a fábrica de há serviço de Comercia lização.;
!1 ('('essÍl dos. tecidos. Durante o período de ,'AS refinarias ainda estão por ser

,\s ultimas noticias sobre o guerra, quando era difícil a "im- instala,das: ,

campo de Candeias são das mais

'lUspiciosas, pois pela produção a-

1l1'('sent;Hla, um dos seus )lO(,'OS, o

"C - 26", foi classicado dentre os

Dados

FlorianÓPolis, 17 l:le Outubro de 1946 mais ricos do .ruundo,

B' p rectso, P01"<"11I que se saiba

que a pr-odução petroütera nacio

nal, ainda clrcnnsci-Ita aos ar-re

dores da capttat bahiana, não é

I'el}l'('s('utada, apr-nas, por aquela
poço e mais o "C - 28", ambos

Homenagem· à senhora
,Merêu Ramos

Surgiu o nome conciliatório
PORTO ALEGRE, 16 (Via Aérea) - Revela a imprensa que vai

cessar a luta no seio do P. S, D. em torno da 3a senatoria, Eram candi�

rtatos, até agora, os snrs, Paim Filho, Brochado fia" Rosa e Osvaldo
Yel'gara. I

'�\lrgill, porém, o nome, do sr. João Neves da Fontoura, arirmaudo
f'f' que os demais candidatos i-otn-arão as suas candidaturas.

- CONVITE -

biográ,ficos dos criminosos
nazistas, executados

,LONDRES, 1G (U, P,) - 'Segnel11- e embaixador em Londres, foi :\li- ti-semita do regime nazista. FoÍ'�

se alguns dados hiográfícos dos mísustro do Exterior de Hitler de acusado de organizar a, politica de"

cr-iminosos nazistas: 1938 até o colapso do i-egíme na lis- assassinio em massa levada a cabo-

H 1<:Ri\L\:\ WrLI:l ELM GOEllL'iG
La. Durante o julgamento, foi aCl1S�'- contra os judeus, ciganos poloneses
do de promover a subida dos nazis- , e thecos.

- 5:� anos ex-chefe da LuLJ\'.- .rro

I" I
tas ao poder e de abrir, caminho HANS FRANK - /'5 anos, .cx-go->e SLlCf',;SOI' rio < ue 11'el', desi6'1l<.t1i,) _"1. r

I
.'

H' LI 1"
para a guerra de agressão na Eu- vernador da Polonia ocupada, ondepe o proprro ,I er, 'OI um dos LC -"

rapa. Joi responsável pelo massacr-o (LI-

, =. defesa, que durou cer':l. de milhares e milhares de pcssoas.,
oito mas, lançou a responsabi uda-

, Declarou perante o tribunal: "Pas-'
cle cios cril�l,es nazistas' sobre H!liCl.' .sarão milhares de ,anos e a culpa,
e Qlll1'OS lidores. da Alemanha não. serã � esquecida".,

EH;\i,S'1' KALTEUBttUNNER Tentou suicidar, quando, foi pl'JSO-
43 anos, ex-chefe da policia de se- cortando o pulso, Durante o _;ati�
gurança e adjunto de Hirnler. DuO veíro converteu-se ao catolicismo,

con�pareceu ás primeiras sessões WILHEILM FRICK 69 anos Mi
do Julgamento, pai' ter SIdo' V",�ll1a nisLro do InLerior_ de 1938 /19-13,
rle um del'J'ame cerebl'aL FOI acu-I e "1)I'oLeLo'r" d B I .'

"
. '

' a o JemIa e JnOl·a-
sarfo como rcsponsavel por cnrues via durante a parle restanle da
conLra a llUmal1ldade comettd"" em I g'uer1'a e t t" L I'

_
, s eve es 1'elLamen e 19a-'

campos. de concentraçao, Lendo do com o ln' l 't d d
, ,

OV1l11en o nazIS a, es e"'
aSSIstIdo, pessoalmenle a matalH}a 192!. ConJo i\K'

.

t' d I t'
)

r. , ,lnlS 1'0 ,o n e1"01'"
rle prisioneiros por meio de gaze� f "un!-,ou campos • de concenLração"
nos porões do campo de concen- sen_do dos principais responsáveis:
lraçã,o de ManLhausen. pelo assassinato de enfermos e ve-

,-\LFllEDO ROSEM..8ERG 53 lhos.

A Senhora 'cdo Deecke, a Legião Bras ilcua ele Assistõncia Social

e a comissão' organizadora, tem a honra de convidar as Exmas. :-;onl1o
ras da sociedade de Florianópolis e as Izegiouái-ias em gerul para o Chá

que, em homenagem á Senhora Nerêu Ramos oferecem no Clube XlI de

Agosto ás 17 horas de sábado, dia'19 do corrente. '\

AnESõES EdiLh Linhares
Aderiram, até ontem ás 17 horas, Ivone d'Avila

as seguintes senhoras: 'Diva Gama d'Ec'a
Ondina Simone Gheur. Elsa Gama d'Eça
Myrza Ramos. Hedy B. S. Thiago
Irene Oliveira. Olga P. Dení.ice
Cora Oliveira Santos Muche Brand
Juçá B. Calado. Maria de Lourdes Bastos e filhas

Maria Luiza HOffman Odete Meyer
Florisbela Oampoâ e filha!!'! Si Ivia Avi la

Eulina L. Ávila Sra, João de Assis

prjmeij,()s nartídár-íos do uazismo.

Foi acusaria, durante o julgamen
Lo de orriom do bombar'deio' de Co-

veuu-v, Varsovia e Roterdam c ter

responsuhil idarte na decisão de í'u

z.ilar 500 o l'iciais da RAF ela SLa!ag'
fui' ;3a, ::;lla defesa ele doze di<b v i-

Almira L. Mourão
Maria Laura Calado
Nilsa N. Linhares

Ecila e Thereza Faria
_-\.llizildâ Calandrine
Cacila Neves
Julieta Torres
Julia Camara
Aurea Iteis

Sra, América Veiga e

Sra. Laura Penna Rodrigu0S da JOAGUIM VON RIBBENTROP -

Cunha. 15:3 allos nx-\'enceclol' de champa�)he

Sra. Gastão de Assis

Sra. Franklin Ganzo I

Srita. Aurea M, da Cruz
Sra. Maria de Sousa
Sra, Maeia Fortes ae Melo
Sra. José Candido

sou urínclpalmente justificar o ad
vent o do" nazismo ao poder o da

ado(:iitl d:> qL1aisqllPl' medidas, JlU

ma 1IIIa de viua ou de morte.

.

ii;.

Mo�ilizados, no Paraná, todos os recursos humanos
e materiais pa'ra· dar combate aos gafanhotos

Curitiba, 16 (Via.Aérea) A secretarias de Estado e' do Exér-' dos gafanhotos os quais na deso
secretaria da Agricultura moho- cito, para sob os logan "um ho- va reproduzem 24,000 saltões o

lizou todos os recursos humanos mem para cada metro q�adrado que é unia seria ameaça perma
e materiais, inclusive os de outras �e terreno" dar combate á praga I nente

á lavoura, pois passam os

acridios a construir uma praga

Prêso O professor Bento Caraca periodica.
'

, . .. .

LISBOA, 16 (D,P,) - Anuncia-se que o professor Bento Caraca foi A verba federal e rrnsna dl-

preso por motivoS' politicas. O professor Caraca, que é um dos lideres ante do I vulto da batalha a ser

t,O movimento' democrático, foi recentemente demitido de seu cargo travada, necessaria para o exfer·
l;e lenLe do InsLilulo de Ciências Econômicas.

'

minio dos gafanhotos.

Moslrar'am.-se
mados:com O

,�

João Batista
Bonnétssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34.

Sala 3. Telef. 16--31
'

TRIBUNAL DE JUSTIC.A
.

O Tribunal de Justiça, em sessão plena de ontem,
Julgando um recurso de habeas-corpus da comarca de
Caçador, decidiu pela nulidade da respectiva sentença e
cassação da ordem concedid'a. em face do dispositivo
Canstitu,!íonal (art. 12� �n. .X) que veda aos juizes de paz.
em funçao de subslitulçao, Julgamentos recorríveis: tendo,
porém, o Tribunal concedido ex-afficio a \ ordem aos
pacientes em questão.

Ors •.
Aderbal Ramos

da Silva

Mais dois abalos sísmicos
SÃO PAULO - De Parreiras e de BoLleho, chegam despacllos no

! iciando que na primeira, um leve Lremor de terra abalou a região, as
·0,50 horas de ontem. O abalo' dul'oU dois segundos. Na segunda, a

terra tremeu eerca' das onze horas de ontem durante dois, segundos.

Nada, transpirou
Porto Alegre, 16 (Via Aérea)

- Os lideres das opbsições
gauohas, srs. Flores da Cunha,
BOl1ges de Medeiros e Raul
Pila, estiveram reunidos nova-

I

mente, debatendo a situação
paUta.
Nada trans'plrou com refe

rencia a .candildatura a ser es

colhida e lançada. pelas oposi
ções á presid�ncia do'Estado.

entusias
sucesso

SALVADOR, 16 (A: N.) _::__ As 'delegações que Lomaram parte no

III Congresso Brasileil'o de Tuberculose visitaram os poços petrolife-
1'os de Candeias. Tanto os tisiologos nacionais como ôs eslrangeiros,
demonslraram viso Pll [t1siasmo �elo suce�so, da exploração.

,PETIDlllR
:,1111]1[111

CONTRA caspa,
"

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

A FE C C O E S 1)6
. ,

COURO CnBELUDO.

"

anos, "Sumo SaeerdoLe" cullo da

"llaçá Superior", foi duranle a

g'u'l\l'l'a, J\linisl.l'o dos 'l'el.'ri t,il:io"

Ocupado� 'Ocidentais, Sp,us livros,
pal.'liculaJ.'l11rnte "}liLo cio Século

XX", esl.abelecrram a clollll'ina au-

FRTTZ, SAl'KEL 51 anos, chefe'
Lrabalbista nazi, descl(} 1942 al@ a·

colapso da Alemahha e "l�-govel'lla
dor da Thuringia. Acusado ]JI'lllci-'
palmente de obrigar os habiLante,;,
dos paises ocupados de trabalhar'
na Alemanha, como escravos, O
Juiz Jackson denominou�o ·'0
maior e mais cruel escrayisador
desde os faraós do. Egit.o ".

SEYEi':l lNQUART - 54 ano:;:,' go-
\'rl'nador da A,usLria depois ciG'
"Ansehuss" e comissário da rIo-'
lanrla ocupada, de 191t0 e 1945, Lpll-'

rfO COll ('essa,do, peranLe o LriLt,llal",
CIlle, rluJ'anle sua a:dminist�'ação na,

Holanda, 1.500 pessoas foram con-'

denadas li IIlorle,

Jt'LlUS STRETCHER - 61 allos",
roi "GauleiLm'" da Franconia '! O'

"pCt-seguiclor 11ILDlel'0 1 dos j 1I
deus", Lendo sido J;)'I'oprietál'io do'

jOJ'J1al anLi-semiLa e pornog'I\i.t'lCO
"Dr]' SLllerfmer", Foi acusado de

iO,cilal.' a perseguicão aos judeus.
W1LHEM KEITEL - 63 anos '�x

chefe do Estado Maior do Allo Co

mando das Forças Armadas ale

mãef'l, [oi acusado, pricipalmente"
como responsável pelos maus Lnl

Los in flig'idos aos pl'isioneil'os ue:

guerra e á, pOp'ulacão civil ,dos ter-'

riLórios ocupados. Foi lil'l.a no tri-,

hnnal uma ordem de sua aUhor.i<ll.

I José de Diniz
Encontra-se em Florianó

polis, desde dias, o sr. José
de Diniz, um dos grandes
valores do iórnalismo cata

rinénse e que, por muito

tempo, emprestou a este

diário, o brilho de sua

colaboração vasada sempre
em estilo superior e sem

pre a serviço dos altos in
teresses ,da coletividade.
O ilustre conterrâneo

q ue desempenha, a t ual

mente, as funções de dele

gado do Instituto do Mate

em, Santa Catarina, posto
que vem enobrecendo com

notável proficiência, tem

sido muito, visitado pelos
seus numerosos amigos.
«O Estado» lhe dese;a

feliz permanência em nos

so meio.

o novo chefe do
Gabinete do ,Ministro determinando 'que "para cada sol-,

Rio, 16 (E) _ O coronel José dado alemão morLo, de 50 a 100 co

Caria::: de Sena Vasconcelos h.')rtIp munisLa S'erão condenádos á mor

de ser escolhido pelo novo mini::;t.ro Le".

paea o' cal'go de chefe do seu gabi- ALFRED JODf - 56 anos, chefe

lwLe, c1� Estado .Maior, de 19/12 a 1945"

acusado de padicipar na ol'g'aui

:tação dos plano's militares da guer-,

ra de agTessão, For rei'ponsável di-,
relo' pela ordem de fuzilament.o de'

"c'Ol1'landos'" aliandos capturados.

,Pesquisará petróleo
DO Pará
Belem, 16 (A. N.) - Chegou

a 'esta ca;pital o engenheiro
Deldo. ,saveiro Odone, que vem

realizar 'pes'quisas sobre a

existeneia 'de' petróleo neste'
,

Estado.

I

CÀSA MlSCELANEA distri

bui.dGra do's Rádios R. C. A,

V;ctOfl, Válvulas e Discos.

Rua Cunselheiro' Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


