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o fracasso da ConferêDciil"�:tJéiâf\�� s
NOVA IORQUE, 5 (U. P.) .. A IMPRENSA NOVAIORQUINA OCUPA·SE EM EXTENSOS EDITORIAIS DO FRACASSO DA

CONFERÊNCIA DOS CINCO CHANCHELERES, EM LONDRES. O '"NEW IORQUE TIMES" ADVOGA A CONVOCAÇÃO DUMA

CONFERÊNCIA DE PAZ COM JURISDIÇ10 E REPRESENTAÇÃO MAIS AMPLA, POIS É EVIDENTE QUE A ATUAL ESTAG-

NAÇÃO NÃO PODE CONTINUAR POR MUITO TEMPO

zona de Saigoo
Salgon, 5 (II, P,) - Dois in- mandante das forças britàni

tensos combates foram trava- cas, tenente-general Gracey,
dos, um entre britânicos e an- anunciou que instalará uma
miras e outro entre japoneses elivisão completa ele suas tro-

Condenado à morte' INovos represeu-
e ,anam,itas, ao prosseguirem os pas no interior e nas vizinharr-

, disturbios armados na zona de
Pans, 5 (U. P.) - Joseph l tantes Sa.iaon Ao mesmo tempo sou-

ças de Saigon, para manter a

Darr:an� que fur:d9� a milícia be-:e, �om atraso, que as auto-
ordem e deu instruções ás far-

de VIchI, que torturou e assas- rielades militares britânicas ças nipônicas que detenham

sinou inúmeros franceses do I Washington 5 (U P) qualquer japonês que seja des
, "

- prometeram aqs dirigentes na-
-

-

movimento de resistência Aumentaram no t d I coberto ajudando os anamitasvamen e e cionalistas anamítas salvo-con-
'

.

foi condenado. à morte, de- intensidad: os boa�os, segun- dutos, se estiveram dispostos a Oracev acrescentou que se pro

gradação nacional, confisco de do os quais o presidente Tru-, conterenciar para resolver o pósito é utilizar o menor nu

seus bens e devolucão de suas manr: pretende nomear novos problema da pacificação ela 111<:'1'0 possível de soldados pa
condecorações da "Legião de embaixadores em Londres, Indo-China. Entretanto, o co- ra manter a ordem.
Honra e Medalha Militar. A Moscou, París, e Chungking.
defesa apelou para o general Os atuais representantes nes- Levemente ler'IOdoDe Gaulle, que tem autoridade tas capitais foram todos ainda
para comutar em prisão per- nomeados pelo presidente Roo
pétua a pena de morte da (;01'- sevelt.
te de Justica.
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«GOYESCAS»o julgamento de Pierre Lavai
Paris, ;:; CU. P.) - Pierre Laval está serndo julgado como trai

dor e colaboracionista. As treze e vinte e quatro horas de hoje,
nora de Paris, o antigo primeiro ministro de Vichi deu entra

da na sala do Tribunal, tomando lugar na mesma cadeira de

braços que serviu á Pétain durante seu julgamento. Do mes

mo modo que Pétaín, Laval será julgado por três juizes e vin

te e quatro jurados, doze dos quais serão membros do Parla

mento e os outros doze membros da Resistência. Mas, ao con

trário do marechal, que se mostrava indHerente, espera-se que
Laval se defenda ferozmente, tanto mais que êle foi um dos
melhores advogados da França.

Cenários suntuosos fazem dês
te deslumbrante filme uma pro
dução sensacional. uma verda

. deira festa para os olhos, ..

Encanta-noli sobremodo a

admirável interpretação da in
signe artista IMPERIO ARGEN
TINA. a qual canta as mais
melodiosas composições de Hen
rique Granadas
GOYESCJ\S é um filme des

tinado a marcar grande êxito
entre nó" não só pelo seu am

biente pompoao como pelall se

quênciall românticas, pelas mú
sicaa de GRANADOS. pelas dan
ças de estilo do tempo da colo
nização das Américas Latinas e,
finalmente, pela soberba atua

ção da queridí..ima IMPÉRIO
ARGENTINA.
GOYESCAS; a verdadeira joio

do cinema mexicano!
GOYESCAS é a surpreendente

apresentação dos Cine. RITZ e

ROXY para o próximo domingo.

Paris, 5 (U. P.) - O julgamento de Pierre LavaI o traidor

número um da França, será muito diferente do de Pétain.
Já no primeiro dia do julgamento, houve várias desinteli

gências, as quais começaram com os dois advogados da defesa,
I
que abandonaram sua incumbência, alegando que não lhes foi
.dado tempo suficiente para preparo. A atitude dos advogados
foi considerada como um "insulto" á Justiça francesa, � o re

sultado foi que todos os advogados abandonaram o recinto.

Homens de. negócio censuram. o govirno
Tokio, 5 (De Donald Caswell,lista aliada.,Na declaração de isolado do resto do mundo e

correspondente da U. P.) -I Potsdam fixou-se, em linhas não existe nenhum indício de
Muitos homens de negócios do gerais, o plano de índustrialí- que o comércio internacional
Japão acham-se agora sob o zação do Japão no após-guerra seja reiniciado. Com 111 cída
receio de serem apontados co- com a proibição de estabeleci- des mais ou menos destruidas
IDO criminosos de guerra, pela menta de indústrias de guerra pelos bombardeiros, os danos
sua participação na produção ou conexas, mas muitos pro- causados por estes são 10 ve
industrial durante as hostili- blemas exigem ainda um pro- zes maiores do que os ocasío
dades. Este pavor pela sua 801'- fundo estudo. Algumas fábri- nados pelo terremoto do ano
te futura influiu no rítimo cas já reiniciaram o trabalho de 1923. O Japão sofre, ade
atrasado da reconversão e re- com a autorização do alto Co- mais, os danos originados pe
construção do país. mando Aliado, mas outras los tufões que causaram ava-
Homens de negócio japone- mantêm-se numa atitude de rias no valor de 400 milhões de

ses censuram o govêrno por dúvida diante da incerteza do yens ou seja quase 3 milhões
não ter adotado medidas que futuro de dólares, sem a inclusão da
prevenissem a desastrosa si- O Japão está completamente perda das colheitas.
tuação atual, mas eles mesmos

não podem agir eficientemen
ze até que se determine, em

forma definitiva, o plano in
dustrial para o Japão no após
guerra. A chegada do inverno
representa um certo perigo de.
fome e privações para 80 mi
lhões de japoneses, se não fo
rem resolvidos, prontamente,
tais problemas, Vários mem

bros do gabinete atual, entre
eles Nakajima, ministro do
comércio e indústria, e o prín
cipe Hnabaso, ministro sem

pasta, figuram como pessoas
que estão diante da possibili
dade de serem declarados cri
minosos de guerra na próxima

Há, «coisa» em' Portugal
LIsboa, 5 (U. P,) - Fontes bem, informadas, dizem que o

govêrno português baixará, breve, lei proibindo incovenien
tes debates na imprensa sôbre acontecimentos internacionais
gestões econômicas, política interna. Acrescenta, que os jorria
listas, diretores de jornais que violarem as disposições dessa
lei serão passiveis de prisão e multas.

. Ouerem servir DO
nosso Exército

Montevidéu, 5 (U. P.) - O
dr. Eduardo Rodriguez Larre
ta, do Partido Nacional Inde
pendente, aceitou o convite
para ocupar a Pasta das Rela
ções Exteriores, em substitui
ção ao Chanceler Serrato.

Estocolmo, 5 (U. P.) - A
"Skanclinavian Telegram Bu
reau

"

informa de Helsinki que
consirleravel numero de ofi
cíaís f'ilandeses estão investi
g-anelo a possibil ídart« de entrar
papa o 13]xérc-ito brcsíteíro O
}'rini:,:;tél'io elo FJxterior ela F'iu
lanclia - eliz a not.ir-ia - está
atarefado com os pedidos de
ln tormnção sobre a .possibi li
dado ele' emtgracà-. com desti-
11:) ao Brasil, (llik e etc,

Depósito de estanho
O novo ministro

Londres, 4 (U. P.) - O Mi
nistério Britânico de Abasteci
mento informou que foram
descobertos, recentemente, na

Malaia, depósitos de estanho,
num montante de 15 mil tone
ladas.

Prezado leitor JOs chefes,
comunistas

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iorne l ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Tóquio, 5 (U. P.) - Entre
os prisioneiros políticos que
deverão ser postos em liberda
de no Japão, de acôrdo com a

nova ordem de Mac Arthur, fi
guram os chefes comunistas,
que ainda ontem, em entrevis-
ta com um jornalista chinês,

NottPc·a C t expressaram seu desejo de re-

I S orre as conquistar a liberdade, para
Londres, 5 (U. P.) - Embo- efetuar, a revolução contra Hi

ra persistentemente desmenti- rohito e do sistema feudal ja
das e dadas como "absoluta-· ponês. A propósito, lembra-se
mente sem fundamento", há de que Mac Arthur tem or

razões para se acreditar nas dens do presidente Truman
notícias que circularam nos para não intervir em qualquer
altos círculos, durante os últí- guerra civíl no Japão .

mos 15 dias, dizendo que o ge
neralíssimo Franco, em reu

nião com oficiais do Exército,
que descutiam recentemente,
admitiu seu desejo de retirar- Montevidéu, 5 (U, P.) - O
se do posto supremo controla- ministro das Relações Exterio
dor da Espanha. "Essas notí- res do Uruguai, sr. José Serra
cias parecem corretas" diz o to, renunciou em caráter írre
correspondente do "Times" em vogável, por motivos de polítí-
Madrí. ca interna.

Renunciou

o Brasil deve resistir
Londres, 5 (U. P.) - O Brasil deve participar da confe

rência da paz. Foi o que afirmou hoje, em entrevista coletiva
á imprensa, o ministro do Exterior australiano, sr. Evatt. Refe
rindo-se ao impasse vertrícado na conterêncía dos "cinco
grandes", Evatt disse que esta veio mostrar a necessidade de
convocar-se uma conrerêncía da paz com a participação
dumas 17 nações menores, que provaram nos campos de bata
lha SeLl uireitb de serem ouvidas. Reterindu-se especialment,€;
ao Brasil, o Chanceler australiano declarou que êste deveria
ser incluido na conferência com plena igualdade de direitos,
em vista da sua inestimável contribuição para a luta contra os

alemães e italianos. O Brasil, acrescentou, deve resistir com

firmesa a qualquer tentativa para exclui-lo das negociações da
paz.

. I' I' óio de precisão
As qualidades antimagnéilcas

(O [e;;

,�-'",- i

cientificamente constatadas!

Se não o encontrar a!ln�fi,
vale a pena e�perar .

Os conflitos na

, APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia V oeê

está auxiliando o seu próximo.
Centribua para a Caixa de Esmolas
aos Indizentes de Plortanônolts.

Viena, 5 (A. P.) - O mare

chal soviético Ivan Koniev so

freu pequeno teiimento na fa
ce direita quando, o autornó
vel que o conduzia ao local ou
de se reunia o .('enselho Aliado
derrapou uo: calcamenw mo

lhado e 'i:hocoll-,s�e de encontro
a um carro civil. Todavia, o

marechal K011 iev deliberou em

tocla a sessão elo Conselho e

Não desistirá
Belgrado, 5 (U. P.) - Mare

chal Tito afirmou a um grupo
de jornalistas que a Jugoslávia
não desistirá de suas reivindi
cações relativas a Trieste.

Comprar na CASA MISCE"
LANEA é �ilbl:;l economizar •.

mais tarrlo

banquete.
part ir-i�)011 de 1.1111
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'J'AIUEN'l'O nos SEUS

IRESínuos
o desenvolvimento da indús

tria de tomates concentrados e

em conserva e da massa de to
mate deu origem ao problema
da utilização dos resíduos dei
.xados por esta fabricação.

Na Itália, desde 1910, mi

dou-se o tratamento dos sub

produtos das fábricas de con

servas de tomates. Separam-se
as sementes da polpa, secam

se os grãos e submetem-se a

seguir, à forte pressão ou à
ação de um dissolvente apro- --.-----------------------

priado, a fim de obter um óleo
que póde usar-se até para sa-

1ada e na cozinha.
Êste óleo pode também, em

pregar-se no fabrico de sabões
e, misturando-o com óleo de

Iinhaça, no fabrico de t.intas.
Sabe-se, efetivamente, que as

tintas mais usuais são forma
das por uma parte sólida a

côr, composta por um ou mais

})igmentos e uma parte líquida ::----------,-------------------.
aglutinante composta de óleo
essência e secante.

O óleo de linhaça era de em

prêgo corrente, antes da guer
ra. Agora porém, obtem-se
bons resultados utilizando

mis-Ituras de uns 50'; de óleo de se

mente de uva, por exemplo,
com uns 30'i de óleo de semen-

��:od�etollI�la��Ç=. uns 70'/( de ;_----------C-O-R-R-E-T-O·-R-...-F-�- --Guãrdã�tiVr�.s
-

Obtem-se assim um produto NOVO HOTEL ,,�Lt
. Aceita uma ou duas escritasmuito satisfatório que substí- Precíaornos. Informação, à Rua

1tui perfeitamente o emprêgo João Pinto n
' 6 ou Caixa Pos- avu sas

do óleo puro. E é assim que, de Miguel Rodrigues de rIJ, t42. 10v·5 Informaéões nesta Redação
de resíduos até aquí inaprovei- Sousa
táveis se fabrica um produto Angelina, Município
industrial de valor. de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPQISO

ropeu.

Calçados para senhoras,' últi
mos modelos, preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende na

.rua Tiradentes 19.

��\\�O V1Rr.�
,

.J �DA ��ArO� VErIEL lNIJUSTRIAl
JOINVIlLE

Laboratório Clínico
Tolefilncia

Ora. L. GALHARDO -E.r:
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor. -'o·

I
munica a mudança do lUlU

Rua Nunes Machado, 7

I consult6rio para a Rua
Edifício São Ptancif'co do Senado, 317-2° andar. í:>

Das 9 às 11 e das 14 às 17 horas. Rl0 de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
------------------..--...------111 Escreva detalhadamente

nome, idade, endereço e en-

velope selado para a rea

posta.

�I.,j;'·"-

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

Luiz Pinto
(Exclusividade do CEC para

"O Estado").
Em todos os países latinos

um dos fenomenos que .nai s
ac.u-retararn o caus p o liti co c

social, foi o choque e o a+r ito
entre os credos religiosos. :'1/1)
entanto, nos países anglo-saxões
isso não ma is ex iste. Bryce, no

livro "A Democrucia na Amé
rica" diz o seguinte: "Não !:á
disputas de igrejas e seitas nos

Estados Unidos. Nenhuma igr e-

I [a of'i ci al iz ad a olha do alto d es-
,

prezivumente. Não há seitas E'1l1

I minoria que guerreiem lH11!1

igreja oficial com espírito de
despeito suspicaz , nem pr01110-
va uma campanha para sua .ler-
rubada. Não se é ofendido ne lo
contraste en Lre a teoria e a 1)!';"
l ic a de uma religião de paz, en

tre profissões de afeto univer
sal nos sermões do púlpí to e

textos de oracôes. e a acr in.ô
ni a dos d iscutidor-es. Ainda.
menos naturalmente, há essa

rude oposição E' �nt:1,gcnj,;nl(l
de cr istàos e anti-cristãos, que
lacera a virl a pública e privada
na Franca. A rivalidade entre
as seitas aparece só na ínocen
te forma de construção de no-

"as Igr-ejas e formação de f.LIn
dos para objetlvos miss ionúr ios.
"ao passo que ,a maior parte
das dr>nominacÕ'es prot cs tau tex,

inclusive as quatro mais nume

rosas, constantemente Iraternl-
zam em fins car-í tati vos. Ent�e
os católicos romanos e os nuus

educados protestantes lo,á pou
ca hostilidade e, algumas vcz es,

mesmo cooperação para fi os ,fi
lantr óp icos". Esses são os pr i n

c i.pais característicos do
A ,0':0

inglês e americano. A tnler ânr-iu
como base para a cornprecus.io.

Atenção Oswaldo Apolonio da
AEPResENTACÕES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: ROBa
Santa Catarina.

IS�!!�!�DI
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFO�OS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEUB'RO
TONICO DOS MUfCULOS
O. Pilido.. D.Plup.r.do•.
E.qot.dol, Anêmico., Mã.1
que cri.m Mlgrol. (riança.
..quiticlt. receberão a toni-
fie.cio ge'lIl do o,geni.mo

co", o

Sa ngul n 01
L1e ,D.N.S.P. n' 199, de 1921

EXPOR1'AÇl..O n}j ALGOJ)ÃO
PELOS ES'l'AnOS UNIJ)OS
NOVA ORLEANS, setembro

- (U. P.) - Os plantadores

d.e algodão do sul acreditam

'Ique os Estados Unidos expor-
tarão grandes quantidades de _

algodão, apesar do cancela
mento da Lei de Empréstimos

Ie Arrendamentos, e que Was

hington fará de antemão, cré
ditos a longo prazo para abas
tecer eis mercados estrangei
ros de algodão em bruto e de

artigos manufaturados de al

godão. Alguns acreditam que
êste país fornecerá 50 por cen
to do algodão necessário às
demais nações do mundo. Os
órgãos 00 govêrno já envia
ram à Itália 175.000 fardos de
algodão e exportaram por con
ta da UNRRA quantidades me

nores para a Tchecoslovaquia,
Holanda, Noruega, Polônia e

GréC'irl. Entretanto, a Espanha
concluiu as negociações para
a aquisição de 23.000 fardos
Informou-se que a Grâ-Bre ta
nha e a França estão dispostas
a pagar as importações me

diante a utilização das fábri
cas alemãs para satisfazer às
necessidades elo continente eu-

Dr. H. G s,

Rosa

fARMACIA ESPERANÇA
A 5UA fARIüCIA

lu c....... Mafra, 4 • 5 - PUNI 1.••,

LInp.ã.....

DR. HENRIQUE
STODIECK

-

ADVOGl=-\._DOS(Membro dos Institutos de
Direito Social Brallileiro e

Pauli.ta, lente da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro. n
' 1.

.010 3 -Caixa Posta 1 -- 86. II

Medina Farm. Narbal Alvas de Souza
Farm. L. da COBtil Avila

Exame de sangue, Exame paro verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação do gravi
dez, 'Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinos li transfusão de, sangue.

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

Grêmio Estudantil Catarinense

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

Casa à venda

CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. Presídente, convido todos os associados

do Grêmio Estudantil Catarinense para assistirem à Assem
bléia Geral, a realizar-se no próximo dia seis, na séde social
do Lira Tenis Clube, com início às 14 horas, ocasião em que
serão tratados assuntos de real interêsse.

Florianópolis, 3 de outubro de 1945.
Luiz E. Fonseca - Secretário

EI-JAINE AMIN

co�:�:�::, ur:o�pei��d�lIca�:'r:ex: Perdeu-se c�:ve�:�� d�: CASA -- CRS 400,00
praia. em João Pessôa. com quin lotes. Pede-se à pessoa que o Precisa-se de uma até CR$tal todo plantado.
Preço Cr$ 18.000.00. Tratarnesta encontrar entregar nesta reda- 400,00. Aluguéis adeantados.

redação. 5v.-5 ção que será gratificada. Informações Fones 1022 e 1360
5 vS ou Caixas Postais 240 e 270.

por intermédio de seus pais Esperidião e Elza, par
ticipa aos seus parentes e amigos da família, o nas

cimento de sua irmanzinha TEREZINHA, ocorndo
no dia 28 de Setembro findo, nesta capital.

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestras

cou+sgiosaa

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua F.elipe Schmidt 52 - Sala 5

IEdifício Cruzeiro - Florian6polis.
--

A casa 'dOll máquinas SIN
GER di.põe de técnico e.pe
cializado em conllêrto. de
máquinas da costura. moto
res, fogareiro•• geladeiras, fer-

Iro., aquecedorell, etc.

Atende chernadoe

I
a domicílio.

Tirante., 18 -- telefone l.479

o Sahão

('II jl\, \VETZEL INDURTRlAL-JOINVfIJ,E (Marca regtsf

ai.o &••e f.ltaS' e. casa 81gu._'

los sofredores

COZINHEIRA
Precisa se de uma na Avenida

Rio Branco, 89 6 v. 3
.,.",.,.,._,. ... w.

"

-.,ç" ----,..---

HEMORROIDES
EJt, f!p,cifittl
Alivio cd di.f'l�
,euitA AS

iHfecfü,S

A ação benéflea li. Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dós os casos de Hemor

.....;;,-.".. � roídes, é imediata, alivia

V,"""""",,,_
as dõres e os prurido••

......r.:........ acalma e evita as compli
'/ cações infecciosas da. ul

cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.das
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN-ZAN
PARA HEMORROIDU
Um produto De WlU

---'- --------

� C)�SÃ� ylRCfA.t
tLESP CC!;ZLIOADE_:
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Alg'odão - Uma certa ativi

dade comercial, ultimamente

Iobservada em Alexandria, for
tificou em alguns meios a es

perança de que as grandes
quantidades de algodão acumu-

ladas durante a guerra nos ar- Consultório e Residencia:
mazéns dos portos egípcios 1 - que, recentemente, numRua Esteves Junior 129.
poderiam brevemente ser ex- Telefone _ 1218.

clube de Nova Iorque, o jovem
pedidas aos fiadores europeus, húngaro Istvan Toth conse-

cuja volta à indústria de paz , {p1iu equilibrar, em uma só co-

já se está realizando. Entre es-
ja.!.TlTUTO DE' DIAG�A.TlCO

luna, 146 pedras de dominó.

sas atividades foi notada a vi- lW L n\N 2 - que as cinzas dos pe-
sita de uma missão econômica CUNlCO quenos meteóros que se quei-
francesa àquela cidade, duran- DR. DJALMA Imam ao chegar à nossa atmos-

te a qual realizou importantes féra aumentam de mil tonela-

compras. Um dos membros da MOELLMANN Idas o pêso da Terra cada três

referida missão fêz uma inte- rot1Da4o pela Ull1nrll1da4e 4. Geebra anos.

ressante declaração à impren- Com prl.Uca DOi! Iloçltr.la eurepeull 3 - que o animal dotado

.ou
jlJiDlca m� em .err.J. ped;1atria. QoeD' com um dos faros mais agudos

• _ elo .._ llerYoeo. apa.reJho .uno

-ajsnnaq ,:qs�p seQ;)'Bu S'B snpç; \U1In&rlo dQ homem. da mulh.. da criação é o rinoceronte, pois
'E.l'Bd 00'S96"'9LL'1H $ ap IU.le2 u.a.... fiemoo: DL PAULO TAV...... êste paquiderme pode pressen

TUW:J. umu '00'6"90'S6S'901 $ ep
CUno ü. 1W11oloC!a cumca com o dr tír um homem oculto a três

1bIl08l d. Abreu Campu.1U"1o ("o Pau· quilômetros de distância .

.IOI'BA ou sat.ropao.raur no:pod�. JlatMICl&llac1o em R1P1l•• l.ad. 4
-xs 'BqnO opuo 'E.l'Bd 'U;)J.19mV PIlbl1ca. peja UDiTer.1d84. 40 JUo 11. Ja,

- que, nos paises maome-

'EP sOPJu[l SOp'B:).s[fl SO'B m'B.leq ••tro. - GablMtcI d. Ralo X - IU� tanas, cada indivíduo pode
-noo 00'9S6'66"9'9v $ srenb sop _'.u�la cl1u1ca - lI.tabol.lmlo IM pintar a sua casa da côr que
'00'L60'UV6"9 $ ma uraraarodun

-.J - aonaacem Duodenal - GIlblllete quiser, exceto de verde, por ser
s. t2II1oterapla - t.bont6rkl d.� A

d
SOÚB;)J.lam'B sasjad SOB 'Bqn;) copta. a.ww.. cIJDdca. _ Rua PerDaIldO

essa a cor o Islam, dos hadjís
ap snrdnroo sy '00'SLS'vSL'09 $:

e dos descendentes do Proféta.
......

a 00'09G'S9L'99 $; aruaur LjJ
5 - que, segundo cálculos do

-'BAJpedsa.1 mU.lU5UBOI'B SUJ;) f,/�.
célebre fisiologista francês Ale-

,-u1J:).lodmJ sy '00'996'U6'f:6 $
xis Carrel, o coração de um ve-

., .....

'B 0pJEUnu mUJA'Bl[ çs
.a���. lho de 80 anos efetuou, nas

yt61 op opoj.iad otnsstn ou onb
-

I s�as quatro bilhões de pulsa-
OSS'Bd O'B '00'909'9tL'961 $; .1Od çoes, um trabalho equivalente
lU'B.lU;).lO 'BqnO ap saQ;)'Bf.loclxa ;�cN,TNR,�:��I�NA,�G.. ao necessário para fazer subir
S'B OU'E aaue.r.roo op a.qsemp:)

um trem até o cimo do Monte

o.natnt.rd 0N ;p.l�H([O.)
Branco.

6 - que, na ilha de Ceilão
colônia britânica no Ocean�
índico, existe uma palmeira
que produz uma só flor uma O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
só vez, aos 100 anos de 'idade mudou seu escritório para a rua Felipe Schmidt rt? 52.
O que se pode constatar pela� «EDIFICIO CRUZEIRO·', onde espera, como sempre, mere

marcas anuais deixados no cer a estima e a preferência dós seus inúmeros clientes
tronco da planta por suas fô- e amigos.
lhas; e que, quando essa flor Vista-se de uma vez, e pague em dez mêses, urili-
murcha, aquela palmeira co- _

zando-se do «Crediário KNOT».

meça a definhar e morre den- Rua Felipe Schmid tn", 52. ·EDIFlCIO CRUZEIRO
tro de pouco tempo.

])iminuiç.ão dn tarifa do ma- :=::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;;::;;;:==:;,;;;;...._
te brasileiro - Por

interven-Ição desta Missão e por solici-
QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELE<iAHCIA?

flfação do Sr. Chefe do Escritó- PROCURE A
:1l'IÍo Comerdal do Govêrno do

AlI· t
·

M
.

Brasil, nesta Capital, o Exe-

� ala arla ello e tia,���l;f� :!�i:��1�:�!1�1a:�t:��:��
_

Rua· João Pinto, 16 - Florianópolis

-

•

que era de 0,30 centavos de

Quetzal, por quilograma, para
dois centavos. Êste assunto,
entretanto, tem de ser subme
tido à aprovação do Congresso
_Nacional.

Economío
'e Finanças

'" '* '"

'01;)

-dJEa O�Po.'ilI'B ap sodr; saiuar
--a;gp sop supol[Iem SBIed sjnrí
nas op me;;'B ía;)8:). 'BP sotam sou

a:lu8mumDIl:. P'PUSlll?,) Ü'rS"J.H!
-rn; noq U 'm1Qunq 'no:)sdHu
-aur 'OJ;)dJE·e 0�p02IU .l'B2e.ldma
lU .lUHOA ma 'Bse;)U'B.lJ 'B!.l:)s�puJ
t 'Bp orasap o nnntrdxa 'saQ;)UA
-.lasqo S'B.l:).no a.l:)ua 'Iunb uu ''ES

*' • *'

Ieda M. Orofino
CIrurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade.
de Meâicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

Consultas com hora mar

cada I no per iodo das 14
às 19 horas.

ALIANÇA DO LAR (LTDA�)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.· andar'

RIO DE JANEIRO

Carta· Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro NacioDal
PLANO FEDERAL DO BK �SIL.

Resultado do sorteio realizado DO dia 2� de Setembro

de 1945. de conlormtdade com o Decreto-Lei n-. �.891.
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal '6-
deral e grande número de prestamistas e outra!" pessoas,
'Da séde da Aliança do Lar Ltda., de acõrdo com as íns

truções baíxades pelo referido Decrpto-Lei.
Plano Especial- Premiado o n' 9.696

!696-Milhar-Primejro prêmio no valor de Cr.s 10.0(')0.00
6!'J6-Centen8 - Premio no valor de Cr,$ 1.200.00

Inversão - Premio no valor df> Cr.$ 300,00
Plano Pepular· Premiado o n' 9.696

9696-Milbar-Primetro Prêmio no valor de C1',$ �.OOO,OO
696-Centena - Premio no valor de Cr.s 600,00

Inversão - Premio DO valor df> Cr $ 200,00
«Pla�o Alianea.

Série 6 número 8462 Cr$ 50.0(\0.00 Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 li »

Centena Cr$ 600,00 -» »

Inversão do :not.ilhar Cr$ 200,00 -» »

Inversão da centena Cr$ 60,00 » »

Copyroghl d ii _

ts« /lAVE roo /I/ANil? Inc.

Série 6 número 8462
Milhar de qualquer série
Centena
Inversão do milhar
Inversão da centena

Cr$
Cr$
c-s
Cr$
c-s

25.000,00 - Tipo clássico
1 ..250,00 - & »

300,00 -» »

100,00 -» It

30,00 - lO »

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á no

dia 31 de Outubro, (4a-feira), às 1-1 horas, de conformida
de com o Di-creio- Lei 2 891.

Rio de Janeiro, 29 {jt1 Setelllbro de 1945
NelsoB Nogueira =-Flscal Federa!

VISTO: Eduardo F. Lobo =Dlretor-Teeouretro
O. P8�aDha -Diretor-G�rente

Convidamos 08 senhores prestamistas contempiados,
que estejam com os seus títulos em dia, 8 virem à nossa

séde , para receberem seus prêmios, de acõrdo com o nos

'80 Regulamento.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros Sli2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 II Rua Trajano, 23 • FlorianÕpolls

Apapêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópoli�,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispõe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e
:sem compromisso para seus servi-Iços.
Possui tamBem oficin; especiali

:lada, com técnicos profissionais,
para cOlJsertos de aparêlhos, elétri·
ocos, enrolamento de motores e dí
namos, es!abilizadores, ferros de
-engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros. com exceção de apa
relhos cte rádio.

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

(lentro Acadêmico XI de Fevereiro
.

Casa de Saúde «São Sebastião»
/'

Voto na srita

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES
'"

' A VISO

Aluna do

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

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

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

-

o Dr. Djalma lVIoellmamn tem a satisfação de comunicaI
aos seus amigos e clientes, que acaba de chegar a esta Capital,
importado recentemente dos Estados Unidos, a aparelhagem
completa e mais moderna de radiotera.pia.

Assim sendo, dentro de poucas semanas, começará a fun-
cionar o

I lNSTITV'fO CATARINENS}� DE RADIOTERAPIA
em pavilhão especialmente construido para êste fim, de acôr
do com as exigências téonicas modernas, anexo à,

I
Casa. de Saúde "São Sebastião"

Fica, pois, o Estado de Santa Catarina em condicões de
atender aos doentes que necessitam dêste tratamento esn,ecia-

llizado, não havendo mais necessidade de procurarem tais re

cursos em lugares longínquos.

1
i

I
1

Concurso para Coletor e Escrivão
de Coletoria Federal

Curso de preparação: Rua Emilio Blum, 13.
Informações: Dias uteis das 18 às 20 horas.

SO �\ RPBjLI�]

Sedas, Casimiras e Lãs

SA SA.�A. a(os�
ORLANDO

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - lojô e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» I

f
--- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis
Diretoria
A partir

Clube - Dia 6 de
e de Aniversário .. --Coroacão.

,

de quinta-feira, às 8 horas
cartões de reservas de

Outubro
da Rainha
da manhã,
mesas aos

Grande baile de posse da nova

da Primavera e das Princesas.
na sede social, serao fornecidos
sócios," Surpresas ..

I
(

8ovêrno do Estado Programas
o sr, Injerventor federal filo) Eso de rádio

tado assinou, en1re outros, os se-

guintes atos:
Concedendo exoneração

A Geraldo de Freitas, do cargo de Promotor
PúBlico, padrão I (comarca de São J05';). tio
!lu.dro Único do Estado.

Exonerando
Júlia Cascaes Perei ra 1110 carzo da classe G

i::la carreira de Escrituráric, do Quadro (rni<.:o
!lia Estado, '01' ter sido .ameada para exer-cer

eutrc car:o público.
Removendo

"EMISSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCE GOSTA
DE

o ESTADO Esportivo Religião Pallou foi destituido
A PRóXIMA RODADA

Colegial x Bocaiuva e Atlético x

Rilz, são os jogos marcados para o

próximo domingo, no estádio da F.
C. D., em continuaçào ao campeo
nato de Allla(Íl;:·!.'� da Primeira Di
visão.

A COLOCACÁO DOS CLUBES
Estão assim' classificados os clu

bes concorrentes ao campeonato ci
tadino de Amadores, por nontos per
didos:
1° lugar - Avai, com 2; 2° lugar

- Caravana do Ar, com 3, 3° lugar
- Colegial, com 6; 4° lugar - Fi-
guei rcnse, com 7; 5° lugar - Atlé
tico, com 8; 6° lugar - Paula Ha
mos, com 14; 7° lugar - Hitz c Bo
caluva, com 16.

NOVO PREPARADOR
Segundo comunicação que nos di

rigiu um dos diretores do Paula Ra
mos E. C. acaba de ser nomeado

para exercer o cargo de "entrai
neur

" do clube da Praia de Fora o

desportiista sr. Gustavo Régis.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amorti7.ação fie Setembro

No lIortl:'jn rp/lli7.R<ln prn 29 'ri ...
Setembro de 19%5 toram "llrlPH

dali '15 segmutes cnmhlnaçõe

y
f
D
T
S
H
R
R

S,
L
Q
L
O
R
E
W

N
R
Q
Q
R
f
W
y

Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con

vidados a receber o reemo

bôlso gaeantídc, na séde da
Companhia,

ou oom os Agentes Gerars.:

Sociedade ComerCiai
LIVONIUS LTOA.

BLUMENAU
Não Interrompem o paga

menta regular dH5 meusalida-
des dos seus títulos. "

Em caso de lnterrupcão, re- r·
habilitem Imediatamente o� �
seus títulos. E' sutíclente pa-

.,.
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o Ror-

�elo e salvar as suas

economias.
E

«Reporter-Esse»

Catolicismo

Nova Iorque, 5 (U. P.) � A
passagem do 1 ° aniversário do

OBSERVA.ÇÕES "Repórter Esso" nos Estados
Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve- Unidos, ontem á noite, foi fes-

Tificarão por motivo de fôrça maior. tivamente comemorado num

Para os bailes estabelecidos neste pl'ogTama, o traje será jantar de confraternização de
o de rigor, permitindo-se I) branco. I funcionários da Standard, es-

.

Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas tações de rooio e da United
constantes deste programa, feitas pelo Clube. Press.

Ayres Ccncafves, do carro de Promotor PÚ.
f.lico, ,adrio J (ccwarca de, Orleães), fio Qua
"1'0 Úaice 60 Estado, para o de Promotor PÚ
hlico, padrão I (comarca de São José), Ta:-o
e_ virtude da exoneração, a pedido, de Geral·
lo de Freitas.

Francisco Eduardo Mira Gomes, do cargo
de Promotor Público, padrão I (comarca de
Horn Retiro), do Quadro único do Estado, fJ.iil a
4() de Promotor Público, padrão I (comarca (k
Orleães) , vago em virtude da remoção "ex
-ef Iicie " de Ayres Gonçalves.

Nomeando
D� acôrdo çom o art. 169, do decreto-lei 11.

�31, de 19 de março de 1940:

Joio Otávio Pamplona para exercer o C.I.r�'()
de Adjunto de Promotor Público da corua r-c ...

de S:lO José.

Exporta�ão proibida
Buenos Aires, 5 ru. P.)

O govêrno argentino proibiu a

exportação de todos os mine
rais que contenham URÂNIO.

Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Rádio Cometa, de 2"
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to
cios os domingos, às 20,00 horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2a a 6'" feita e ouvirá Sa
gramo r de Scuvero com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" é o pro

grama €Iue lhe interessa. Todos 03

sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através desse grande país ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados às 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

castings" no gênero, sintonizando o

"Radio Teatro das Américas", tô
das as 43s. féiras, às 19,35 horas.

o PRECEITO DO DIA
DOENÇAS DOS DENTES

A. afecções mais freqüente. do.
·dente. .ão ·0 cárie dentária, o
abce..o da raiz, a fí.tula cutânea,
o tártaro e a pionéia. O. dentes
,cariadoli transformam-.e em cavi
.dade. cheia. de micróbioli, que
-além de produzirem mau hálito
pode determinar doença. em ou
tros órgãos. O. caoos das dentes
IeNm a língua, facilitando a for-
mação do câncer. '

Mande examinar, freqüentemen
te, seu. dente. por um bom den
ti.ta. SNES.

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
lI'entes de Florianópolis .

Clube Náutico ·Francisco Martinelli
c o N V I 'r E

Levando a efeito merecida e justíssima homenagem ao

saudoso consócio Libório Soncine, com a colocação de seu re

trato na séde social, convidamos ao sócios dêst� clube, ativos
ou licenciados, principalmente aos da velha guarda, bem como

aos dignos clubes náuticos da capital, aos' 110S0S torcedores e

aos amigos do homenageado, para a reunião que levaremos a

efeito, domingo próximo, 7 do corrente, às 11: horas.
A Diretoria

Clube 12 de Agoslo
PROGRAIUA PARA os illESES DE OUTI;BRO, NOYE�IBRO

E DEZEMBRO DE 194:;}:
OUTUBR,O

Dia 7 - SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia 14 - CHÁ DANÇANTE do "Grêmio Amér íca". O

Clube 12 cederá seus salões a êste Grêmio para realizar sua

festa, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclusiva
mente pelos elementos do referido Grêmio.

Dia 21 COCKTAIL DANCANTE, eOIl.1 início os 10 horas.
Dia 27 SOIRÉE, com inicio ás 22 horas.

NOVElt[BRü
Dia 3 SOIRÉE com Início ás 22 horas.
Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE

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

MONíACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu
sivaàiente pelos elementos do conjunto.

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

clamação da República.
Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

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

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

início ás 15 horas, devendo se prolongar até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

durante a CEIA números de cauto e musica, e, em seguida,
dança.

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do sÓC10. a1u-i�.&io o

Clube, préviameute, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

21 horas.

Franc1ort, 5 (U. P.) - O ge
neral Eisenhower anunciou.
que o general George Patton

do dia será transferido do comando
do 3° Exército, na Baviera, pa
ra o comando do 15° Exército
norte-americano. O general
Eisenhower castigou, assim,
severamente, George Patton,

Contava Plácido apenas 7 pelo fato de não ter eliminado
anos de idade, quando seu pai os nazistas na Baviera, uma
o entregou aos cuidados de S. vez que o obriga a passar do
Bento. Plácido era muito esti- comando de um Exército de
mado por todos, porque pos- v�rdade. para um outro, q.ue
suia ótimas virtudes. Devido a nao existe. O 15° Exército
estas qualidades conseguiu ,oc�pou � Rena.nia até os pri
conquistar as simpatias do melros dias �e Julho, passal:do
grande patriarca, o qual o en- a ser ,a par�lr �e�sa �ata sim-

.

viou a Messina para fundar um ples força simbólica, mtegrada
mosteiro. A igreja e o convento por um dest�camento e um

dedicou-os a S. João Batista. Q. G. que esta preparando a

Ao chegar a Messina. Plácido relatório sôbre a participação
contava apenas 26 anos. Sua dos E?�ados Un�do? �a guerra
grande popularidade ajudou- europeia. A destítuíção de Pat
lhe grandemente na expansão ton do comando de seu famo
do Evangelho. Recebeu certo: S? 3° Exé�cito é um castigo
dia a visita de seus dois irmãos amda mais severo do que se

e uma irmã. Estavam êles pa- tivesse .sido enviado a�s Est�
lestrando, quando foram sur- d?s Y!lldos. A n?va des�g'naçao
preendidos por um pirata, que significa que fOI ex?lmdo da
os ameaçou com a morte caso z o n a

_ norte-a�encana de
não renegassem sua fé cristã. ocupaçao e despojado da au

Todos instantaneamente dís- toridade sôbre os alemães. O
seram: "Preferimos morrer a punhado de soldados e o Q. G.
renegar a Cristo". Foram cruel- que integram o 15° �xército
mente assassinados, juntamen-. S?b o seu comando, estao loca
te com os demais monges que lízados ao oeste do Re.n?, em

alí se achavam. Bad Neunaher, nas vízínhan-
* * * ças da ponte de Remazen. PUi

LIGA ELEITORAL CATóLICA plena zona de ocupação fran
cesa. O Q. G. do 15° Exércrto
ficou sediado naauela zona

quando suas tropas foram des
mobilizadas ou transferidas
para outras zonas em julho
próximo passado.
O tenente-general Lucien,

Truscott foi designado coman

dante do 3° Exército e do dis
trito militar do leste.

o santo
5 de Outubro

s. PLÁCIDO) MARTIR

Terminada a fase do alista
mento, e para responder a vá-

i rias consultas, declara J. E. C.

pela sua representação esta
dual e arquidiocesana, que só
poderão merecer os seus votos,
candidatos que se comprome
tam a respeitar e fazer respei
tado o seguinte programa,
aliás não só cristão, mas hu
mano e social, e que é minino
em suas exigências:

1 - Defesa da indissolubili
dade do laço matrimonial, com
assistência efetiva ás famílias
numerosas;

2 - Incorporação legal do
ensino" religioso facultativo Não intervirá
nos programas e horários das
escolas públicas primárias, se

cundárias e normais da União,
dos Estados e dos Municípios;

3 - Regulamentação da as

sistência religiosa facultativa
ás classes armadas, bem como

aos hospitais, prisões e insti

tuições públicas;
4 - Legislação do trabalho

inspirada nos mais amplos
preceitos de justiça social, e

nos princípios de ordem cris

tã, para os trabalhadores tan
to urbanos como rurais.

Programa, dissemos, não só
cristão, mas eminentemente
humano e social. E, mercê de

Deus, pelo já em parte obser

vado, e pública e reiterada
mente encarecido.
Ainda há pouco - e para ci-

tar apenas um ponto - o Se- ESPIRI'l'ISMO
nhor Ministro da Guerra, em Como de costume, realizam-
Aviso notável, depois de men- se hoje, às 19,30 horas, pales
cionar "os magníficos resulta- tras doutrinárias, nos seguín-
dos da instituição do Serviço tes Centros Espíritas, desta ca-

de Assistência Religiosa" aos pital: C. E. Araújo Figueredo,
Militares, reconhece que foi à rua Pedro Soares 16, A. S.

tão eficiente e tão patriótica. Fé e Caridade, à rua Fernando

que, acrescenta, "não se pode Machado 51 e C. E. Bezerra

deixar de cogitar na sua per- Menezes, à rua Chapecó s/n.
manência, como altamente Também no C. E. Paulo de

conveniente aos mais legítimos Tarso, no Estreito, à rua Cas

interesses do Eliército e do tro Alves 141. havéá sessão· ,

pràprio país". I doclrinária, às 19,30 horas.

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes
-------

Londres, 5 (U. P.) - A Grã-·
Bretanha não intervirá direta
mente na disputa entre os Es
tados Unidos e a Argentina.
Um porta-voz da "Foring Oífi
ce" disse que se trata de diver

gências entre os dois paises, em
virtude da acusacão norte-ame
ricana de que a'Argentina re

pudiou os compromissos assu

midos internacionalmente. O
mesmo informante acrescen

tou que os Estados Unidos es-·

tavam agindo por iniciativa.
própria, não tendo realizado'

qualquer consulta a Inglaterra.

Camisas, Gravatas. Pijame s

Meiasdas melhores, pelos me

norea preços só na CASA MIS
CILA NEA - RuoC Mafra. 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



g eSTADO-Sexta.feira, 5 "e outubro oe "45 7

Com os julgamentos dos cri-

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da minosos de guerra recem-ini-

UniversIdade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na-I ciados na Alemanha, começam
eíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- a desfilar perante os tribunais

serioôrdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten- os culpados e responsáveis pe-
te do s�natório R.io de Janeiro na Capital Federal. l�s. atos .de crue.ldade

e assas-

['ICLINICA MEDICA -- DOENÇAS NERVOSAS siruos trios, ,comsumados den-

_ Consultório: Edifício Amélia Neto tro dos mais tenebrosos re-

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas. :E>as 15 ás 18 horas i qumtes da I�a�;{��de. IResidência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis. C
..

d bí.

om a vísíta o arce 1SpU

OR A R A U J O Damaskinos a Londres, a C011-
•

vite do govêrno britânico, abri- .-:

Assiatente do Prof. 8anl!on, do Rio de s__eiro bil dE S P E C I A L 1ST A ram-se possi I i ades de uma

Doenças e operações CI()S OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA. solução para a crise política
Clirurgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORlNO (Iãbío e 06u ela Grécia, que tanta preocupa-

da bõca fendidOfl de nascéaça) dção tem causa o aos governos�OBC>OPIa, traquêoscopía, br-onecscopía para retlirada de COrp08 ...tranhos, etc.

CONSULTAS: du 10 ÀII U e d... 111 b 18 bor... aliados e, sem dúvida, também
Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447 a todos os democratas sínce-

IndicadorMédico
DR. SANTAELLAA.

ANTONIO MONIZDr .. Newton d'.vlla 'DR.
Operoçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
;O. do. inte.tino., réto e onu.
-- Hemorroida.. Tratamento· do

colite amehiana.
Fiaioteropio _o Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meiral.. , 28.
Atende diariamente à. ll.30 h•. e.

la tarde, doa 16 h•• em diante
R..ld, Vidal Roma., 68.

FaDe: 1M?

DE ARAGÃO

,� e Orlo � e oar.wM
te toras. Para. a. _.__,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
>'IIImtIIl14l au 11 iii 1'1 --- 1IJIIIIlDlIlII'
.,.. " ....I......._.� _ .... ..,.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
.. .."le... II. CUnlt�a Infantil da A88istênel. Municipal e 8..,,1&.1

de Caridade
CUNICA .mICA DE CRIANÇAS E ADULTO!

OOllt'IIULTóRIO: R.e N_ee Machado. '7 (Ildltfclo 8. Jl'raJaet.oo)..... 1.&M
Con.últoa da. 2 à. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

DR. 1IÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA de adultos e criancas

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

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
M6d100 - chefe do Sen1ço de Slftlla do Centro de Sadd.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
umOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das li às 6 h. - R. Felipe Schmidt, d
IlES.: R. Joínvíle, 47 - FONE t648

DR� SAVAS LACERDA
Clinica JIlédico-cirtírgica de Olhos - Ouvidos. NariI - Garlanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTaRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 la t8 heru.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta· eirúrgia e ginecol�a

Hospital "Miguel Cout."
ffilRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Dr. POlydoro S. Tbiago
Clínica Médica f'M Geral

Doenças do coração,' pulmões, fígado, estômago, íntestínos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criameaa

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMÃO
� DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE JC DO

HOSPITAL "NERlIlU RAMiOS".
CurIlO de aperfeiçoamento no Ho"!;pital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-esta
cttrio do Instituta ,"Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLINICA0 GJIlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE ]jJ TRATAMENTO JIlSPIIICIALIZADe

DAS DOENÇAS DO APARtiLHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

OONSULTAS: DiAriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóPJO: Rua Vitor Me1reJee 18
RESID:l:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 7.2.

• .

ORa MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cura0 IH Aperteicoamento e LoIlp PrAtica 110 Rio d<a oTan.iro
..,••ULTAII - Pela BaaIlll: CIartam_ta ... lO.30à.12 h•• à tarde excepto o••

• ....oe, "'14 ás 161'&or.. - OOl!rIJULTO"JO: .... 1010 Plata .. I, ......... -

� 1.6411 - Beldü.da: B.. PreId._te OoaUllllO. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
VlBURGIA GERAL - ALTA CmURm,\ - MOLlIlBTIAS DJll 8J1lNHORA8 - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de SAo Paulo, onde foi
Aa!.stente por vários anos do Serv íçc Cirücr'gico do Prof. Alípio Correia Neto.
Clrurg.la do estômago e vias biliares.' Intestinos (leIgado e grosso, tírõfde, rins,

Ill'óatata, bexiga, ütero, oTãrio.a e trompas. Varicoceie. hid!rocele, Tarlzea .. hérnia
CONStJLTAS:

â!I 2 1lI li hç;rap � Ru� FeJinP Sohmldt. 21 (altos da Caga Pararso) , Tel. 1.6i8.
REC=.::nI';NCl.<i.: Rilll Estlil>,ag Jl1nior. 179; Tcl K7M

Diretores:

I
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fr-ancisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo

� e José Abreu.
'MP" " .. ..,.. __ ,.,._ -_- __ , ·..,..-M '.-,•..,....

II ����Od�09�Od��rd9�p::�ai!
mo.dernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM· RIVAiS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berrefros»

Notícias resumidas
Tem despertado grande in

terêsse na Grã-Bretanha o

problema da rehabilitação dos
sobreviventes do campo de

concentração de Belsen.
*" o:.. .,

ros.

As restrições de guerra que
pesavam sôbre a importação
de peles pelo Reino Unido fo
ram levantadas há uma sema

na, havendo bôas perspectivas
quanto a urn verdadeiro fluxo
de peles cruas que deverão
chegar a êste país, vindas
principalmente dos Estados
Unidos.

Informam de Londres, que
a produção escossêsa de Wís
keys, acha-se em pleno desen
volvimento afim de atender
aos numerosos pedidos ultra
marinos.

,;t; ,;+: :1.:

Uma brilhante invencão dos
cientistas britânicos tornou téc
nícamente possível pelo au

mento da tensão natural da
superfície da água, construir
um aerodro.mo no meio do
Atlântico em uma ponte flu
tuante para a travessía da
Mancha, informou um boletim
do almirantado britânico

Os comentaristas londr-inos
declaram que o Govêrno Bri
tânico deu as mais cordiais
bôas vindas ao Dr. P. V. Soong,
primeiro ministro da China, I
ora em visita á Grã-Bretanha
de passagem para seu país, pro
cedente de Washington.

OI! Ptllillob, Dep!wpt-'r&do8,
Esgotados. Anêm-icos,

Magrl.J�, Màes Que Criam,
Orie nças RtlquitlCIlS rece

berão li roníuceção geral
do orguolt<olI)O (001 o

Na sua mensagem à confe
rência internacional de esta
tísticos de alimentação, reuni
da em Londres, Sir Ben Smith,
Ministro britânico da Alimen
tação, declarou que a atual es
cassês de alimentos não era

um problema nacional, mas,
mundial, escreve o "Sketch".

A conferência anglo-ameri
cana sôbre o petróleo, que já
está sendo realizada em Lon
dres, é de grande importância,
tanto econômica como estra
tégica, e ambos os governos es

tão interessados em alcançar
um acôrdo substancial que im
peça seja a indústria do petró
leo fonte de disputa ou de inse
gurança, escreve o "Times".

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Flor ianópclis
Livros novos e usados,

em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
Trabalho. ComercioU.
Impre.aão a cêres

Compo.ição de livro. e

Jornau. I
Tése. e Memorai.

Dcublês e tricromia.
Revi.ta•• Avul.o. • Caixa••

E.tojo.. etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 000 Florianópolis 00. Santa Catarina

,)
.,

n::...,· ......... u == "'.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
F..dada em 187. - 5éde: I A 1,\
INCEN.DJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755;97
Receta « 67 :053.245,30
Ativo « 142.176.603,80

Sinistro s pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30 �c
Respon S8bilidades « 76.736,401.306,20

I

I
m. mm� : ..

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Independeneia das Filipinas
WASHINGTON, 5 ru P.) •• PRESIDENTE TRUMANN ANUNCIOU QUE A DATA F'lXADA PARA A INDEPENDÊNCIA: DAS FI.

LIPINAS . 4 DE JULHO DE 1946 . NÃO SERÁ ADIANTADA, A MENOS QUE TENHAM SIDO COMPLETADAS ANTES AS,
, TAREFAS DE REPARAÇõES

4 Inglaterra
rejeitou
Washington, 5 (U. P.) - O

senador Johmson declarou no

inado
ter a Inglaterra rejei

do a proposta do presidente
ruman no sentido de ser per

mitida a imediata entrada na

Palestina de 100 mil judeus,
acrescentando que o govêrno
britânico anunciara para a

próxima semana a apresenta-

Nova York, 5 (U. P.) _ Um ção do plano de admissão de

album de selos brasileiros e
1.500 judeus.

uma aquarela que pertence-Iu----A--th----râm ao falecido presidente l....aC r ur
Roosevelt foram encontrados dsob um monte de escombros or ena
na armaria local, ontem à noi- Tóquio, 5 (U. P.) - O gene
te, uma semana depois de te- ral Mac Arthur ordenou ao

rem �e�aparecido da sala de govêrno japonês que afaste
exposiçao, onde se encontra- dos seus cargos o Ministro do
vam por especial deferência Interior, Yamanki, bem como

da Senh?l�a �oo?evelt. todos os chefes de polícia do

� polícia indicou que o la- país. Ao mesmo tempo, deve

dr�o, aparentemente, abriu rão ser postos em liberdade to
mao do album e da �quare�a dos os presos políticos, e revo

quando notou que nao podia gadas tôdas as leis contra as

deixar o local com ° roubo. atividades subversivas.

Florlan6polb 5 de OutuDrô de 1945

De Gaulle e os alemães!
Saarbruken, 5 (U. P.) - O General De Gaulle chegou a

esta Cidade, numa viagem ás zonas alemães ocupadas pelos
franceses e mostrou-se duma cordialidade para com os ale
mães que causou geral surprêsa, apertando a mão a cerca de
duzentas pessoas e palestrando com elas em língua germânica.
Pronunciou ainda na Capital do território ocupado um dos dis
cursos mais favoráveis á ALemanha, que já se ouvira da boca
dum dirigente aliado, afirmando que o Govêrno Francês co

nhecia as dificuldades da Região estava fazendo tudo para aju
dá-la. Chamou especial atenção uma frase do General De Gaul

le, quando disse: "Precisamos trabalhar intensamente e du
rante muito tempo. Todos nós aqui presentes, somos europeus
da Europa Ocidental". Essas palavras são interpretadas com

reflexo da atual tensão entre a França e a Rússia.

o CATARRO Stettinius é
PODE CAUSAR O favorito
ZUMBIDOS E

Londres, 5 (U. P.) - Circu-

SURDEZ los bem informados considera-
vam hoje o nome do sr. Ed
ward Stettinius como o favori
to para o posto de secretário
geral da Organização Mundial
das Nações Unidas, cargo que
deverá ser preenchido em de
zembro próximo, segundo a es

colha das delegações represen
tadas. Não obstante as mes

mas fontes acrescentam que
até agora não havia sido pre
parada uma lísta de "candida
tos" .

UII REMEDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRA.L

sao pouco.. 0.. pessoa.. q.. dao

imp<J'tância e tratam a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida

de, destruindo o olfato, o paladar e,

paulatinamente, minar a saude ge
ral.
Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

Isangue e sobre as membranas mu-

cosas. I
A volta da respiração facil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

Ienergias e a garganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parrnint.

.. VIAGENS
Fpolls. -- Joinvile

Saídas - 2 horas damadrugada

Joinvile _- Fpolis.
Saídas -- 9 horas da manhã

Informações nesta redação
Excluidos da
«Semana Inglesa»
Rio, 5 (E.) - Por ato de an

te-ontem, o prefeito excluiu
da "Semana Inglesa", os en

graxates e os pequenos vare

jos de charutos e cigarros em

balcões, localizados em portas
ou no interior de negócios tam
bém excluidos das proibições
contidas no decreto que deter
minou o fechamento do co

mércio às 12 horas aos sába
dos.

Encontrado o album
de selos brasileiros

Isentos de 'imposto
Rio,5 (E.) - o chefe do Go

vêrno assinou decreto-lei isen
tando do imposto do selo os

estabelecimentos de ensino de

qualquey ramo ou gráu, q�an
do sob mspeção oficial.

'II

•

*** Reünir-se-ão, dentro
em poucos dias, bancários
e banqueiros, com a assis
tência do snr. Delegado do

Trabalho, a fim de discu
tirem, é claro que ami

gavelmen te, as aspirações
dos primeiros no tocante

.ii remuneração de seus ser

viçoe.:
Não sabemos se essas

aspirações montam a mui
to alto. Cremos que não;
pois deeeio de pobre é

sempre modesto, salvo exce

ções raríssimas. Tampouco
conhecemos da capacidade
de melhorar o pagamento,
por parte dos snrs. ban

queiros.
Seia como Iôr, uma cir

cunstância deve ser assi
nalada: é a de que os ban

canos, como tanta gente,
como a grande maioria dos

que trabalham, lutam com

a vida, remam contra a

maré montante dos pre
ços, onde quer que he iern
de adquirir utilidades, na
10;a ou . no mercado, na

roupa de vestir ou no

prato de comer.

De modo que, concluímos

nós, é simpática a pre
tensão dos bancários. Pre
tensão com base lógica nos

imperativos da necessidade.
Aliás. como trabalhar na

carteira, se há outros pro
blemas a queimar o cére
bro preócupado? O bancá
rio vê passar-lhe pela mão,
rumo da tesouraria, tanto

, dinheiro ...

Mas, tantaJizado, sabe

que lhe não cabe parti
cipação na massa.

Assim, ou assado, faze
mos votos por que sejam
satisfeitos os sonhos dos
bancários.
Mais não nos cabe dizer.

NUNO� EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,n
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS I

FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.
--=-"

ft Conferência de Quebec
Washington, 5 (U. P.) mais importantes problemas.

O presidente Truman mante- que o mundo tem a solucionar,
V2 uma entrevista com os re- a respeito da subsistência.
presentantes da imprensa sô- Membros do comité aludido,
bre a importância da próxima asseguraram aos jornalistas
Conferência Internacional, que que na Conferência de Quebec
as Nações Unidas celebrarão será observado o regime de'
em Quebec, no dia 16 de outu- porta aberta e plena publici
bro, sôbre a subsistência e a dade, contrariamente ao síste

organização agrícola. Umas 40 ma seguido nas anteriores con

nações enviarão representantes ferências de Hot Springs, Vir
para essa conferência. A União gínia, onde, por ordem de Roo
Soviética não declarou ainda sevelt, prevaleceu o segredo
oficialmente seu propósito de mais absoluto para informa

comparecer, porém o comité ção ao público.
que se encarrega da organiza- O presidente Truman de

ção da mesma confia em que monstra grande interesse no

a Rússia aderirá brevemente êxito do próximo cônclave, ten
à conferência. do expressado que a reunião
Truman expressou que tem se relaciona com a garantia

confiança em que as Nações contra a miséria de não ter o

Unidas resolverão em princí-I que comer, o que considera es

pio, durante estes três ou qua- sencial para a elevação do ni

tro anos próximos, alguns dos vel de vida em todo o mundo.

nuJlilnlltIffilil1
P'lmeir a Conven�ão
Nacional dos
Contabllislal'* � QP'K VJl

MO)(.&, K U1I
• 1)(. o 1.&, .

-

PODXltOSO J.1JD-
LlJ.ll NO TRATA

llENTO DJ.

Rio. 5 (E.) - Instalar-se-á
nesta capital, no dia 10 do cor

rente, a Primeira Convenção
Nacional dos Contabilistas,.
por iniciativa do Sindicato dos
Contabilistas do Rio de Janei- "

1'0, á qual já aderiram as enti- '

Pedem provI·de
A

DC·las
dades congêneres dos Estados.
A convenção tratará da cria-

ção do Conselho Nacional de
Washington, 5 (U. P.) Contabilidade, cujo processo iá

Os membros do Comité de As- se acha em andamento, esco

suntos Estrangeiros da Câma- lherá a data e local em que se- '(
ra de Representantes, srs. Cor- rá realizado o Quinto Congres
don e Ryter, que fizeram uma so Brasileiro de Contabilidade, .

viagem de inspeção pela Eu- discutirá as bases do salário
ropa oriental, visitaram Tru- mínimo profissional, estabele-.
man e declararam que a Rús- cerá normas que consubstan-',
sia está se servindo da UNRRA ciem o pensamento unânime'
para fins políticos, especial- da classe quanto á articulação
mente na Polônia e na Teche- do Curso de Contador na Uni
coslováquia. Ryter disse que a versidade do Brasil e estudará
administração da UNRRA, em outros assuntos de interesso
ambos os países, encontra-se para os contabil istae, por meio
em mãos

..�a Rússi� � al.í e.xis- de noções que deverão ser pre

t� uma Ilg�rosa �Isc�lm�n!i- sentadas pelos convencionais
çao a res1?e2to da dlstnbUlç�? I

até a véspera da instalação da
das provisoes da UNRRA. Convencão.
Acrescentou que em muitos

.

casos os socorros não chegam -A-fa-'b-r'-i-ca-d-e-c-al-ç-a-d-os-'-'P-t-L-U-S-O"
a quem os necessitam. Consta acaba de instalar uma casa de

que os referidos parlamentares calçados para senhoras, na rua

solicitaram a Truman que em- Tiradentes 19.

pregue uma "política severa"
a respeito do problema polo
nês, a fim de que o povo possa
expressar realmente seu pró
prio desejo mediante eleições
livres.

'\

RITZ Hoje, 68-feira, às
19,30 hrs_

Brian Donlevy, Walter Brennan.
Ann Lee, Dennis O'Keefe e

Alexc:\nder Granach em:

OS CARRASCOS TAMBEM
MORREM

A aventurGl do hornem
"

que rnori-

I
dou para o inferno Heydrich, «o

enforcador» .

O fato que os jornaes não publi
coram, mas. que está indelevel
mente registado, nall páginall

eterna. da hiltória.
Impr6prio até 14 anos

I
No programa:

Notícias da Serncmo 45x35 - DFB
Noticiário Universal - Jornal

I ROXY Hoje, 6" feira, àSl

Rua Felipe Schmidt 34, 19,30 horas
Sala 3. Telef. 16-31 Sessões das Moças

George Brant, n.na Mo.ssy e .Bali!

�������������� Rathbone em:

=
-- SEDUTORA INTRIGANTE

O «Toro» naufragou
Era uma elpla fria e corojoso !
Mas, antes de tudo era tombem

Buenos Aires, 4 (U. P.) mulher. Entre o dever e o amôr
seu coração vacilava.

O navio argentino "Toro", Impr6prio até 14 anos

afundou esta manhã, ao largo No programa:

da costa sul americana, depois Filme Jornal 42x10. DFB

[de ter sido abalroado pelo va-
Ainda que'pareça incrivel. rShortJ.

Preço. Cr$ 1.20, 1,80 e 2,40.

por norte-americano "Atlanta
City". Êste último, que estava
em viagem de Buenos Aires pa
ra Nova Iorque, acaba de che

gar a Montevidéu conduzindo
os náufragos.

. Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS

Domingo, no RITZ e ROXY
Império Argentina que nos apa
rece cantando

.
e dançando as ma

ravilhosas composições de Enrique
Granados.

GOYESÇAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


