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Os «tratados de paz» criaram o impasse surgido
na Conferência dos Ministros do Exterior

LONDRES, 9 (U. P.) - O sr. Bevin, mi
nistro do Exterior britânico, pronunciou hoje
seu esperado discurso, em que explicou à na

ção as razões do fracasso do Conselho dos Mi
nistros das Relações Exteriores dos "cinco

qranâes", recentemente reunido em Londres.

Afirmou Bevin que os russos se mostrauarn.
irredutíveis nas questões relacionadas aos

tratados de paz e, da mesma forma que Byr
nes e os jornais ingleses e americanos, desta
cou que foi um dos principais motivos do

"impasse" surgido na reunião. Bevin explicou
que sugeriu que todos os cinco ministros par
ticipassem nas discussões sõbre tratados de

paz, embora apenas decidissem o assunto os

"três grandes" e os demais signatários. Mas
essa proposta, que em sua opinião tudo resol

veria, não foi aceita por Molotov, que afirma
ra estar cumprindo instruções recebidas de
Moscou. Bevin salientou que se não fossem
essas divergências poderiam os conferencistas
chegar' a acôrtio sôbre o delicado assunto dos
tratados de paz.

O relatório de Bevin sôbre a reunião do

Conselho, de acôrâo com o que ficou esiabele- I

cido, não será motivo de debate pela Câmara
dos Comuns. A reunião de hoje foi aberta pelo
"premier" Clement Attlee.

Quadros de grande valor

\ ,

Curiosa descoberta
São Paulo, 9 (A. N.) - Os

trabalhadores da fazenda "Sa
nalaía ", em São Simão, neste NOVA IORQUE, 9 (U. P.) - Um despacho para a Agência
Estado, acabam de realizar in- Aneta, informa que 26 quadros, de incalculável valor, rouba
t�r�ssante descoberta. arquio- dos pelos nazistas na Holanda e levados para a residência de

Iógica, quando procediam a es-.Hitler em Berschtgaden, ou para a Áustria, voltaram ontem a

cavaçao para aproveItamento Haia, num avião norte-americano. A colecão inclue obras de
de 11111 v�io .dág��. Tratll;�se de Rubens, Rembrandt e Van Gogh.

" .

\'
uma autêntica 'lgaçaba, do --------

tipo usado pelos "tapuios". A I Tambe'm naNo interior do vaso, foi encon- lespos a
tracla espessa camada óssea,

f Noruegapresentando-se a "igaçaba" rancesa a
ornamentada, a exemplo das .

ue foram encontradas. na ilha Londres, � ,U. �.) - A e��s- Londres, 9 (U. P.) - En-

�e Marajó. s?r� de Pans indicou a,o MmlS- quanto as apurações de Oslo
teno da Defesa Frances a res- ainda possam modificar Iigeí
posta à suposta declaração do ramente o total, parece certo
PRAVDA dizia ter a França que das eleições na Noruéga
utilizado apenas duas divisões resultou um Parlamento com

na frente, durante a campa- maioria trabalhista e radical.
nha italiana e afirmou que to- O Partido Agrário perdeu seu

do o efetivo dos franceses atín-: domínio das zonas rurais para
gia o equivalente a 5 divisões. I o Trabalhista ..

De regresso
.Ríc, 9 (A. N.) - Pelo va

por "Duque de Caxias", deve

rão seguir para os Estados da

Bah ia n .o, Ceará e

Pará, domicialía-
�---------------------------------

;f::��sta��i��:e����:��!���IDo Rio a Nova Iorque, a pé!rados das forças expedícíoná- '

ri.as brasi�e�ras ..O referido na- Rio, 9 (A. N.) - Pedro Simon, um gigante nascido no
VlO parttrá amda no correr Brasil Central, medindo 2, metros de altura, e de pés e mãos
desta semana. colossais, vai tentar, pela terceira, vez uma grande facanha: ir

a pé desta capital a Nova Iorque. Espera gastar nessa longa
travessia cerca de 4 anos. Declarou aos jornalistas cariocas que
nas duas tentativas anteriores não chegara ao fim de sua via
gem porque seus companheiros haviam morrido a meio cami
nho. Agora, está resolvido a seguir sozinho. Ontem, Pedro este
ve em visita aos jornais locais, apresentando. suas despedidas,
pois pretende iniciar a viagem dentro de breves dias.

o gabinete ignora
Rio, 9 (A. N.) - o gabinete

do ministro da Guerra desco
nhece a partída' para o Brasil
do navio nacional "Pedro Se

gundo", que trará de regresso

�e�l�t���l1�O �:i.��;�s�s2���'�Sç?�: O aniversário da República Portuguesa
da�os consorcI�dos na It�l�a. São Paulo, 9 (A. N.) - Encerrando as comemoracões da
Adiantou o gabmete d.o mmis- passagem do aniversário da República Portuguesa, realizou-se,
tl�o da Guel:ra que a ll:forma- no Teatro Municipal, concorrida cerimônia, durante a qual em
ç�o d� partida do refel:Ido na- nome dos portugueses residentes no Brasil, foi entregue ao re

VlO. so pod�ra. se robtída no presentante do comandante da Segunda Região Militar, uma
LOldE' Brasllell'o. bandeira ofertada á FEB. Durante a solenidade, foram entre

gues várias "ordens do Mérito" e "Infante D. Henrique", a des
tacadas figuras da intelectualidade bandeirante.Tráfego marítimo

Madrid, 9 (U. P.) - Foi 'res
tabelecido o comércio maríti
mo entre a Espanha e a No

ruéga, que se manteve sus

penso durante tôda a guerra.
Chegou a Barcelona o navio
norueguês "Svolder" condu
zindo grande carregamento,
inclusive papel para a impren
sa espanhola

o julgamento· de Quisling
ESTOCOLMO, 8 (U. P.) - Notícias de Oslo, indicam que o

Supremo Tribunal da Noruéga abriu suas sessões às 9 horas
da manhã de hoje, para decidi!' a sorte de Quisling. Estava
presente o advogado da defesa. Vidkun Quisling deu entrada
no tribunal, protegido por forte escolta policial, com o rosto
terrivelmente pálido e olhar trágico.

formes aqui recebidos dizem

que a renúncia do cel. Peron

foi precedida de uma ,intensa
rebelião das tropas concentra
das no Campo del Mayo. Adi
antam esses informes que o ul
timatum fazia sentir ao chefe
do govêrno demissionário que,

INTENSA REBELIÃO se até às 18 horas de hoje não

Montevidéu, 9 (U. P.) - In- fosse conhecido o afastamento
da presidência da República, as

• tropas ali estacionadas mar

chariam sôbre a Casa Rosada.

Montevidéu, 9 (U. P.) - Se

gundo se anuncia, o coronel

Peron, chefe do govêrno argen
tino, renunciou em face do ul
timatum que lhe fôra apresm
tado por vários proeminentes
chefes militares.

VÁRIOS FERIDOS
Montevidéu,9 (U. P.) - Tão

logo foi noticiada a renúncia
de Peron, os populares tenta
ram a realização de manifes-

, tação de júbilo. A princípio as

autoridades policiais não to
maram providências. Entre
tanto, posteriormente, policiais
armados procuraram dispersar
os manifestantes. Em face da
reação apresentada os policiais
fizeram uso de suas armas,

disparando-as e ferindo várias

pessôas.

POUCO DEPOIS DAS 17,30
HORAS

Montevideu, 9 (U. P.) - A re

núncia do ceI. Peron foi dada
a público pouco depois das ..

17,30 horas. Juntamente com

Peron apresentaram seus pedi
dos de demissão várias outras

altas personalidades do go
vêrno argentino.

* * *

PEMANECE O ESTADO DE
SÍTIO

Montevideu, 9 (U. P.) - A

situação na Argentina con

tinua muito tensa. A residên
cia do ceI. Peron acha-se guar
dada pela polícia, que ocupa,
em fórma de cêrco, quasi tôda
a quadra. A censura à impren
sa e o estado de sítio permane-
cem.

* * *

A NOTA DE WASHINGTON

Washington, 9 (U. P.) - O

Departamento de Estado deu
a conhecer uma declaracão re

lativamente à renúncia do cel,

Peron, segundo a qual se abs
tinha de fazer quaisquer co

mentários antes de recebida a

confirmação oficial.

De volta do excurso que

fêz, em visita de inspeção
às filiais Hoepcke, em Blu

menau, Lajes, Joaçaba etc.,
- cn6guu sábaúo, ó do an

dante, a esta Capital, o dr.
Aderbal R. da Silva.
Sua orientação, no pôsto

de diretor-presidente da
Casa Hoepcke, tem sido
um como sôpro renovador
e ozonizante no sentido de
etsver e readaptar, ali, as

secções do trabalho comer

cial, fabril e de navegação,
dadas as circunstâncias

'excepcionais, determinadas
pela guerra, ainda' mal ex
tinta, em que o Brasil se

viu envolvido e de que saíu
vitorioso.
As diretrizes da velha

CASA HOEPCKE encon

traram"no dr. Aderbal um
chefe càpaz, de fino tacto,
visão ampla, espírito se

guro, mas conciliador, tal

como a época o exige dos

homens-guias, que nasce

ram para matar os obstá

culos, os traumatismos e

a rotina, esta principal
,mente, pois é ela, sem dú

vida, a pior travanca no

caminho da evolução hu

mana.

° ESTADO, aproveitando
a oportunidade, saúda o

dr. Aderbal, com votos pelo
êxito completo da sua ati

vidade naquela acreditada
casa de comércio.

Grande homenagem
Nova Iorque, 9 (U. P.) - O

almirante Nimitz foi alvo de

gigantesca homenagem do po
vo nova.iorquino, na primeira
recepção a um herói naval

norte-americano, desde o ano

de 1899, quando regressou à

pátria o almirante Dely. Cen
tenas dE' milhares de pessoas
saí rum às ruas para assistir o

gl''1mlioso desfile.

INICIADA A LIBERTAÇÃO
Rosário, Argentina, 10 (U�

P.) - A polícia começou, esta
manhã, a pôr em liberdade os

estudantes detidos domingo
último, quando foram desalo

jados dos edifícios das Univer
sidades de Santa Sé, situados à
margem oposta do rio Paraná,
frente a esta cidade. Foram li
bertados, também, os decanos
dás Faculdades de Medicina,
Engenharia e Ciências Econô
micas. Até agora já foram li
oertados cêrca de 700 das 800

pessoas que estavam detidas
na prisão desta cidade.

Declinou comentar
Londres, 9 (U. P.) - O "pre

mier" Atlee declinou fazer

qualquer declaração p.
erante a

Câmara dos Comuns. sôbre a

política britânica, com relação
a Palestina, porém prometeu
fazê-lo em futuro próximo.
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- Estás certo de que esta é a

nossa mãe?
- Estou, sim. Eu a conheço pe

las lj�as !
* * *

RECORDANDO ...

No dia de hoje
1777 - E ratificado o tratado de

Limites entre Portugal e Hespanha,
pelo qual os castelhanos . devi arn
restituir a Ilha de Santa Catarina.

* * *

* * *

CELEBRIDADES NACIONAIS
QUE TIVERAM ORIGENS

HUMILIMAS
Antônio Felipe Camariio, o

"Potí", a figura quase lendária
da nossa história colonial, era

um simples indigena.
Continua

* * *

Os grandes canhões de um couraçado norte-americano protegeu tropas
que desembarcaram na ilha de Okinawa. (S. I. H.).

Clube Doze

Pereira

Rue João Pinto, 16 - Florianópolis

José Francisco Glavam

Costa & (ia.
Encarregam-se, nos portos de Santos e Rio de Janeiro, de
DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO -- Pecvídencíemdc o de.embaraço
de mercadoria. e .eu reembarque para o. portos do nosso Estado.
DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO -- Para qualquer pêirto do País

e do Estrangeiro.
DESP�CHOS DE CABOTAGEM -- Recebendo 011. mercadorias em

São Paulo, Santos ou Rio e entregando-ds 'no pêirto do destino
ou enviando-o. para o interior.

Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 39; - - Caixa Postal n. 12

Fndereço telegráfico - - TReVO. -- Telefones 1098 e 1342.
FLORIANÓPOLIS -- SANTA CATARINA

- .........

Achados e perdidos
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, os

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

senhora, tendo ao colo uma crian
ça.

- Certificado de reservista de
1a categoria, n. 259057, expedido a

Manuel Camilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservista de 3a

categoria, n. (j60&2, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- "Cm recibo passado pelo sr,
Ti lo Peixoto aos srs. Vitor Rab e

Hercules AlIet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

pedida a Antônio Hoepers, de Gua
ratinguetá, neste Estad•.

de Agosto Contra os explora-
,.

dores do povo
Conselho Deliberativo .Rio, (E.) - O sr. Paulo

Pmto, delegado de Economia

O abaixo-assinado, na forma dos Estatutoc, convoca os Snrs Popular, falando á reportagem,
Major JOflé Rosário de.Araujo. Raimundo Vieira. Jaime Linhare•. Ma- ontem, na Polícia Central, teve
nuel Ferreira de Melo, Osvuldo de Pcasos Machado, Reinaldo MoeU- ocasião de referir-se ao desen-
mann, José Francisco Glavam. Dr. Thiers Fleming, Colombo Sabino, lví t
Dr. Valco Henrique d'Avila, Pedro de Ancântara Pereira, Roberto Mo. vo vimen O da campanha ence

ritz, Raul Wendhaunn, Dr. Elpídio Barbosa, Emanuel Cornpoa, Fer· tada contra os exploradores do
nando Pacheco d,Avila, Dr. Altamil'o Lobo Guimarães, Celao Ramos. pOVo, detendo-se em comenta
José do Vale Pereira e Dr. Henrique Stodiek, conselheiroll eleitos. po- rios sobre a atuacão de seus
ra, no dia 13 do andante, às 19 horas, na sede social, elegerem a auxiliares.

'

SUII Diretoria e a do Clube, para o biênio 1945·1947.
Florian6polis, 5 de Outubro de 1945. Declarou, inicialmente, que

a ação policial não se restrin
girá ao trabalho de fiscalização5y"'1 dos preços dos gêneros de pri-
meira necessidade.

- A repressão - adiantou
atingirá setores distintos e di
ferentes. Começamos pela ali
mentação. Passaremos, agora
ao problema da habitação, e,
em seguida, á questão do ves

tiário. De princípio, creio que
já fizemos bastante. Já apare- Il.

ceu, em consequência da fisca- BASES DO CONCURSO
"-

lização desenvolvida ininter- -O leitor que enviar a melhor Ie-«

ruptamente, muitos artigos genda a.ncdótic� para o cljcl�é a�i- �

cuja venda estava sendo sone- ma, sera premiado com dOIS ln:-
gada. As tabelas estão sendo . t;i�.saso: !l�I�l�n��, l��;a�}���oIU�: 5;:
de um modo geral obedecidas, Roxy.

jco��orme atestam as· poucas :- �\s ane<;lotas serão recebi<!_a.s;
prisoes em flagrante realiza- ate saindo a tarde, .nesta redaçao..

das nestes três rltí di
As mesmas devem vir a.cor;.]Janha�J'u Imos las, das de um recorte do cliché supra. n

constratando com o elevado - Tôda segunda-feira será pu-
número dos primeiros dias da blicada r. melhor anedota com o no-

campanha. me do �utor. ..

A CRISE DE HABITAÇÕES
- O Julgan�ento sera. feito pelo'

P
corpo redatorlal deste Jornal.

.

- rocuraremos agora PR1<:l\HO
.

acrescentou - encontrar uma O candidato vencedor procurará-

sc.:lução para a crise de habita- se_us i
..ng\e:sos ,na gerência do Cine:

çao, ou, pelo menos, resolvê-la
Rliz, ,IS - s.-fclras.

em parte. Não quero ter' a vai
dade de dizer que vou solucio
nar o problema, de vez que se
trata d� assunto bastante com

plexo, e como tal, de dificil so
lução, escapando mesmo à
alçada da polícia. Não obstan
te, espero encontrar meios na

ra minorar os sofrimentos
Á

de
quantos precisam de casa, as

encontram e não conseguem
alugá-las devido à ganância
dos proprietários, contra estes
agirei de forma enérgica, le
vando-os à barra do Tribunal

Ide Segurança. Acabo de expe
dir notificações aos donos de
edifícios de apartamentos, in- I
tiI?8h,ndod-ols a. comparecer à

• • �I
mm a e egacia, dentro do Alt 4
prazo de setenta e duas horas,
com a lista das habitações que
possuem, número de resíden
tes, com o respectivo nome, e

vagos, Os compartimentos va

zios serão alugados compulso
riamente.

A ORIGEt"\'l DOS NOMES DOS
ESTADOS

SÃO PAULO
Os jesuítas edificaram na planí

cie de Píratininga um colégio sob
a invocação de São Paulo. Daí o

nome e a vila e depois à Província
e ao Estado Capital: São Paulo. Su
perfície: 247.239 quilômetros qua- :;;.===================_===;;;;;:;;;.:=====;:;:;
drados. População: 7.871.750. Pro
dução: café, algodão, açúcar, gado,
etc. Primeiro Governador': D. Luiz
Antônio de Souza Botelho Mourão.

Continua

SUBSTITUIÇÃO
Simbolizando a nova era de

paz que se oferece ao mundo,
o presidente Truman substituiu
a miniatura de canhão, que
se encontrava em sua mesa, na
Casa Branca, por um modelo
de arado. Truman, aliás, co-

Voto na srita .......................•...........•......•

dIlhefce de perto tar;ttotas armas Aluna do ........• " .......•.• _ ..................•....•••

e ogo como os lllS rumentos
da lavoura. Cresceu numa fa
zenda do Estado de Missouri e

prestou serviços na artilharia
norte-americana, em territo
Tio francês, durante a primei
ra guerra mundial.

Sob o título acima, publicou
a imprensa de Washington,
quando ainda a Europa estava
em r.uerra:

U:Cl automovel. no qual se

encontrava um grupo ele solda
dos alemães, aparentemente j.i
em e=tado alegre passava em

grande velocidade pelas ruas

de Bergen, Noruega, em direção
ao mar e, lá chegado, em vez de
parar ou executar uma volta
continuaram em linha reta �
mergulharam até o fundo do
pôrto. Pouco depois, ágentes
da ,G(:'staro prendiam alguns
noruegueses que haviam teste-I
munhado o acidente. interro
gando em primeiro Íugar uma I
robusta peixeira: I'- Viu virem os soldados
alemães, não é? E observou IIque se dirigiam para a água..?

--Sim, C'onf�ssou a mUlh81;'!---- :\Ias, entao. por que não I
os dere ve ? )

- Eu, detê-los? - replicou

I Iela. Ol.·�, �ense,i Qque se ,dfrigis- RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4l
B.I,I<l') U [,0UI 1: 'l:i.l 'Bll U.J.)S _1IIIII__IIIIIIII_IIII!l MI1Il!I_alll' IIiIIIJIIBl__1llllllii!1ill5i11IiRiElmi1W3Uli,!M!ll!3J1--__ii. _

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

Centro Acadêmico XI de Fevereiro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

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

a verdadel
dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

o ESTADO
Diário veepertmo

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandalias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)

Esta
,

e

Redação e Oficinas à

rua João Pinto n.? 5
Tal. 1022 - Cx. posta] 139

ASSINATURAS
N. Capital:

Ifno Cr' 70,00

Semestre Cr$ 40,00 -

Trtmestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,40

No interior;

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 4.5.00
Tr-imestre Cri 25.00

Número avulso c.s 0,50

Anúncios mediante contrito.

Os orrgmars, mesmo não puhlí- :

caâoa. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pejos conceitos emitidos nOI

artigos assinados

Concurso sesanal
dos

Cines RITZ e ROIY

CASA -- CRS 400,00'
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantsdos.
Informações fones 1022 e 1360
ou Caixas Postais 240 e 270.

BREVE'MENTE
Importação direta de todo
material e aparelhos de
rádio, amplificadores e

transmissores para ama

dores, Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

Estabelecimento
Gràfico Brasil

PRECISA-SE de um com ..

positor para trabalho comercial.
Paga-se além do salário míni
mo. 3v-3

E ElE(jANClA ? I
I

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO
PROCURE A

Alfaiataria Mello e Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deflue hoje o aniversário da
srita. Fabiola Ramos, dileta fi
lha do sr. dr. Adalberto B. Ra
mos.

�"

�
,-

J Vida Suciãl I
/- �_ ODU

ANIVERSÁRIOS
Faz anos hoje o sr. Almte.

Arnaldo Pinto da Luz, ex-mi

nistro da Marinha.
*

Transcorre hoje o.
natalício 'I·da exma. sra. Blandina dos

Reis Ferrari, esposa do sr. Teo-]
dosO Ferrari, proprietário da

. conceituada "Confeitaria Chi
/

quinho".
'.'

II<

O dia de hoje assinala a pas
sagem do aniversário natalício
do conceituado especialista dr.
Armínío Tavares, presente
mente clinicando na cidade de
Blumenau.

C0f110
adquirir .

auto-dominio

- Leia

"Como podemos manter-nos serenos"

Página 17

essa americana corajosa abriu um cabaré em Manila para fazer

espionagem contra os japonêses. Como conseguiu enviar aos

americanos, segredos preciosos e que aconteceu quando foi des
coberta e aprisionada pelos japonêses - uma das histórias verí
dicas desta guerra que mais estranhas nos parecem.

Leia "Fui espiã por conta própria" - Página 69

• O homem que os Russos chamam "Salvador". Em Moscou,

I em Stalingrado e em Berlim - êle ludibriou e venceu a vaidosa
Wehrmacht. Estudo biográfico de Gregório Zhukov, o maior

ói militar da Rússia, considerado por muita gente como o ge-
al de maior destaque nesta guerra.

_ Leia "O primeiro soldado da Rússia _ Página 19

Como será o homem dentro de 500.000 anos? Nossos
descendentes serão mais altos, mais inteligentes, mais bem-pa
recidos? Serão mais sadios? Aquí está uma fascinante vista d'olhos
no futuro, onde se explica porque é que hão de desaparecer
os salões de beleza, as operações de apendicite e a sinusite ...

___• Leia "Como seremos dentro de 500.000 anos _ Pág. 75

a sra, Olga Ventura, esposa
do sr. Geraldo Ventura, repre
sentante comercial;
o sr. cel. Francisco Fagun

;iles, residente em Campos No

'vos;
o sr. Antônio Lucia, comer

-eíante:
o jovem Josio Caldeira, filho

do prof. Laércio. Caldeira;
o jovem Felix Brandão So

brinho;
a sra. Suzana Azevedo Koe

.rích:
a srita. Delsa, filha do sr.

João José Vieira, empregado
na Casa Hoepcke;
o menino Maurí José Piazza;
o jovem Cid Gomes.

-Casamentos e
� Realizou-se sábado na resi-!êncía do sr. Mário Noceti, o

enlace matrimonial da sua fi
lha Maria-Aparecida Pedreira
Noceti com o sr. Roberto Costa
Sousa, funcionário do Banco
do Brasil.

o leitor se emociona fàcilmente? Sente
se transtornado com incidentes insigni
ficantes e freqüentemente é tomado de

inquietação? Deseja aprender como con

trolar-se e de que maneira pode alcan

çar o domínio de si próprio? Aprenda
nêste artigo inspirador as três regras
fundamentais para o auto-domínio, que
ajudam a levar uma vida mais serena e

satisfatória, com a vitória obtida sôbre
o nosso próprio espírito.

Leia o que disseram êstes ilustres leitores:

___ SRA. MARIA MARTINS PEREIRA DE SOUZA. esposa do Embai-

.�
xador

b.
rasíten

..
o nos EE. UU • diz: "Sempre encontro estírnu-

�;;- lo e inspiraçào nos artigos de Seleções. Eles capacitam-me a

'.c:.' compenetrar-me de que homens e multter'es de todo_o rnun-
do corrtmuaj-, perseverando na procura de solução pa�a

&Z-1
os rnuitos e VItais problemas que tocam a todos-.�os. se��
COnlQ indivíduos ou membros da comunidade unlversal .

.

-�

AO TODO 31 ARTIGOS, inclusive uma condensação, em 13

páginas, de um livro de grande importância, em Seleções, é1 re

vista lida. em todo o mundo. pela gente que pensa .

Serviram de testemunhas,
:por parte do noivo, no civil, a I
.sra. Noemi Costa Sousa e Ve- i

nicius Gonzaga e sra.;. n? reli-jgioso, ° Sr. AIvaro Acioli Vas
cancelos, Marieta Fragoso,
Luiz Soares e sra. Siómara
D'Éça Abreu. Por parte da noi-
va no civil, o sr. José dos Reis Peixoto, Catarina Haberbeck,
e sra. e o sr. Nilo Noceti e sra.;

Euritz Luz, Hercilia Luz, Ma

no religioso, o sr. Luiz Felipe
ria Ernestina Campos, Maria

Gama D'Éca e Yolanda Pedrei-
Antonia Campos, Lila Bland e

. outras.
ra, o Desembargador Edgard
P Após os atos, o jovemedreíra e sra. Hildegard Pe-

seguiu para Cabeçudas,dreira. '

Os atos civil e religioso fo-I passara
a lua-d,;-mel.

rarn realizados na residência I
dos pais da noiva. Apesar de

I

não haver convites, foi grande
() número de pessoas amigas
que foram felicitar o jovem
par, notando-se entre elas o

sr. Heitor Bittencourt e sra.,
João Sanford, dr. othon Ga
ma D'Éça e sra., Jaime Linha-

·

res e sra., Dr. Osvaldo Horn e
·

sra., Walter Lang, Sidnei No
cetí e sra., Paulo Lang, Duítá
vío Coelho, Paulo Wendhau
sen, Gustavo Zimmermann,
Manoel Campos, Joel Lang,
Walter Kunzer, Germano Oli-

· veíra, Alfr.edo Meyer, Hélio
· Moura, Joel Moura, Lauro Li
nhares Neto, sritas. Carlota

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, li
Representante Geral no Brasil: FER�ANDO CHINAGLIA - Rita do Rosário•.I)/i-A - 2.0 andar - Rio-

5a Noite Demoníaca I (ine Odeon Cine Imperial
A's 7.30 horas

Um adoravel filma musical, apre.
sentando linda. melodias,
entre as quais a popular:

«Maria Helena»:
SERENATA MEXICANA

com Gene Autry
No P;:,ograma:

Notícias da Semana -Nac. D F.B,.
O Carniceiro de Sevilha -- Desenho

Colorido
Preços: Cr. 2.00 -úrríco

Impr. até '14 anos

Viajantes:
No Hotel 'La Porta, onde es

tá hospedado, tem sido muito
visitado o sr. Idalino Fretta,
diretor de diversas empresas
industriais do Sul do Estado e

pessoa largamente conceitua
da nos meios social e comercial
do Estado.

O. elementos
do conjunto vo

cal «Demônios
do Rítmo»' com
autorização da
:liretoria do Clu
be 12 de Agôllto,
rellolveram inll

tituir um concurso, para. saber
qual a senhorinha. filha do sôcío ,

que terá direito ao «prêmio de

viagem; de ida e volta, ao Rio
de janeiro, com e.tada no hotel
mais central daquela Metrópole».
O início da votação .e procederá

na festa que o "Grêmio America
no" fará realizar na noite de 14
do corrente. no Clube 12 de Agôsto.
A apuração serei feita na ·V·

D H II dNoite .emoníaca·, do dia 10 de e o ywooDtV'ERSÕES: novembro p. v., nos salões do re-

Ritz, amanhá, às 17 e 19,30 ferido clube. Hollywood, 9 (U. P.) - Pres- Concurso
horas, apresentará o interes- _

I
ton sturges está tentando con- de Admissão

sante filme "Eterno Preten- vencer Madeleine Carrol a vol- Acha-lIe publicodo no Diário 0-
dente".

. "�.rêmio A!llericano" �rr.. bene-I t�r. ao cinema, com a. "Colum- Hcial nr. 172 de 30-VII-945 (Suple-
Ritz sexta-feira, recital de flCIO ao ASIlo de Mendicídade.

í

bía", de Prosper Marímee. Pa- menta), 011 In.truções para o Con-

Piano'de Arnaldo Rebelo. Ritz, domingo, "Um retrato ra tanto, já mandou os origi- curso de Admisllão àll Escolas Pre-

I ,paratóriall, em 1946. aprovadas por

Çlube 12 de Agôst.o, sábado, de 1?ulher", com E�ward G. ; n�is a Pans, onde a estrela e�- Portaria nr. 8475, de 13 do julho
cha dançante orgamzado pelo Robmson no seu maior papel. ta repousando. de:1945.

A's 5 e 7.30 horas
Sessões dali Moças

Uma gostolla mistura de comédia.
drama. mistério, romance, mUS1-

co e linda. pequenall:
A LETRA ACUSADORA
com Betty Jane Rhodea, June
Preiller, Edcij.e Brac:ken. Philip

Terry e Nils Allther
No Programa:

.
Filme Jornal -Nac. D.F B.
Voltem as Bicicletas -Short-

Preços: Srall. e sritall. Cr$ 1.20.
Elltudantes: 2.00 e

Cavalheiros: 2,40
Impr. (I té 14 anos

par
onde I

:I; * :I;

Domingo. simultaneameate, no

Odeon e Imperial
Joel Mac Crea, Mauraen O'Hara e

Linda Darnel em.:
BUFFALO BILL

(ITechnico lar)
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Q eSTaDo Quarla .h!lra, 10 a. outubro d. '9"5

'"

Vida Militar
CURSO P.h.'ÉVIO DA ESCOLA

DE AERONÁUTICA

Acham-se abertas as inscri
ções para o concurso de admis
são ao curso prévio da Escola
de Aeronáutica, em 1946. Os
candidatos devem satisfazer as

seguintes exigencias: dirigir (

seus requerimentos ao coman

dante da Escola, datilografado
em formulário fornecido por
aquele estabelecimento de en

sino dos Afonsos e pelas Bases
Aéreas, e entregá-los na Secre
taria da Escola ou na Base Aé
rea mais próxima do local em
que residir o candidato, no pe
ríodo de 1 a 31 de outubro cor

rente. Os requerimentos devem
conter à declaração expressa
de que o candidato se

destinaiao Curso de Formacão de Ofi
ciais Aviadores ou ao de Ofi
ciais Intendentes de Aeronáu-Í
tica.

O requerimento será instrui
do com os seguintes documen
tos, datilografados em formu
lários fornecidos pela Escola e

Bases Aéreas: ficha individual;
no caso do candidato ter menos
de 17 anos na data em que re

querer, autorização do pai ou
tutor, selada e com firma re

conhecida, devendo a declara
ção do tutor ser acompanhada
do documento que prove essa

qualidade; atestado de solteiro,
selado e com firma reconheci
da, passado pelo pai, tutor ou

.autoridade do local em que o

candidato residir; atestado de
idoneidade moral, tambem se
lado e com firmas reconheci
das, passado por dois oficiais
do Exército, da Armada ou da
Aeronáutica, ou por autoridade
policial ou judiciária do local
em que o candidato residir;
certidão de idade, "verbum ad
verbum", para provar que o

candidato é brasileiro nato e

tem menos de 19 anos de idade,
no dia IOde março de 1946, não
sendo aceitas as públicas-for
mas; atestado de bons antece
dentes ou folha corrida; atesta
do de vacina anti-variólica;
certificado de conclusão do
curso ginasial; e carteira de
identidade, que será devolvida
ao interessado, depois de ser

conferida com a ficha indivi
dual.

As instruções estabelecem
que, para os alunos das Esco
las Preparatórias, Colégio Mi
litar e praças, os atestados de
solteiro, de idoneidade moral e

de bons antecedentes serão
substituidos por uma informa
ção do respectivo comandante.
Todos os documentos acima
referidos devem ser anexados
ao requerimento na ordem
anunciada e o conjunto devi
damente grampeado, com ex

ceção da carteira de identida
de. Não serão encaminhados
nem aceitos documentos com

emendas, rasuras ou qualquer
outra irregularidade, bem co
mo documentos discordantes

I
I

II Dr.
---·1 Rua Nunes Machado,

Virilidacle! Edifício São

forca! Das 9 às 11 e das 14 às 17 horas.
•

Vigô.. !
Com o tratamento pelo reputado pro

duto OKASA. - Á base de Hormônio.
(extratos glandulares) e Vitaminas sel.e
cionadas. OKi\SA e uma medlca�ao
racional e de alta elicacia terapeuuce.
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, so� &

!õrma ue i-;.uficiê""ia glandular ou vtta

mínal, senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no homem; frIgIdez e toda.
as perturbações de origem ovanana,

idilde critica. obesidade e magreza, tta
Cld�z da peie e rug06idaJ� de. eut.s. D.!I.

mulher. OKASA (ÍlllDortado dir<ltamente
de Londres) propor�iona Juventud�,
Saude Força e Vig':'�. Peça formu,a

"prata': para homens e f6rmula "ouro"

para mulheres, em todas 8.8_ boas Dr�g3-
ria. e Farmácias In(ormaçoeH" pedido
IW Dístr, p' odutos ARNA. - Av. RIO
'Branco. 109 RIo.

I� II! tJ 1:111#]pj)
A :'lFILlb A'l'Al"A I VVU O ORGANISMO

O Fígado, ., Baço. O Coração, O Estômago. o�
Pulmões, I} Pe-le. Produz Dôres de Cabeça, DôreA
001'1 ÜISISUIS, f-i eums.ttsmo, Cegueira, Queda do Ca-

helo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 estê aprovauo pl-'Io D.N.S.P. como
auxrhar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Fl'\LAM CELEBHIDADES MÉDICAS

�(lbr.tl o preparado ELIXIR A cenpostção e o sabor a
.914· rlevo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914, re
que o tenho empregado, em comendarn-no como arma de
lI<I casos de lndtcação apre- facll maoejo para o público
prÍlillli (elfills em varias de no combate á 81111111 qualída
sua- m�nUestações) 08 -esut- Ide- que frequente�ente a

'C
'os reru sido ",tulsfatorlos, »rovetto DO Ambulatorio da

� �I. sã" rapldos e duruveí s. Mater�ldade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires Dr. Silvestre Passu

Ds veteranos do Oitavo Exército
TENHA JUIZO bruk. Aproximavam-se porém, dias

amargos. Hommel tendo recebido
importantes reforços, lançou lima

fulminante ofensiva que levou seus

soldados às portas do Egito. O ge
neral Auchinlcck fort ificou-se na

I inhu de El Alamein, que Rommel
atacou em Agósto sendo vigorosa
mente rochassado. O Oitavo Exér
cito estava agora sob o comando
do general Montgomcrv, que tinha
como chefe supremo o general Ale
xandcr. Em fins de Outubro, Mon
tv desfechou sua maior e mais Ia
mosa ofensi va, que deveria levá-lo
aos Alpes. Foram vitórias sôbre vi
tórias. O Afrika Korps fo! aniqui
lado. A lin ha Mareth foi ultrapas
sada e o Oitavo Exército penetrou
na Tunísia para [untar-se ao 10
exército e a seus aliados norte-
americanos, destruindo as últimas
forças do Eixo no norte da África,
No verão de 1943, veio a Sicília e

depois o desembarque na própr-ia
península italiana, que culminou
com a rendição total da Itália. Se
ria talvez excesso de sent imenfal is
mo, lamentar a dissolução dêsse
exército criado apenas para o ser

viço ativo de guerra e destinado
a desaparecer com o advento da
paz, mas não se pode deixar de re

gistar que êsses bravos veteranos
souberam cumprir seu dever, e que
não há palavras capazes de descre
ver o heroismo COI11 que lu taram.
Agora, serão acompanhados pela
gratidão ria humanidade e a cada
�lm de seus componentes, restará
o orgulho, mu i to justificado de pro
clamar como legítimo título de gló
ria, a honra de ter lutado nas glo
riosas fileiras de um exército, que
jamais foi excedido em bravura e

em merecimento, nos campos uo

batalha.
.

TEM sfFIL1S OU REU,

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PUL�R PREPARADO

(Por Juan Carlos Herédía)
Gopyright B. N. S.

.

Londres - O Oitavo Exercito
britânico foi disscl vido, depois de
ter ingressado vitoriosamente na"

paginas da história. Nenhuma uri-

lua lt militar i.rigl esa ou de qualquer
r.nt ra nacionalidade, empolgou tan

to a imaginação do mundo. SC'IlS
vct crancs lutaram com sorte va-

riavel, quando ainda n50 existiau:
outros exércitos ingleses nos cam

pos de batalha, mas, desde o mo

mento cm que tornar-ar» a inic;ati·
va, jamais conheceram derrotas..

Não houve em tôda esta guerra, e

se bem examinarmos o ussunto, em

nenhuma outra até hoje travada,
Ulll corpo militar que tivesse avan

çado tanto em tão pouco tempo -

desde El Alamein até aos Alpes -

percorrendo 3.000 milhas em 30 rue

ses. Sua última batalha foi travada
no Mediterrâneo, onde passou grano
de parle de sua existência. U Oita
vo Exército hritào ico foi criado
com as forças do Oriente \Iedic,

I
conhecidas como o "Exército 'do
Nilo", que, sob o comando supr-e
mo do general Wawe l l venceu os

italianos nos desertos da Lihia e da
Ci rcnaica. A primeira ação of'ensi
"a dêsse cor-po militar foi contra
as tropas do Eixo, na fronteira
egipcia, em 18 de Novembro. ele
1941. O general .Auchinlcck anteci
pou a inlenção do inimigo, toman
do a ofensiva cinco dias antes do
que era esperado. Depois ele terri
vcl lula em que os avanços e recuos

se sucederam, o novo exército de
monstrou suas qualidades de resis
tência e sua determinação de não

�-dmitir a der-rota. As forças de
ommel foram repelidas em Janei

ro de '1942, até à linha de Gazala,
libertanrlo-se a praça forte de To-

• uuu. awr.. •••• IIIf ... ._

COMPANHIA b6UJANÇA DA BAlA"
F..d.�. e. 1871 - Séde: R A' A
lN�'R'NDJO� 'R TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

IR:H. BOSCO LTDA.
I ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVAR1AS SEGUROS DE:
Representações Transport.. Marítimos: FerrO.

Consignações •• Conta Pr6pria viários, Rodoviários. Aéreos,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pelsoais,
CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e \Tida.

Endereço Telegráfico « BOSCO"

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80� -- -- ----

quanto a filiação, nome e ida-
de.

IO certificado de conclusão
do c u r s o ginasial poderá
ser apresentado posteriormente
até o dia 31 de janeiro do ano

próximo. Só serão aceitos os I
processos que estiverem rigoro-jsamente nas condições estabe
lecidas.
Não serão admitidos a con

curso os candidatos que, a juizo
do comandante da Escola de
Aeronáutica, não satisfaçam as

exigências constantes dos itens
referidos, bem como as do ar

tigo 116 do Estatuto dos Mili
tares, o qual reza o seguinte:
"Para admissão nas Escolas e

CUrsos de formação de oficiais
além das condições de idade,
aptidão intelectual, idoneidade
moral e capacidade fisica, é ne
cessário que o candidato seja
brasileiro nato e que as condi
ções de ambiente social e do
méstico (nacionalidade, reli
gião, orientação política e con

dições morais e profissionais
do país) não colidam com as

obrigações e deveres impostos
aos militares nem sejam susce

tiveis de obstar a um perfeito e

espontâneo sentimento patrió
tico" .

«

«

Atençâe
A ccac das máquinal SIN·
GER dispõe de téenico espe
cializado em consê,tcn de

máquinas de costura, meto'
res, fogcueiros, geladeiras. fer-

ros. aquecedore_, etc.

Atende chamadol
a domicílio.

Tirante .. , 18 -- telefone 1.479

Siniatros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816.30
76.736,401 306,20

Diretores:

IDr. Parnphilo d'Utra Freire de Car-valho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

......_ -..... _, __ ""
__ "m__ _-_... '" _, '_ --:.-'"

Oswaldo R. Cabral I
I

7
Francisco

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tése. e Memorais
Doublés e tricromías

RevÍII:as ' Avullos ' Caua••
E_tojos. etc.

Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Composição de livros e

Jornais

Aceita encomendas para o interior do Estad.o

Rua Tiradentes n°. 10 •.• Florianópolis '" Santa Catarina

Sedas, Casitniras e Lãs

CASA SA.-rA a(os�
ORLANDO SOA RPELL]

Bua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreÍoja - Telefone 1514 (red e interna}
Caixa Postal 51 --- End.· Teleg.; «Scorpellí» --- Florianópolis!

..

[
!
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o: it3iTAOO Quarta-feira. 10 ele O4Itubro ele t945 5

Lira Tênis Clube-Dia 13-Soirée patrocinada pelo Centro Acadêmico XI
de Fevereiro. Cinco horas de. bom humor e surpresas. Resultado do concurso

«Rainha dos Estudantes».. Venda de mesas na Relojoaria Moritz ..

........a. _ ....

feda M. Orolino
Cirurgiã - dentista

E D I T A L Diplomada pela Escola de
De ordem do sr. Dlrctor, torno Odontologia da Faculdade

�:'.. público, para conbecimentoC· das idn- de Medicina da Univer-
teressadas, que as aulas d1» urso e

IEnfermeiro-Visitador, terão início sidade de Porto Alegre.

I <i no dia 10 de outubro corrente, às Consultas com hora mar-
" C9Pynghl da 8 horas. cada , no periodo das 14rlJ. rh.UAVE rouHlAND? Jnc. As candidatas ínscrjtas ao aludi-

às 19 horas.

II
do Curso são as seguintes:

1 - ::\Iercí Faisca. Consultório e Residencia:
1 ... que os pombos-correios, em 2 - Lacv Santos Rosa. I Rua Esteves Junior 129.vôo de cruzeiro, voam entre 300 a 3 - Maria de Lourdes Brito.

I Telefone _ 1218.1800 metros de altura. 4 - Rulh Silva.
2 ... que as unhas e os cabelos 5 - lgncz Soares de Carvalho.

!- .. _humanos crescem com mais rapí- 6 _ Osvaldina de Jesus Silveira. -----
dez no inverno elo que no verão; e 7 - Gutcrnberguina José da sn
que é entre os 5 e os 30 anos de va,
idade que as unhas crescem mais 8 - Jenny Maria Domingues.
depressa. 9 - Rody da Gama.
3. .. que, no cerni

í

ério de Santa 10 _ Dorotby Saldanha do Al11�
Xlar-ia de Tule, nos arredores da ral.
cidade do México, existe o cipreste 11 _ Dorothy de Castro Bras
mais velho do mundo, uma

=
' cher.

que já Y�v�a 91JaI\.do e�a�l1 construi- 12 - OS�11ar�na da Silva.
das as ptrâmides do Egito. Flor-ianópolis, 8 de outubro de

4 ... que a invenção do piano é 1945.
assinalada em 1709, quando Barto
lomeu Chr istof'orri, de Pádua, fa
bricante de haspsícórdios e músi-
co do príncipe Fernando de Médi
eis, expôs alguns daqueles instru
men tos em Florença.

5 ... que, na Bfblioteca do Vati
cano, existe uma Bíblia redigida
em hebráico que pesa 160 quilos; e

que, em 1572, uma sociedade co

inercial veneziana propôs ao Papa
comprá-la por seu pêso em ouro,
proposta que foi imediatamente
recusada.

fi . .. que, durante o primeiro
quartel do século corrente, quando
era pouco difundida a caneta au

tomática, a maior parte das penas
ele escrever usadas no mundo eram

fabricadas em Birmingham, na In
á data da Pro- glaterra; e que, só em 1920, mais

de 20 toneladas de aço foram em

pregadas nas usinas de Birmin
gham exclusivamente na manufa
tura daqueles minúscu'us instru-
mentos.

Rodrigo Soares

(Esclusividade do CEC para
"O Estado").

Todas as fases da vida so-Icial são passageiras bem como

todas as doutrinas e teorias
são apenas interpretações ou

hipóteses concebidas por deter
minados cerebros. A única po
lítica exata é a experimental,
que não se entusiasma por ne
nhuma teoria nem doutrina,
mas se resolve pelos resultados

sempre pronta a verificar os

próprios erros. O verdadeiro
homem de ciência desconfia de
si mesmo e se mantem sempre
em prudente "parece-me".
Porque somos todos apenas in
terpretes da natureza, da rea

lidade e dos fatos. A ordem so

cial estável é a que mantem to
dos os espíritos abertos para
as mutações dos tempos e, em
cada momento, estabelece o

equilíbrio menos instável pos
sivel. O socialismo exagerado e

'0 individualismo exagerado
são condenáveis e degeneram

I em consequências danosas. Si

Ihá exagerada socialização do
! indivíduo ele perde a iniciati- I

,l va induvidual, se torna um

aU-Itómato ou apenas uma peça
I de máquina. Também si o in-"

I dividualismo se manifest.a e:x::-
geradamente, todos os indíví
duos se fazem de si mesmos
uma lei e daí resulta a anar

quia e o cáos. Só os ingleses é

que sabem ver o transitório. t Motor a oleo crúpassageiro em todas as fases
da vida social. Os outros IX>fOS VENDE-SE um

não sabem ver Que todos os

fatos e todas as
-

cousas tem

sempre dois lados. 1l:ffi do�
quais nos é desconhecido e .so

I o tempo e as circunstancIas
nos revelam ulteriormente.

Laboratório Clínico Departamento de
Saúde Pública

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Não se aceitam hóspedes
portadores de motestias

contagiosas

�
�\��lsooq.9.f�� �.
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nnnTOnO PRTOLDGlCnS

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

Floria·nõpolis
Dr. H. G s.

Exame de sangue, Exame poro v-erificoção de cancer,
Exnrna de urina, Exame poro verificação da grovi
dez, exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, eafé. águas, etc.

Clube 12 de Agosto
,PROGR.DLt PARA OS )IES}�S DE OL'reRRO, XOVEJIBRO

E DEZEIUBRO nE 194:5:
OU']lUBRO

Dia 3 SOIRÉE com início ás 22 horas.
Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE

MONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE
MONÍACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu
.sivamente pelos elementos do conjunto.

Dia 15 GRANDE BAILE, em homenagem
clamação da República.

Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 l..,ras.
Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 1{) horas.

lJEZElfBRO

ARí RAMOS CASTRO
Secretário

Individualismo
e socialismo

Dia 14 - CHA DANÇANTE do "Grêmio América". 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 DANÇANTE, com início os 10 horas.
Dia 27 SOIRÉE, com início ás 22 horas.

XOVE3'lBRO

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 canto e musica, e, em seguida,
dança.

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SOCIO. ,abrindo O

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

21 horas.
OBSERVACÕES

Êste programa está sujeito a
�

modificações, que só se ve-
Tificarão por motivo de fôrça maior.

IPara os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
-o de rigor, permitindo-se () branco. '=- ---!_•

Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas
constantes deste programa, feitas pelo Clube,

NOVO HOTEL
dede M+!uel Rodrigues

SOUlSa
Angelioa, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPilISO

I
>

Banc��,�O,!iS!�i!�o!�o�o���! S.4. IRE3ERtAS: CR$ 12.5\)i�'lOàOO . 1Rua Trajano, 23 - FloriãnÓP'OI�rS�"-T\i�
----------------------------------------------------��

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51í2 a. a. - Limite CiII$ 30.00a,oo

Movimentação com cheques

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fAlmelA

Cu c....... Mafra, 4 • 5 - fOH 1.'4.1
,..trer. • ..•.ucfIe

"VIR<iEM E� JAUDADE"
•

� /4. \V ETZEL INDUST\oIZ d�:n i-JOINVII.,LE (Merce relllsl

recommellda-�e para rorem �na € roupa cOmrnOfTl.

o Sahão

4parêlbos elétricos
A Inslaladora de Plor ianópclie,

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-

çO�ossui também oficina especiali
zada com técnicos profissionais,
para' consertos de aparêlhos elétri
cos, enrolamento de motores e dí
namos estabilizadores, ferros de
en"om�r fogareiros, aparelhos mé
di<�os e �utros, com exceção de apa
relhos de rádíe,

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
�entes de Florianópolis.

DR. HENRIQUE
STODIECK

(Membro dos Institutos d.
Direito Social Brasileiro II

Paulista, lente da Faculdade

1
de Direito d. Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro, n' I,
sala 3 -Caixa Postal -- 86. ,

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tidas
as Indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
300., interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

D�t�{����a I
La.horatúrio de Análiaes

Iclínicas.
Consult6rio: rua Felipe Seh
m.idt, 21 [alto. da CQ8Q Pn
raiao], da. 10.30 ás 12 • das

I15 ãs 18 hs.
R,a.:idincia: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64. �Fone: 769 [manual] I

marca "Oli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44,
Telefone 1134.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Govêrno do Estad·O Concurso para Rainha
dos EsluCIIsntesEs-o sr. Interventor federal no

tado assinou, entre outros, os
guintes atos:

TORNANDO SE:'! EFEITO:
o decreto de 12 de julho do corrente ano,

que nomeou Valdemar Ern para exercer o car

go de Escr-ivão, padrão F, do Quadro Único
do Estado (Delegacia Regional de Itajaí).

","O.\fEA:\ DO:
De acôrdo com O art. 15, item II, do decre
tc-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Valdemar Em para exercer o cargo de Es
crivão, padrão F, do Quadro único do Estado,
criado pelo decreto-lei n. 1.286, de 24 de feve
reiro de 1945, para ter exercício na Delegacia
Regional de Itajaí.

José Caldeira de
Andrada e eSpÕS8
participam a seu. parentes e

penoa. amiga. o nalilcime�to
de Beu filho

ROMUALDO
Fpolis .• 23--9--45.

� vs 1

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sabbl economizar ..

se-
Itesultado da 8a• apuração

parcial
1 ° lugar Maria Luiza

Campos - 10.413 votos.
2° lugar - Denize Verissi

mo Pereira - 4.976 votos.
3° lugar - Mar ilda C. da C.

Luz - 4.959 votos.
4° lugar Yeda Gama

d'Eça - 3.190 votos.
5° lugar -- Ariana Lebar

benchon - 2.398 votos.
6° lugar Sinova Leal

Moura - 1.877 votos.
7° lugar - Terezinha Cou

to - 1.867 votos.
8° lugar Úrsula Beck-

mann - 1.354 votos.
9° lugar Maria Lígea

Cúneo - 954 votos.
10° lugar - Noemí Flores-

483 votos.
A diretoria do Centro Aca

dêmico XI de Fevereiro está
avisando aos interessados, que
o concurso para rainha dos
estudantes será encerrado, im
preterivelmente, às doze ho
ras do dia treze do corrente
devendo o resultado final se;
dado a público na soirée de sá
bado próximo, no Lira Tênis
Clube.

-

Mais $ 20.000,00 em p..êmios
aos vencedol'es do Concurso IIDIALOpll

Resultados do Concurso Abril-Junho - Francisco de Assis Corrêa, comerciante
em Goiânia, recebeu 8.000 cruzeiros. - José Sebastião Dias, negociante em Peder

neiras, conquistou o 2.0 lugar. com 3.000 cruzeiros - 18 premiados com 500 cruzeiros t

LJa esquerda pura II aureua. os srs Fruncisco de ASS',Ç UOI'Têa e Sebustuio lruis - pat de Jose Sebastião
Dias -. comerciantes em Gouirna e Pederneiras, vencedores do concurso Dialop Abril-dunho, no

momento em que recebiam. respecttunmente 8.(}()() cruzeiros e 3.()(J() eruze-ros.

Idealizado em bases que entregou em mãos do SI'. Fran
constituem verdadeira novída- cisco de Assis Corrêa o prêmio
de em nosso pais, os concur- de 8.000 cruzeiros que lhe cou
sos "DlALOP", destinados a be como 1.0 colocado no con

premiar o esfôrço dos reven- curso de Abril-Junho. Manifes
dedores da firma Dianda Lo- tando o seu regozijo pela boa
pez & Cia. Ltda., de S. Paulo, nova, disse o campeão-mxi.os
estão causando um extraordi- - Realizei muitas vendas dos
nário sucesso entre os comer- produtos "Letizia" e "Guana
ciantes de secos e molhados. bara"; ganhei bastante e agora
Mensalmente chegam aos es- ainda recebo 8.000 cruzeiros
critórios da firma, fabricante que não esperava!
dos afamados produtos "Leti- Aproveito a oportunidade pa
zia: e "Guanabara". centenas ra felicitar os diretores da fir
e centenas de mscrições, ates- ma Dianda, Lopez & Cia. Ltda.,
taudo o entusiasmo que esta pela magnífica orientação que
prova despertou entre os cO-I vem dando às suas promoções
merciantes do ramo. de vendas, e que tão bons re

Os vencedores do concurso I sultados oferece aos revende-
Abril-,Tunho

I
dores de seus produtos. A fre-

Já podemos divulgar o re- guesia aumentou muito. Os
sultado da apuração do con- óleos de algodão e amendoim,
curso relativo ao 2.6 trimestre saponáceos e sabões Letizia e

de 1945. Dentre milhares de Guanabara têm uma grande
concorrentes, os que apresen- saída, o que aliás se justifica,
taram maiores coeficientes de dada a sua excelente qaalída
vendas dos produtos "Dialop" de. Pode estar certo de que
foram os seguintes: Francisco serei um concorrente assíduo
de l\ssis Corrêa. de Goiânia, a todos os concursos. E veja
Est. de Goiás, classificado em bem: ainda hei de tirar outros
1.° lugar, com 8.000 cruzeiros, prêmios!
e José Sebastião Dias, de Pe
derneiras. Est, de São Paulo.
em 2.° lugar. com :'l.000 cruzei
ros Mais 11; comerciantes foram
pr-emiados com fiOO cruzeiros
cada um

"Minha.s vendas atingiram um

nível inesperada"

o representante da firma
Dianda, Lopez. & ela Ltdu ..

êste é, sem dúvida, o melhor
presente que poderia receber ...
-Então aceite duplo parabéns,
Como conseguiu alcançar 02."
prêmio "Dialop'"? - Foimuito
Iáeíl, Fiz a minha inscrição.
comprei um bom sortimento
dos produtos "Letizia" e "Gua
nabara" e o resto ficou por
conta da freguesia. Como o'
senhor sabe, os produtos
"Dialop" têm grande procura.
principalmente na zona onde
estou estabelecido. Por isso.
digo sinceramente: o prêmio
que acabo de receber devo-o
à minha boa freguesia.
- Vai participar do próximo
concurso. já em andamento?
- Naturalmente. E pode estar
certo que farei muita fôrça pa
ra conquistar as magníficas
vantagens que Díanda, Lopez
& Cia. Ltda., proporcionam aos

seus revendedores.
Novo Concurso "DIALOP'

Julho-Setembro

Podemos informar que estão
abertas as inscrições para o

novo concurso "Dialop", exclu
sivo para comerciantes de se

"Que magnífica surpresa...
"

I
cos e molhados, com 20.000

(l Sr. José Sebastião Dias, cruzeiros aos vencedores. Bas.
de Pederneiras. ao receber das ta que os concorrentes ínícr

mãos do representante da mem à firma Dianda, Lopez,
firma Dianda, Lopez & Cia. & Cia Ltda.. o seguinte: 1.0 O
Ltda .. um cheque de ;-].000 cru- total das compras "Dialop" no
zeiros. manifestou a sua grande trímestre J ul,ho - Setembr�. 2."

satüacão com estas palavras O total das compras de todas
_ Que magnífica surpresa! as mercadorias no mesmo

Imagine que me «ase- hoje. e trimestre.

'.

Vboque armado
Londres, 9 (D. P.) - Verifi

cou-se, ontem, na ilha de Chi
pre, um choque entre um regi
mento local e tropas indianas,
tendo havido mortos e feridos.
Os cipriotas recusavam-se a

embarcar no porto de Fama

gusta, para prestar serviço ao

Exterior, pois afirmavam ter
se apresentado como voluntá
rios para a guerra na Europa,
com a condição de serem des
mobilizados, :1<1 pátria, dentro .

Marselha - (8. F. I) - O

dum semestre após a cessação Jovem nadador fra�ces Alex

das hostilidades. E quando as i Jany d� 17 anos, de Idade, ba
tropas indianas foram ernpre-

teu o record europeu .de du

gadas para forçá-los a embar- ze�tos .metros, nado livre, em

cal', o fato provocou novos d?IS mI�utos, nove segundo� e

protestos e finalmente o cho- OIto dec.Imos. O recor� anterior

que armado.· pertencia ao. sueco Bjorn Borg
com dOIS mmutos, dez segun-

CORRETORES
dos e oito decimos.

Preci.orno.. InformaçQo à. Rua A crítica elogiou
Joéio Pinto n' 6 ou Caixa Pes-
.1. t42. 18v-5 Hollywood, 9 (D. P.) - Dm

I duelo entre a Warner e a Me-

Dr Claudionor de tro, t�rI?inou com a vitória
•

I desta última, quando conse-

Sousa Lemos j g�iu �dquirir p�lo. preço de 50

I mil dolares, o direito de filma-
Viajou para o Rio de Janeiro, ��m do livro "Fortunas", de

pelo avião da. Panair, de domingo, RIchard Maoney. O autor, que
dia 7, dando, fim, à inspesão �ue que se assina Henry Andei Ri
e�r�endeu as Contadcrtas Sec- chards é na realidade uma
ClOnaIS dos Estados do RIO Grande .

'
,

'

do Sul e Santa Catarina, o sr. dr , , australiana, que esta sendo
Claudionor de Souza Lemos, conta- t comparada pelos críiticos Iite
dor gera� da Rep,úbl_lca. Dl,lrante rários, a George Sand. Os prín
sua estadia nesta Capital, .apo:-. ha.-I, cipais papeis já foram atribui
ver feito os exames objetivos de
sua viagem, visitou S. S. .dívcrsas dos a Greer Garson e Gregory
realizações do, Govêrno do �stado. Peck.
tendo fi.cado otimamente unprcs- ---------------

siorrado com o que observara. Sex- O prlemel·ro 'tremta-feira, à noite, foi o sr. contador .

sreral da República recepcicna to

�a Academia de Coméocio do Es
tado tendo sido saudado pelos SI'S.

prof�ssores Fernando Machado. (E
retor do Estabelecimento, pruf'es
sor Orlando Brasil, que faiou em

nome do COI:IP0 docente da Acade
mia e aluno Euclides Fernandes,
em nome do corpo discente. Res

pondendo às saudações, externou
S. S. o entusiasmo que sentia em

ver o desenvotvimento do ensino
comercial em Flor-ianó'pol is, ensino
êsse que até 'Pouco tempo n�o h�
via sido compreendido �J..O pars. ��
bado foi oferecido ao Ilustre Vi,Sl

tante, pelos seus. auxlliares 13
. C. G. R, um almoçtJ no Clu:be Doze
de Agôsto, ao qu:rl com:parecell;. a
convite, -representando a farrllllu
contadoriana do Estado, o sr. pro

fessor Orlando Braflil. O almnço,
qu� teve carater íntimo, deco·rreu
em ambiente amistoso, tendo feito
a sauJdacão em nome dos seus cote
gas, o si-. Álvaro Acio.Ji de yascon,
cellos, contador seccional Junto a

Delegacia Fiscal. Em belo improvi
so, agradeceu S. S. a homenagem,
prometendo trabalhar sem.pre jun
to às altas autoridaides do país pa
ra o engrandecimento da <Contado
ria Geral da República e para o de
senvolvimento da Contabilidade no

Brasil!. Ao embarque do ilns!re
funcionário federal, estiJveram pre
sentes o tte. <Câmara, representando
o sr. Interventor do Estado: profes
sor Orlando Brasil, Seeretári0 ... da
F.azenda; sr. Carlos Conceição, de
le,uado do Imposto de Renda e fun
ci�,nários das Contadorias Sec
cionais sediadas em Florianópolis.
.."." w ...- -,.........._..... -......... • ••• _....

Rio, 9 (A. N.) - Comum.i
cam de Porto Alegre, que à
passagem do primeiro trem
brasileiro pela ponte Interna
cional, ligando a cidade gau
cha de Druguaiana à cidade
argentina de Passo de Los Li-

Buenos Aires, 9 (U. P.) _ Tôda a imprensa argentina es
bres, deu motivo a expressivas tá-se preparando para a possibilidade de uma greve de protes
demons�ra.ç�es de �olidariE�da� to contra o çooêrno militar Earrel-Peron, De acõrtio com inior
d: �r�s,tl:�la�a,r�ent.ma. Grau-

mações C!'utor�zadas, ex!st�7fL entendimentos entre os direto
de cornítív a Lllu,:,uamna, tend.o I res dos yorruus os quais ia estão quase terminados, visando
3_ fren.te. o pre�eIto daquela Cl-

marcar o dia da greve, quando deixarão de circular todos os
dade, �Ol recebIda eu: Passo de diáTios que não apoiam o govêrno. Essa greve seri4f.. e til;,�ca em
Los

_

Llbres, sendo a�l homena- tôda a história argentina. .'
.

geadO pelas autorIdades do .:...�....:.... _

país vizinho com um churras
co e houve troca de saudações.
Durante o percurso do trem
sôbre a ponte, grande massa

popular, composta de brasilei
ros e argentinos, erguell vivas
aos dois pa.íses amigos.

o ESTilDO Esportivo

Imprensa contra Farrel- PerDa BRITO
o alfaiate indicado

Tiradentes

Locomovel Io/":.aECEITO
VENDE-SE um de 30 H P.E.;! DE JANELA.S ABERTAS ...

Informações nesta gerência. ), o. indivíduo8 que mais 8e re�-

M I·S uma tur-m"-"!
/ 1!:i�mtr·::�J;::��oe�t%ê;: l:ea;l�a.

.

",\'l,. do vento, porque o organiBmo per-
I{ de a capacidade de ae defender das

Rio, 9 (A. N.) - NalEscola mudança. bruscas de temperatura

de E,speci.,lista de A, ,. Mantenha 8uficientemente ven-
... :nautl- tilado o ambiente em que passa

ca, situada na Pon u ) Ga- a maior parte do tempo. Só a.sim

leão, realizar-se-á' cerilnônia evitará as conBeqüencias das mu

de formatura dr nais um.a dança. bru.cas de temperatura.
turma diploma'- 001' aquele

SNES.

educaJldário
-

Ao ato
---------------

comparecerão
des ciVIS e r

Rutorida-

DO

Seguirá dia 15
"A embaixada Acadêmica

Coronel Vidal Ramos", cOnSti
tuida por acadêmicos .jla nossa

Faculdade de Direito, deverá
seguir para a cidade de Lajes
no próximo dia quinze do cor

rente. Naquela cidade, recebe
rão os estudantes de Direito de
Santa Catarina várias home
nagens por parte do povo la·
jeano.

CINEMA
CURLY

Dr. Safas Lacerda

Cur ly era uma pequena Iagarta;
r;;�"(.e- J,...�i'l dançar o "Swin�", den
tro de urrül 'i.%Jjxa de papi'lao. Seu:
treinador ganháYà algu:n ainr.ej_ro
com ela. Acontece que um arl'uina
do empresário viu Curl� e a coisa
criou fama de um momento para
outro. Quem �ão gostou que o i1'

mãozinho fosse cair .nas mãos dIP

empresário, com a sua lagarta, fd
a irmã dele. E a história começa a

ter sérios atropelos e situações de
fino humo!'. Até que tudo termina
bem ...

"Eterno P,retendente" é o filme'
delicioso, onde se poderá vêr Cur�

ly, Piucky, Janet Blair e o inimilá
vel Cary Grant. Uma comédia chei�
de lances engraçadíssimos, com

um entrecho original e imprevisto.
CurIy foi raptada. Tôda cidade se

movimenta. M::s o bichinho retc,r-·
na ao lar e com a confiança de
Janet no amôr si·ncel'o de Cary ...

i Em exibição amanhã nos Cines
,'I Ritz e Roxy.

wê;l�aCi;s" ;:r;&"��;}ilo;���"""�;:
mos m,)delos, preços ao a1cançe
de todos "Peluso" vende na

rua 1.'iradentes 19.

COZI RA

DIA

Reassumiu sua clínicaPrecisa·se
Rio Eram

, Avenida
6 v.' 3 I� _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Polydoro S_ Tbiago
Clínica MédIca f'm Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, .estiiIlOs,rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças
CONSULTORIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18' horas
RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone �anual 766

ORa SETTE GUSMÃO
CHEh<'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE I!: DO

•
.

HOSPITAL "NERl!lU RAMOS".
ourso de aperfeiçoamento no HO�8pital São Luiz Gonzaga de S9.o Paulo - Ex-esta.
JljI'lo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo' - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão
IJLINICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCJIl .... TRATAMENTO JIl8PJIlC1A.LIZAD6

DAS DOJIlNÇAS DO_ APAReLHO RJIlSPIRATOBIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

OONBULTAS: DIAriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MelreJea, 18
RESID1:NCIA: Rua Esteves Jú.n1or. 136 - Tel. 7�.

.

DR. MADEIRA NEVES
Médico e;peci.lista em DOENÇAS DOS OLHO�

CIlnIo ... ÁperfelQO&Dl.ento • r.oo.a PrAtica 110 Rlo doe .Tan.sn
_••VLTU - Pela lIIUlIlIlAl &IarIam_..... IO,30à.12 he. à tarde excelPtnQO.
.......... 14 ás 16 lIOru - OOI!fIlULTOBIÜI ... "... PIa.. � '1', ....... -

...-z 1."1 - .....CDaI ...�.. v..UaM, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
VlBURGIA G.IlRAL - ALTA CIRURGIA - MOL:8STIA8 DJIl S.IlNHORA8 - PABT08

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
�<te por vários anos do Serviço Cl.rWrgico do Prof. AUplo Correia Neto.
Clnlrgla do estômago e TlaS bíltares.: íntestínos delgado e grosso, tlirólde, rins,

III'6IItata. be�a. ütero, oTáriOll e trompas. Variooeele. hídeocele, Y8ir1.zftl • hlnlia.
CONSULTAS:

... I" li horas. ii Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da C_ ParalllO). Tel. 1.6N.
RESID1:Ncu.: Rua EBtnea Jdnior. 178; Te!. 117M

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - D:1ENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópoli.!.

DR. ARAUJO
A81Jiatente do Prof. San.on, do RIo 4e "..elro

ESPECIALISTA
Doenças e operações elOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTÁ

C1nJ,rg1a moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORllNO (lábio. Nu
da bOca fendldOll de n8J8C«lÇa)

lIIoMagoaoopla. traquêoseopla, bronccscopía ):>8!'B retllrada de corpos Htra.nhoe, etc.

CONSULTAS: d... 10 Ae 11 e du 11 .. 18 bor..

Rua Munes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avlla DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen-
ça. do. inte.tino., réto e onu.
- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
COnllult: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

ã tarde, da. 16 N. em diante
R..Id I Vidol Ramo., 68,

FaD.� 1067.

DE ARAGÃO

.� . ono..... 0IIBJee • ClIrBIIIII
te "-as. Partoe • ._..... _.._._

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
c1am_.. ClU II .. 17 borU. :aaID!aN.

, .. •.....,"'-..... .'-' .......IU·

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
8. .."t�otI •• Clíníes Infantil da Âssistênc1a Municipal • 8ot1.l&al

d. Caridade

OOI!f8UL�!{�J��u���A�!ad���A�i1!oE8.�12�. ._ lAU

Consultoe da. 2 ã. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. JlfÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas

CONSULTORIO: R. Trajano, 14 (altos da C�nfeitaria
"Chiquinho" )

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDÉNCIA: R. FelipeSchmidt, 38 - Fone: manual812

DR. S:ASt.: FARACO
Médico - chefe do Sen1ço de SUilIll do Centr<. '� �;1' ..

.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENlT '.IS DE
umos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-V"O:,E'I'AS

CONSULTAS: das 8 b 6 h. - R. Felipe Schmidt, d .

RES.: R. Joinvíle, 47 - FONE 1M3

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaIl'u - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 ia 18 horAl.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Londres, (B. N. S.) - "No- 10 DE OUTUBRO

vas pesquizas sôbre o Radar, S. Francisco de Borja, Contes-
cuja finalidade e ajudar aos sor

cegos a "ver", estão sendo Francisco, quarto duque de

atualmente realizadas pelo st. Gandia, nasceu aos 28 de ou

Dunstan's Home, o granue es- tubro de 1510, no castelo de

tabelecimento para cegos exis- Gandia (Espanha). Pais pie
tente neste país" - escreve dosos velavam sôbre sua mo

um correspondente do jornal cidade, ajudando-o a pôr os

"Reynold's News". As pesquí- fundamentos de sua futura

zas que estão sendo feitas não santidade. Ingressou no ser

têm sómente por objetivo au- viço da côrte de Carlos vo, onde
xiliar os cegos na sua locomo- conservou intacta sua pureza,
ção. Os planos são para permí- apesar do ambiente pouco Ia

tir-lhes realizar o milagre de vorável às virtudes. Foi lá tam
ler um livro comum graças a bém que êle se casou com D.

um aparelho especial que per-I Leonor de Castro. Vendo, ao pé
mitirá que as palavras sejam � do túmulo da imperatriz, a in-

lidas mecanicamente em voz
I

constância das cousas dêste _

alta. mundo, resolveu servir

unica-I I"As possibilidades do Radar mente a Deus. Nisto nada mu- Visite, sem compromissos,
nesse campo foram sugeridas dou sua nomeação para Vice-

pela primeira vez há um ano, Rei da Catalunha. E a morte LIVR IIRI1 ROSA
por sir Ian Fraser, membro ce- de sua espôsa deu-lhe liberda- li ii

go do Parlamento e diretor do de para ingressar no estado I Rua Deodoro, 33 Ist. Dunstan's Home. Com a eclesiástico. Fêz-se jesuita,
cooperação do capitão H. J. sem, entretanto, já poder re-

Elor ianôpolis

Round, inventor das primeiras tirar-se de todo dos negócios. Livros novos e usados,
ondas amplificadoras, e de um Ficando finalmente livre de em diversos idiomas.
grande técnico em radio-trans- suas obrigações, mundanas,
missões e acustica, foram leva- foi para todos o modêlo acaba- A tende encomendas de

das a efeito as pesquizas preli- do do religioso humilde e ativo. obras editadas no Brasil

minares que já deram como re- Porisso foi nomeado supe-
ou DO estrangeiro.

sultado a construção de um rior dos jesuitas na Espanha.
dispositivo que emite um raio Em 1565, .Ioi eleito Geral da;
de luz e recebe um raio refle- Companhia de Jesús. Papa s.

tido. Embora as experiências Pio VO confiou-lhe missões
ainda estejam na sua primeira delicadas na Espanha, Fran-

fase, e os homens e mulheres ça e Portugal. Voltando para
cegos não possam ainda contar Roma, caiu gravemente doen
com um auxílio imediato, não te e entregou sua bela alma ao

resta duvida de que em futuro Criador no dia 10 de outubro
que não está longe, os cegos do de 1572.
mundo inteiro receberão os be-
nefícios do famoso invento bri
tânico, explorado nesse novo

aspécto pelos pesquizadores
técnicos dos "St. Dunstan's
Home" - conclue o correspon
dente.

Religião
Catolicismo

O SANTO DO DIA

* * *

ESPIRITISMO
Terá lugar hoje, ás 19,30 �'10-

ras, no C. E. Amor e Humildade
do Apóstolo, à Rua Mal. Gui
lherme 29, uma palestra
doutrinária.

o Mucus da .

Asma Dissolvido
Ropidámenfe
os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendato,
nova íórmula médica. comece a circular
no sangue. dominando rapidamente os ata

ques. Desde o primeiro dia começa a desa

parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

oessario é tomar 2 pastilhas de Mendato
ás refeições e ficará completamente livr..e
da asma ou bronquite. A ação é muito

rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendato tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e racít ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendato,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Menda eo A�a!:.:::.m
Agora tembem I? (r $ 10,00

.A

SUA 9.()9�IA

Siga a vez da experi
encia. Faca o que têm
feito milhares de Senho
tas. que devem sua scude
normalizada e livre de

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co. an ti-doloroso, A Saude
da Mulher é uma çcrcn-

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

tia contra certos sofrimen-
tos que periódicamente
afligem a mulher em
todas as fases da vida

_

na puberdade. na idade
adulta. na idade crítica.
A Soude da Mulher

é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Novidades todas as

semanas

o mELHOR DOS mELHORES
LICONS.«�I114", e_

Alfáiale
Carioni,

"O melhor"

avisa seus distintos Iregue-

I
ses que acaba de receber
variado «stock» de casi
miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeirns,

VISITE-O! IRua Tiradentes, 9·A.

EVITE ABORRECIMENT{)S
com pedidos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Florfané;

MACHADO I: ClÃ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Darnand deverá ser executado boi
PARIS, 9 (Uo Po) -- JOSEPH DARNAND,' EX-CHEFE DE POLíCIA DE VICHí, DEVERÁ SER EXECUTADO AMANHÃ,) P E L
MANHÃ, PELO PELOTÃO DE FUZIIAME NTO DA FORTALEZA DE MONT ROUGE. o GENERAL DE GAULLE� DOMINGO n
TIMO, RECEBEU O ADVOGADO DE DARNAND, QUE FEZ UM APÊLO FINAL Dl� CtEMf:NCIA, O QUAL� S'EG'U N'D'O S

ACREDITA, NÃO FOI LEVADO EM CON SIDERAÇÃO .

. x_ u:-o'

10 «caso» do
cafezinho

\uiz Prestes
Ita;ai

Carlos
esteve emRio, 9 (A. N.) - A Comis

são designada para estudar °

pedido de aumento do preço
.do café pequeno, formulado

pelos proprietários dos cafés,
continuou ontem suas ativida
des, tendo oportunidade de
avaliar a capacidade das xíca
ras pequenas, atualmente em

uso. Como da vez anterior, as

autoridades apuraram que as

xícaras podem conter de 35
centímetros 3 milimetros a 40
centímetros e 3 milímetros,

:�q�::à;Dd�sc�J��������i:�= Renuncl"ou O gab·l-nele gregterior último, tinham a capa-
cidade de cerca de 60 centíme- Atenas, 9 (U. P.) _ O

pri-I
diz que a EAM responsabilizatros. A Comissão visitou uma meiro ministro grego renun- va a Grã-Bretanha, Estad

das fábricas xícaras de café, ciou logo após o protesto da Unidos e França pela posíçãdeclarando-se ali que os co- EAM corrtra sua decisão de fa- do govêrno nas eleições. O mi
merciantes podem fabricar xí- zer realizar eleições na Grécia. nistro Vulgaris foi chama
caras "reforçadas", isto é, mais Os líderes esquerdistas da pelo arcebispo Damaskinos,
grossas e que sendo externa- EAM, indicaram ter telegrafa- gente grego, afím-de-qué to:
mente dum mesmo tamanho, do seu protesto contra a reali- exposta a situação. Após a en
possuem capacidade mais re- zação das eleições, protesto ês- trevista, foi anunciada a r'
duzida. se dirigido a Truman, Atlee e núncia do gabinete grego. En

De Gaulle. A mensagem citada trementes, os jornais de Ate

pm .-::-
nas estampam informes dizen
do que quinhentos soldad
americanos são esperados
capital grega, procedentes da
Itália, para supervisar as eleí
ções.

Itajaí 9 (Do correspondente. pelo telefone) --- Procedente
Rio Grande do Sul acompanhado do ex-capitão Trifino Gorrêa, tra
sitou, hoj e , por esta cidade, o líder comunista, Luiz Carlos Prelt

Viajando no carro de chapa n' 4 815, de Porto Alegre, Pre_
e seu co rnponhe íro chegaram a Itajaí cêrca das 16,30 horas, ali
permaneceram até às 18 horas.

O. próceres comunistas, que viajavam incognitos, foram r

nhecídes por pcpulares. A notícia. como era de esperca-, Correu cél.
pela cidade e. dentro em pouco, se achavam cercadolõ do curió.ol.

Irifor-rnodos da presença de seu. Iíder-es , elementos comuniat
aqui regidentes procuraram falar· Ihee , o que conseguiram quando
carro em que viajavam já aguardava a balsa para transpor o rio.

, Luiz Carlos Prestei teria. então, declarado a seulI correligion
rios que necessitava estar amanhã. dia la, em São Paulo.

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

Florianõpolb 18 dle OutUbro de 1945
._�--- -----

Repressão á exploração
Rio,9 (A. N.) - A Delegacia de Economia Popular prosse

gue sua campanha contra os inimigos da bolsa do povo, tendo
detido, em sensacional diligência, o chefe de uma das mais im
portantes casas de secos e molhados desta capital, apanhado
em flagrante, quando vendia carne seca de nove cruzeiros o

quilo, quando o preço da tabela é de sete cruzeiros. Também os

motoristas sofrem a fiscalização rigorosa da referida Delega
cia, afim-de evitar o mercado negro de gasolina. Os motoristas,
como revide, resolveram fazer greve, não estando circulando
hoje os taxis, tendo as autoridades tomado enérgicas providên
cias para acautelar os interesses públicos.

Rio, 9 (A. N.) - Para discutir assuntos relacionados com
a economia doméstica, reuniu-se, ontem na Associação Brasi
leira de Imprensa, um grupo de diretoras e sócias da Associa
ção das Donas de Casa. A reunião foi presidida pelo delegado
Paula Pinto, titular da Delegacia de Economia Popular, que
fez para as sras. presentes um relato do que vem sendo as ati

vidad�s �e sua repartição, em defesa do povo. A presidente da
Associação das Donas de Casas, em nome de suas associadas,
c�:mgratulou-se com o delegado Paula Pinto pelas providên
c:as toma�as em defesa da bolsa do povo, manifestando, por
fim, o apoio das donas de casas para completo êxito de tão ne
cessária campanha.

Os tesouros
roubados Ors,

Aderbal Ramos
da Silva

Tóquio, 9 (U. P.) - Tropas
norte-americanas cercaram ho
je os edifícios dos Ministérios
da Guerra e da Marinha, onde
confiscaram as reservas de
ouro e prata, num montante
de mais de 12 milhões de dóla
res. Ao todo, já cairam em po
der dos aliados uns 250 mi
lhões de dólares, entre ouro,
prata e platina.

SOFRE DE CA- Stalin teria
TARRO E NÃO sugeridoOUVE BEM? Nova Iorque, 9 (U. P.) -- A

emissora de Braziville, nem

sempre muito veraz, anunciou
que Stalin sugeriu a realização
de novo encontro entre os "3
grandes" para· ser tratada
uma proposta americana no

sentido de realizar-se a confe
rência geral da paz com todas
as Nações Unidas. Acrescen
tou a difusora que soube que
Stalin apresentou a sugestão
depois de receber uma carta de
Trumann, na qual propõe réu-I
nír-se tôdas as Nações Unidas,
grandes e pequenas, afim-de
formular-se o tratado de paz
para os países do eixo.

e

I NOTAS POLITICAS,

I
Rio, 9 (A. N.) - Os jornais

cariocas publicam' telegramas
procedentes de vários Est.a�o.
dando conta do mov imen
eleitoral de todo país. O núm
ro de eleitores aumentou con-

sidera.velmente, o que vem de'
monstrar à so.ciedade quant
o novo código eleitoral facil
tau o alistamento.

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

Suicídio?

F R I E I R A S,

ESPINHAS, ETC.

o aturdimento, provocado pelo'
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem
bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro

aturdimento catarral e z(""tbido�
nos ouvidos, farão bem expei-ímen
tando Parmint.

Tratores para
São PauloVIAGENS

Fpolls. - • .Ioinvile I

I Saída. - 2 hora. damadrugada

JOinvile _- Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da manhã

Informações nesta redação

São Paulo, 9 (A. N.) - Aca
bam de chegar a São Paulo,
onde estavam sendo aguarda
dos, oito tratores importados
pelo govêrno do Estado, que
se destinam às Escolas Práti
cas de Agricultura, que já es

tão funcionando de acôrdo
com o programa que está sen

do executado pelo interventor
Fernando Costa e o secretário
da Agricultura, professor Me
lo Morais. Dentro de poucos
dias, deverão chegar a Santos
mais 26 tratores os quais se
rão entregues a diversos lavra
dores.

BR ITO
O alfaiate indicadn
Tiradentes, 11

São Paulo, 9 (A. N.) - VJ
janelo pelo ,.Cru+eiro (10 Sul
chegou a esta capital o profes
sor Sampaio Daria, membro
do SuperIor Trililll1al El<:ilO'
ral, Em declarações à reporta
gem, disse o professor Sam
paio que se pode estimar em
5 milhões o número de eleito
res em todo o país.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt.

"

RITZ Hoje, 4 "-feira, à"
16,30. e 19,30 hr!!.

lo Brasil Atualidades 2x4S • DFB
20 Bobby Samarzich e Scotty Bit"

ckett em:
° MENINO DE STALINGRADO
Matar! Destruir! Aniquilar! EiB'
o grito de guerra dos javenl'
guerrilheiros r-uasos !

30 Jimmy Rogera e Noah Beery Jr.,
em: XILI N DR O'

Ramanc,\!,. comédia e ação, nunr

coq'l:'.."..<�l· t�n; '2-E!IUào" pclr aonoros

� gargalhadas.
Livre de censuro

Preços Cr$ 3,00 e 2.00

No dia '5 do corrente, pela ma
nhã, foi encontrado na Prainha,
pelo snr. Hipólito Machado, em

pregad.o da fiscalização dos Per tos
um

. pal�tó que, examinado pel�
Comls.órlo .nr. Oscar Pereira, re
velou o eeguinte conteúdo: uma
carteira de couro. sem dinheiro,
um título de eleitor, uma carteira
do Minilltério do Trabalho etc
Pelos documentos supr� �eri

ficado ficou ser seu dono Àntônio
G. Lima, empregado da farmócia
Santo Agostinho, onde era servente
de côr branca e 25 ano. de idade"
solteiro, morando no morro do
�ocotó, em companhia de Alrne
nnda de Tal.
No dia 4, Antônio Lima, fizera

um vale de 150 cruzeiros, no citado estabelecimento.
Ontem, 8, pela manhã, foi en

con�rado .seu cadóver par um ca

�oelro, de nome ignorada, tenda
.Ide:' .dado conhecimento do fatb à
P2hcla por servidores da Fiscaliza
çao dos Portos,
Tendo sido tomadas as providên

?ias .para a remoção do corpo do
lnfehz lervente, foi .eu sepulta
men.t� ?fetuado ainda ontem, no
cemlterlo de Itacorobi
Estas, as notaa que c'olheu o nos

so repórter, graças à gentileza do
snr, Comissório .Oscor Pereira, a

quem somos rrru
í

to gratos pelas
informações prestadas e das quais
damos, aqui, o resurnc.

Professor americano
Recife, 9 (A. N.) - Encon

tra-se neste Estado, em via

gem de excursão, o professor N- d- -d- ánorte-americano Kenneth John ao IVI Ir o
Gonant, catedrático da Uni-

segredo da bombaversidade de Harward. Espe-
cial izado em arquitetura reli- atoAml·Cagiosa, o professor Kenneth es- .'

tá realizando no continente VrashilwL·. __1'
-

observações afim-de colher pres-- .> .w, 1:1 cu, :r:.) .: O

dados para um livro que pre- J�itlente Truman esta firme

tende escrever. No Brasil, or.>le'llÍe tlecidido a não. entregar ROXY Hoje, 4a feira, às

aro uiteto norte-americano írr{
o �'e!!.'l'('d o (la iahL·jca.;ão da 19,30 horas

sítará vários centros {' vi- homJ'm atômíen a outro pa ís lo Cine Jornal Brasileiro 4x38 • DFB'
, .

I
.

s m () 20 A.pectos Catarinense. nO 5 - DFa.'
existem monumentos ',1 onde qualquer, me nsrve me.

J
I I t ao lado' 3° Jimmy Roqers e Noah Baery T.

i sos tais como Bahia, flleligio- àqueles que l� a.ram I irante em: X I L I N D R °

,,::============�_:_I�e�O�u�r�o�p�l�·e�t�o.:.:..__� .alvador (lOS Estados I nulos (1. Para lIonsegui� o amor duma pe;
- _� tôdu a g·uerra. quena precisava sempre ir para

r o xiltndr-ô.
40 Artur Lake e Peggy Sonldeton

em: CUPIDO PERIGOSO
Pancrácia, Jujuba e Faísca. em

novas e lensacionais aventurar;,

Impróprio até 14 ano.

Preço único Cr$ 2,00

Comunícecêo
..

..... 1) ,-

A empre.a arrendatária dOI
cines Ritz e Roxy comunica a

todos o••eus gentia freqüen
tadores que, com o filme de
domingo. «UM RETRATO DE
MULHER» , inicia a maior
série de lançamentos de fil
me. que marcarão época em

Florianópolis.

PARA FERIDAS,

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


