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BUENOS AIRES, 12 (U. P.) --- ÀS 11�30 HORAS DA MANHÃ, O MINISTRO AVAl.OS ACOMPANHADO DE HECTOR lIMA,
CHEFE DO ESTADO MAIOR NAVAL, PARTIU PARA A RESIDÊNCIA DE FARRELL. PRESIDENTE DA REpúBIJCA. O MI"

NISTRO AVALOS PRESIDIU IMPORTANTE REUNIÃO DO MINISTÉRIO DA GUERRA� À QUAL COMPARECERAM MUITOS
GENERAIS E ALMIRANTES� O GOV�RN O PEDIU AO POVO QUE LIGASSE SEUS RÁDIOS ÀS 12,30 HORAS, MEDIDA ESSA

GERALMENTE RESERVADA PARA IMPORTANTES DECLARAÇÕES.
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() MAI'S A..NTWO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletsrlo e Diretor·Gerente: SIl>HEI MOCEII - Diretor: BARREIROS' FILHO

Ano XXXI i Florianópolis Sábado, 1 J de Outubro de 1945 H. 9495

Manifestação de estudantes �Det::;W���s
MANILHA, 12 (U. P.) - Mais de 5 mil estudantes de vá

rias universidades e escolas superiores desta capital, realiza
ram hoje gigantesca manifestação de protesto contra a deci
são do congresso filipino, de pagar três anos de subsídios "atra
sados" aos seus membros. Os estudantes conduziam grandes
cartazes com inscrições tais como "abaixo os congressistas pró
japoneses"; "primeiro as escolas, depois os atrasados dos con

gressistas", e outros semelhantes.

Acompanhado da exma. se

nhora Beatriz Pederneiras Ra-

Rev isâO da Cursos espeCl·ali- mos, presidente da comissão
, estadual da L. B. A., regressou

C
· - zados hoje a esta capital o sr. dr. Ne-

onstítulcãe
.'

rêu Ramos, Interventor fede-
, ral no Estado, que viajou em

Tóquio, 12 (U. P.) - O im- Rio, 12 (A. X) - O prof'es- avião especial da Base Aérea,
pcrador IJ]'I'Ol'tO ao que se es- Sal' Mira Lopez, considerado- .:l , -

pilotado pelo capitão aviador
pera, ordenará a revisão da como uma. das maiores com-

Queiroz Coube.
constítuícão em "linhas mais petências da atualidade em

democl'áÚcas". Foi o que in- matéria de psiquiatria e psico-
Ao desembarque do ilustre

Chefe do govêrno estadual, que
formou um porta-voz da Casa: logia aplicada, esteve recente-

regressa de uma estação de
Imperial. I mente no Brasil, realizando, águas na Guarda, em Tuba-

,;, '" * por iniciativa da Divisão de- rão, compareceram autorida-
Rio, 12 (A. N.) - A propô- Aperfeiçoamento d? J? A S P, des civis, militares e eclesiásti

sito da revisão da Constituição uma serre ele conferências, que cas diretores de reparticões e
japonesa um porta-voz da Ca- t�veral1l a, mais vi:'a ]�epercl1s- alt�s funcionários federais, es
sa Imjertal adianta que, no sa� nos círculos científicos �o taduais e municipais e cresci
mínimo, uns 16 artigos da pais e, n�tadamente. no seio I do número de amigos e admi-
Constituição, principalmente os dos orga�s d.o goverr:_o que, radares.

.

existentes sob os títulos "de- por suas tinal ídades, tem na-

veres dos súditos" serão anu- quele campo da ciência, e ela

lados intetramente ou drastí- técnica um interêsse especial.
camente remodelados afim-de Surgiu daí a idéia de convi
serem enquadrados tanto quan .. dar o professor Mira Lopez
to possível nos

: cinco pontos para realizar, no Brasil, cursos
do programa de reforma suge- de trabalhos e orientação, se

rida ao barão Shldara, pelo leção e adaptação do profissio-
general Mac Arthur. nal.

Até o dia 6 de outubro cor- •••

rente, foram qualificados, em
,

..

" "
. .

Santa Catarina 244.631 eleito- . �U�NOS AIRES, 12 (U. P.) - �ao seguintes as pllncrpals
res, Êsses l'esl{ltados não são eXlgen�Ias formuladas pel?s generais e almirantes argen!mos
d f' T

.

1 d
ao governo: la - Renúncía de todos os membros do governo

e Illl.IV_OS, pOIS, natq�l� a

1
�- inclusive Farrel. 2a _ Prisão e julgamento de Peron. 3a

'

ta, eXIstIam nos cal' anos e e]- ., . . ..

t .' d div Z ,Entrega do governo a Suprema Corte. 4a - Eleições gerais,o IaI.S e l\ er sas onas,. I e- dentro de 19 dias.
quer ímerrtos entradas no pra-
zo legal, que ainda não ha
viam sido despachados pelos
respectivos Juizes.

Toronto, 12 (U.P.) - O ge-
� • *

neral Drew, "premier" de On- BUENOS AIRES, 12 (U. P.) - Dois grupos de represen-
tário, foi absolvido das acusa- tantes do Exército e da Marinha, exigiram que Farrel entregas
cões que lhe foram feitas, se- se o govêrno à Suprema Côrte e resignasse imediatamente.
gl1ndo as quais havia ímplan- Porém,. infon�ações .col}üdas agora, indicam que a Suprema
tado uma "gestallo política", Côrte amda nao se dispôs a assentir em reorganizar todo o go
Essas acusações haviam sido Vêr!lO,. porém, permanecerra na presidência da República -. O
J e i tas durante a campanha ExercIt� e a Marmha exigiram, à. noite, eleições gerais dentro
eleitoral ele juuh o último, pelo de 19 dias, bem como a pnsao e Julgamento de Peron. Os ofi
sr. Joliffe, Iíder do Partido Co- ciaís generai� e. almirantes representando mais de 59 altos

operativo da ('onmniclade 'I'ra- c�ef.es do Exército e da Armada estiveram hoje no -gabínete do
balhista. O -ulgameuto do pro- ministro d� Guerra Avalos, tentando encontrar a solucão para
cesso esteve a cargo duma co- forçar a salda de Farrel da presidência, entregando o govêrno à
missão real.

1 Suprema Côrte, até o restabelecimento do regime democrático

-- ----------_-------------

Prêso o eerenelPeron ?
BUENOS AIRES, 12 (U. P.) - Ainda não foi revelado o

local em que o coronel Peron se encontra preso. Segundo rumo

res não confirmados o ex-presidente da República estaria detido
a bordo de um navio de guerra. Circulam também boatos de

que Peron está preso, sob palavra em sua própria residência.
As notícias sobre a prisão do coronel Peron tiveram grande re

percussão na capital argentina, entregando-se ao povo a gran
des manifestações de regosijo.

Bntou Dostler foi condenado
ROMA, 12 (U. P.) - A comissão militar condenou hoje à

morte o general alemão Anton Dostler, julgando-o culpado de
ter ordenado o fuzilamento de quinze membros dos "comandos"
norte-americanos. Antes de anunciar a sentença, o pre.sidente
da Côrte advertiu o público de que não seriam toleradas quais
quer manifestações. Acredita-se que a sentença não será exe

cutada antes de .decorrido pelo menos um mês, havendo, ain
da, o recurso automático ao comandante supremo aliado no

Mediterrâneo.

Suspensas lôdas as restricões!i
TÓQUIO, 12 (U. P.) _:_ Cumprindo as ordens de Mac Ar-

. thur, o llOVO govêrno japonês suspendeu hoje tôdas as restri
ções à liberdade de palavra e de pensamento, revogando as

chamadas "leis de presservação da paz". Ao mesmo tempo, fo
ram dissolvidos os quartéis generais das fôrças combinadas
navais e aéreas metropolitanas. A Esquadra de ultramar, en

tretanto, será provisoriamente mantida, para assegurar a or
dem nas áreas ainda guarnecidas pelos japoneses.

A situacão na
�

Alistamento
eleitoral

Argentina
PERON XAO FOI

Rosá+!o, 12 (U. P.) - Apesar de terem sido protusamen
te espalhados boletins anunciando a chegada de Peron a esta

cidade, afim de assistir a cerimônia trabalhista, à chegada do
trem procedente de Buenos AIres constatou-se que o mesmo

não viera, pelo que a cerimônia teve que ser realizada sem sua

presença

RENÚNCIA. DE FARRELL E PRISÃO DE PERON�

Buenos Aires, 12 (U. P.) -- O jornal "Crítica" devulgou,
hoje, que o general Farrell renunciou ii Presidência da Repú-
blica, entregando o govêrno à Suprema Côrte. }

A grande massa popular, reunida denate do edifício do
Clube Militar, prorrompeu em aplausos quando circulou o ru

mor de que o govêrrio tinha sido entregue ii Côrte Suprema e

que o estado-de-sítio fôra suspenso. Entretanto, até o momen

to, essas notícias não foram confirmadas oficialmente.

Desconhece-se, também, sôbre a veracidade, ou não, da

prisão do coronel Peron, cujo paradeiro nínguem sabe infor

mar.

Foi absolvido

• • •

IHSPARAUOS JIAlS DE 200 'l'IROS
Buenos Aires, 12 (U.'P.) - A praça San Martin foi teatro

de desordens, às 21,15 horas de hoje, quando foram disparados
vários tiros frente ao Clube Militar. Foram feitos mais de du
zentos disparos. Ignora-se a causa do tiroteio e se houve víti
mas.

* * *

Ã. PROCCRA 1)}� PERON

Buenos Aires, 12 (U. P.) .- O gen. Avalos, ministro da,

Guerra, regressou ao Campo de Mayo afim de e:ntrevistar-se

com os dirigentes da União Democrática, às 19,40, com o obje
tivo de considerar as negociações para a formação de um no

vo gabinete. Se se confirmar a renúncia de Farrell à presidên
cia da República, a formação do Gabinete será grandemente
apressada. Entremente, o Chefe de Polícia abandonava o De

partamento Ce:ntral de Polícia, acompanhado de investigado
res e elementos do Exército à procura de Peron.

VAIARAIU () GOVERNADOR
Buenos Aires, 12 (U. P.) - O povo; exaltado, vaiou demo

radamente o governador da província de Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 12 (U. P.) - Informa-se que reina tran
quilidade no Campo de Maio, porém, afirma-se que as tropas
estão prontas para qualquer emergência. Sabe-se que Peron
partiu daqui para passar algumas semanas de férias, antes de
iniciar sua campanha presidencial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: A corrida pelaI MAGBZINE i democracia: ,...: Armando Pereira
: .Po. ENFLO

: (Esclusividade ao CI<.;C para...".... •....... Iii "O Estado").
Termmada a guerra pela de

mocratízacão do mundo com a

derrota das hostes representa
tivas do derrotismo, da opres-]
são e da violência, contemPla-Imos os ináuditos esforços des

pendidos por todos os povos
para a conquista da meta sa

grada -- a democracia! Enco

rajados pela maior batalha de
mocrática de toda a história e

que se travou na Inglaterra,
onde foi derrotado o maior li
der político desta guerra
Winston Churchill, todos os

demais povos querem também
participar dessa atmosfera de
liberdade e de justiça que tão
soberbamente ofereceram ao

mundo as populações britâni
cas. Não se justifica pois, o in

gente trabalho que desenvol
vem à socapa aqueles que pre-

�:;!:::. �������:';i�1��� Clube Náutico Francisco Martinelli
mente, vamos aos poucos as- CONVITE
sistindo à movimentação das Levando a efeito merecida e justíssima homenagem ao
massas rumo à conquista dos saudoso consócio Libório Soncine, com a colocação de seu re-

III jprincípios democráticos, mo- trato na séde social convidamos aos sócios dêste clube, ativos I.lrn) 'J � �, rr'� \1\ \"vimento esse que se opera com ou licenciados, prin�tpalmente aos da velha guarda, à Federa- L.:U �
uma sofreguidão espetacular, ção do Remo, bem como aos dignos clubes náuticos da capital, �I 'U!.#- ,

I
I

num ritmo acelerado, agru- aos nossos torcedores e aos amigos do homenageado, para a I

1\ Iii 1111' �panda a maioria popular. O reunião que levaremos a efeito, domingo próximo, 14 do cor-

II II j I Vr II I ......---ííí!k����o ��t���;:;;vâe�������; rente, às 11 horas.
A Diretoria u�,_

� tJjj3\,\l _��_'_',��_ :-_: .),1[:da hegemonia totalitária na

� ..."", \ \ l\ _ .
v

Europa. As lembranças fantas- 1� > � �/\�;( \ " 1- '-"�'
��������� ��\�a�r�!çg:s c��=

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

1��.t��tfj��1���;'j��'�@("(,:�\�i2}-'lt::manas introduzidas pela tira- Centro Acadêmico XI de Fevereiro
f"'.

-:'
�)nia, o suplicio de milhões de

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES jif.../, /i ." �, Iinocentes e a destruição orga-
_ _ _ _

�
ê-' '

* * *
Continua nizada dos centros civilizados Voto na srita " .. ,.,.", .. "., •... ", ,....

"Ir ',.rIN U\tl' '�,I', .'j
-r-

CELEBRIDADES NACIONAIS ���:ti�U��iSo r���� ��r:����� Aluna do , , •. , ,., .......• _ .. .,.. W 'IV�, �45{QUE TIVERAM ORIGENS
tízação de todos os povos. Pu- (oH· II. ';...HUMILIMAS

C I G (1839 1904)
lulam os gérmes do totalitaris- AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados. BASES DO CONCURSOar os omes - a
mo em todo o mundo e, por -o leitor cue enviar a melhor le-maior glória musical das Amé-
isso, urge destrui-los o mais gcnda anedótica para o cliché aci--

����%�r�:�����E:,trí��s6�� rapidamente possível. Estl·mam O POVO argentl·no ��:,s��;ána;.;e��ial��ça�l��t��íde 1�;,
em Campinas, em lar humilde.

I
. ����" e domingo, nos cines Ritz e'

Continua AI a- .

b'd'*' .* * enç O G O 11 (U P) "A renúncia do coronel Pe- - As anedotas serão rece I ali'YfAS�nN. T.�,. .

.. -. ." até sábado à tarde, nesta redação .. A SERPENTE, ANIMAL SAGRADO ron e muito sígniíicatíva e muito Importante - declarou ho- As mesmas devem vir acompanha-A .. . A ca.a da. máquina. SIN-
�serpente e, assnn como o tigre, [e a' imprensa o Secretário de Estado Byrnes. Perguntado so-I das de um recorte do. cliché ,suprt'

.

I I f' GER dapõ. de técnico .Ipe-o anima se vagem que az, na rn-
cializado em conlêrtol de bre O efeito que o fato poderia causar nos assuntos ínternacio- :- Tôda segunda-f'eira sera pn-dia, maior quantidade de vitimas. , d naís, O snr. Byrnes respondeu .que na-o desejava entrar no as- blicada r. melhor anedota com o no-Cada ano, milhares de indús são maquinal e co_tura. moto-

d tmortos por serpentes. Por isso rnes- rei. fogareirol. geladeiras. fer-

I sunto uma vez que não tinha nenhuma informação dos deta- m:_ 2> j��I��;llento será feito pela.mo, êsse odioso animal tornou-se ro_. aqu8cedorea, etc.
lhes dos acontecimentos verificados, alem do publicado nos jor- corpo rÉ'dàtorial deste jornal.sagrado.

Atende chamado.

I
nais. Nessa situação enquanto não tivesse pleno conhecimen-

.

PRBMIO
.

Nmr-rosas casas têm criações de
a domicílio, to de todos os fatos acrescentou o sr. Byrnes em vista da pro- () :a�'dldato vence�or. pr')cur�ra'. serpentes, onde dão, rigorosamente

I
" .

seus maressos na zerencra do Cíne-sua alimentação. funda amizade e estima que os EE. UU. devotavam ao povo da Rit�. ;'1,'" 2as.-feiras.'"E Tirantel, 18 -- tel.fone 1.479 .'"�111 certas regroes, celebra-se, Argentina, os americanos tinham todo interêsse em que o re-nos templos, cerimonias em horne-
sultado da renúncia de Peron fosse o surgimento de dias maisnazern a esses terríveis animais. ...----------____ LEIAM A REVISTAEnfim, não causa nenhuma adrni felizes para o povo da República sul-americana. '-

ração vêr-se, enroladas em gros sas
O VALE DO ITAJAíarvor-es. grandes serpentes vivas,

aprisionadas. Tornam-se idolos para
os indús, que vão diante delas f'a
zer suas devoluções e levar-lhes
presentes. •

CENA NOTURNA
Dupont e Durarid, dois jovens

amigos, cujas esposas estavam em

viagcrn , vão jantar juntos, servin.lo
se de magníficos vinhos, como

aperetivos.
Quando deixam o restaurante

sentem-se bastante tontos.
- .Jú é tarde - diz Dupont _

muito tarde para irmos para C�S!l
Vamos dormir num hotel.

Os dois amigos tomam um qcl'lr.
to com duas camas, e sem acende
rem a luz, jogam-se sôbr e lima
dr-las.
Logo a YOZ de Durand se ouve :
- Dupont, há alguem na minha

cama.
- X::1 minha, também. existe :11-

g-UP111.
- XcslC' caso. só lemos que nos

BREVEMENTE Dra. L, GALHARDO-Ex'desfazer dcsxcs incomodos pcrson a-
.

O abaixo-assinado, na forma dos Estatutoc. convoca os Snrs. médica do Centro Espírito.gens. Major JOllé Rosário de Araujo, Raimundo Vieira, Jaime Linharel. Ma- L CNa escuridão, uma batalha St' de- nuel Ferreira de Melo. Osvoldo da Pusaos Machado. Reinaldo Moell- UZ, aridade e Amor, co'
scnvolvc cntre os rlois amigos. Fi- Importação direta de todo mann. JOlé Francisco Glavam. Dr. Thiers Fleming, Colombo Sabino, munica a mudança do seUllulnH'nll. DU]Jonl, vencedor, joga material e aparelhos de Dr. Venco Henrique d'Avila. Pedro de Ancântara Pereira, Roberto Mo· consultório para a Rua;Duranrl sôbl'C o tapéle. rádio, amplificadores e ritz, Raul Wendhau.en, Dr. Elpídio Barbosa. Emanuel CampolI, Fer- do Senado, 317 _ 20 andar,- Ollf ! Canhci ! - diz Dupont. nando Pacheco d,Avila, Dr. Altamiro Lobo Guimarães, Celso Ramol,
- E V()('l\ f)urand?

I
transmissores para ama- José do Vale Pereira e Dr. Henrique Stodiek, conselheirCl8 eleitos. pa-

Rio de Janeiro, onde passa a
- Eu, não. I�le alirou-me'

'lO..
dores, Preços excepcionais. ra, no dia 13 do andante, às 19 horas, na sede social, elegerem a oferecer os seus préstimoS ..

c!Jüo, (' instalou-se na minha cama. Empresa Importadora

I
sua Diretoria e a do Clube, para o biênio 1945.1947. Escreva detalhadamente-- Acabamos com isso, Duranrt Ltda. Florianópolis. Florianópolis, 5 de Outubro de 1945.

nome, ido.de, endereço e an'Yamos dt'ix:t-In lú, c \'cnha deit:lr-
.

Jose' FrancI'sco Glavam velope selado para a ree:-
.

f,(_I (,Ollllgo.
�__--,.;F os rloh arlorillcccram. Alt'4 5v-2 posta.

COISAS DE BÊBADO

- João, faça o favor de jogar
este bêbedo pela ja ... janela ...

* * *

RECORDANDO, ..

No dia de hoje
1832 �-� povoação de Garoupas

é elevada à ptegoria de vila com
a denoininaçâo de Porto Belo,

* * *

A ORIGEM DOS NOMES DOS
ESTADOS

SA..N"TA CATARINA
Nome que foi dado ao primeiro

povoado e à ilha no local em que
se levantou a Vila de Nossa Senho
ra do Dcstêrro, hoje cidade de Flo
rianópolis e que se estendeu depois
a todo o território. Capital: Floria
nópolis, que constitue com São
Luiz e Vitória as três capitais hra
sileiras construidas em ilhas. Su
perfície: 94.998 quilômetros qua
drados. População: 1.179.886. Pro
dução: mate, café, cereais, vinho,
trigo, etc. Primeiro Governador:
Dr. José da Silva Paes.

"

ESTADO!.
·1

Diário Vespertino 1:
Redação e-Ottctnas a I
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

O

General W. D. Morgan, Chefe do Estado
Mediterrâneo . B.N.S.).

Maior do

AS81NATURAM
Na Capital:

Ano Cri 70.UO
Semestre Cr$ 40,00
Tr-imestre Cr$ 20.00
Mês Cr$ 7,00

Número avulso c-s 0,40
No lalertor;

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 4.5.00
Trimestr .. r.rt 25.00

Número avulso Cr$ 0,50

Anúncio. mediante contrito.

Os originais. mesmo náo publi
cados, não serão t1evotvidoll

A direção não se responsebílísa
pelos conceitos emitidos noe

artigos aseínadoe

Estabelecimento Gráfico Brasil

Concurso senlanal
, dos

�ines RITZ e ROIY

DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho. Comerciai..
Irnpressdo a côres

Compo.ição de livro. e

Jornai.

Tésel e Memorai.
Doublês e tricromiall

Revi.tal . Avullrol - Caixa_ -

E.tojo_. etc,

feda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 ••• Florianópolis .-. Santa Catarina

Diplomada pela Escola de'
Odontologia da Faculdade.
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre. IConsultas com hora mar

cada, no per iodo das 14
às 19 horas,

IConsultório e Residencis:
Rua Esteves Junior 123.

Telefone - 1218.Clube Doze

40s sofredores

de Agosto
Conselho Deliberativo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Visite, sem compromissos, ILIVRARIA RO�A

I Rua Deodoro, 33 IFtoríanôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

o eSTapo Sábado, 13 cae Outubro o. 1945

RUA JOÃO PINTO, 2S - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

.-��.---------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

d sua aldeia, a que com o f'eitiço I n' n-e egraça :de, SLI<I1 in':lllgp'ar belbeza fa- Rn TunO PRTOLDGICnS
?da inveja as (Cl1JaIS, OI' so eru no

j'n�plllso de seu coração virginal foi D H G
ao aiDor. Jngênuamente acreditou r.. S.

elll seu primeiro noivo. qllan�() '�s-

te lhe jurou eterno car1l1�o. E, por
que não hav ia de acreditar nele,
se era tau linda? se c ra tao bondo-

sa e por ISSO, d ign a de ser amaria?

E'quando o infame a desenganou
e SANTA, expulsa de seu honrado

lar, teve de. fugir para a gran.de ci

dade, uma urn ca porta se ahr i u an

te a tim l d a e atraiçoada aldeã.

Era a do vicio. E quem da clp

sonra alheia v i v ia , achou em SA�

TA maravilhoso objeto de explora
cão rendosa fonte de lucro. Ohr i

;;ar�m-na a ser cortesã. E como era

Ião linda, foi a primeira, a mais

IeJll voga cm todo () Xlé x ico. dispu- E C' t.alada por homens da política, milio-, - .....::::"

nários, desportistas, aristocrur.rs ...

e invejada pelas outras, por aque-,Ias qnc, tendo c a id o , como SA�TA,
na lama. mio pud.eram chegar a iJ.n-11'por-se nem a possuir sobcrba s

.

jóias c CllS!OSO$ vestidos. I.

Aquela cat i vn n to beleza, que, (leS-,'

de mocinha, SA�TA sonhou vies-

se a dar-lhe a plena felicidade do

amor e ru bestialmente devr rada

pela tur ham u l t a de galãs passace i

ros, sem que' () amor Sincero, ro

mântico e d exi n tere ssurl o <;I,�1l ('

cesse jamais. Será que ... II amor

não existe'? Scrú que. não passa.
.de um disfarce por trás do qual se

ocultam a concupiscência e o (lese

[o? índuga SA�TA de si mesma.
.

Cns queriam SA!NTA para ex i

bi-Ja ('01l10 mu lhe r de luxo, outros

para escravizú-la a seus capr-ich ov

O�I para hum ilhú-Ia com seu di
nheiro.
E para SA�TA, chamada mulher

de amo/' ... o amor não eXIst;[l.
'Continuava sendo para ela o gran
-de desconhecido êsse amor vcrrla-
deir o, único, que Jaz de nosso co-

racão um mundo de paixão- � de
ternura, que nos diviniza e torna

grandes. SA�TA não o obteve, nem
mesmo de seu .príme i ro namor:ul o.
-rquêle falso que a encontrou pura
c fragrante como a açucen a.

No entanto.... alguém, :1: rr!n
mais desventurado que S'\NTA
-pcrque nem o amor de seus pai"
teve, nem a luz para seus olhos,
<J pian ist s cego, Hipólito, :J;I(,],8'
va-a, amava-a com

í

ervor-oso amor

se.
ereto. :pc rseveran temente, I fi 111

[).

II
quando ela era a tr-íuuf'ante, a d!!
moda, como quando chegou ..;u:,

decadência arrastando-a aos, piores
-abismos sociais. E, êsse amor de

Hipólito por SA�TA, chegou a oh-
ter êxito? Chegou a dar Core",
ainda que tardias fôssem? No ro

mance de SANTA, que o grande
-escritor mexicano Frederico Guru
boa escreveu, mais que com tinta,
com lágrimas de sua ine,.qucóve!
heroina, está a resposta, Foi po.,�í
-vel que aquê-les que tanto sofrei'3m
tornando felizes com sua desven
tnrn o, flemai., vissem também 3

hora de ser venturosos, ele oCllpar
um pôsto no banquete da viela '?
SA� fA, fiQ;ura ;)C1r:lli'Úvel, !'nter-

�l��eble)��� ��'i �1�1�1���a�:,r�iv2���� I Dr Oswaldo R Cabral I·digios:lll1f'nte ne�te romance �1t'-
trizante, que pela terceira vez at.:,l·· •

ba de triunfar na tela. O filrpé,

I
atualtllrnte uro,ietado, manleye-"il" Rua Nunes Machado, 7

,em ('�'rtn ele Cinelândia dLmmlc Ed·i'· S
-

F
.

v�ntr. e sete �cmanas seguidas num I leIO ao rancIS�O
�o C'lfIema, eXlte sem pl'(�c('denle, Das 9 às 11 e déls 14 às 17 horas.
nunC'a supenl,do por outro fi.Jme.
SA:'\TA, romanCe famoso, Jú tra-\ a. .;

rl.uzifl<, a di,,('rs�s línguas e agora
fIelmente vertido ii nossa nor }[j- I
ra Fabian, acaba de ser publk;·r]'l Iem h]'(llosa erlicão orn:1l11cl1tHd�
com diversos fotos da triunfal pp-

lícula e uma esplêndida sobl ecapa
:em eôres, obra do pintor Ran;ún
Respanha, pela conceituada E�lito·
ra Vecchi, do Rio de Jafloeir'&;

1 ... que, a partir de mí i
metros de profundidade, o mo

vimento das ondas do mar dei
xa de ser perceptível.

.

2 ... que todos os rios da Eu
ropa, reunidos, não igualam o

Amazonas na quantidade de
água que êste despeja no ocea

no, a qual equivale a quatro
vezes a despejada pelo Missis
sippi.

2 ... que uma orquídea rarís
sima, apresentada na última
exposição de; orquídeas de No
va Yory, foi adquirida pelo fa
moso colecionador W. L. Har
riman pela considerável im-

I portancia de .nove mil dólares.

I
4.. .

que, no verão de l�)OS,
houve na Sibéria uma chuva de
meteoritos de' proporções tão
vastas que causou o efeito de

________________________,.._; i um verdadeiro bombardeio,
destruindo inteiramente flo
restas de vastas extenções.

5. .. que foi no reinado da
Inglaterra que surgiu no mur.·

do a moda de se usar roupas
engomadas; e que Emma van

Dijk, uma dama holandesa, ob
teve na côrte da-ruela rainha 1

o cargo de inspetora da roupa Ireal, pois entendia maravilho
samonte <la arte d':l er.go��r. i6 ... que, entre os affdios,
espécie de pulgões parasitas
das plnntas, verifica-se um ca

so de autêntica partenogênese.
isto -'; de desenvolvimento do
ovo não fecundado: vodos os

pulgões são do sexo feminino.
não necessitando para sua re

produção da fecundação mas-

eulína.

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

-

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinos e transfusão de sangue.

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

Copynghl da
The I/AV[ YOU HlARO ?Jnc.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
WNlca

DR. DJALMA
MOELLMANN

1rorJI:I.U.o pe1A UD.1YW81Cla4e d. Genebra

Com prAtica Il0l1 h.o1P1�t. eurOpttlU

CJfDIee Jddica em pra). pec11atr1a, dom·
lU d.o tIbrWma UC'YCIIC), a�1.ho ._lto

a.rmAr1o 40 bomem ii da mulh..

........ Ttealeol DL PAULO 'l'AVA.A_
0Un0 d1e RadioJ.otr1a CJ.fD1ca com e dr .

llanottl ii. Abreu cam� <".o Pau

�. �1a40 em HlC1en•• llalld.

PG.blb. pela UlI1.,W8ldad.. 40 &lo a. Sa

U1ro. - G&btD.eW d. Rai.o X - �

eaN1�t. clflI1ca - liI.tabol1DW ..-

aI - Iondq_ DuÓdenal - G&b1nete
.. f!m.owapfa - r..a....t6rIo ...�

copa •� oIfD.1ca. - aua .......,

.........1 ...

Alfaiate
Carioni,

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFO�OS,CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Ot Pálidos. DePluperadot,
EIlJotldos, Anêmicos, Mil.
qUI crilm Migro" Crilnçll
raquítica., 'Iceb.rio I tonl·
ficação ge,al do olglnÍlmo

Sanúüinol
LJo O.N.S.P. n' 199, de 1921

Sedas, Casitniras e Lãs

C,ASA 8••.,. a(OSA.
ORLANDO SOA RPI1JLL]

Rua fODselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Eod. Teleg.: «�carpelli)) --- Florianópolis

é vel�dade I

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
I[entes de Florianópolis.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indi(;ações possívei.s, qae tel'e
mos prazer em recomendá-lo (a)

I &00; int(;ressados na aquisição de

I.'
bons funcionários (as).

APENAS Cr$ 3,"
Com essa ínfima quantia Voca

está auxiliando o seu pró:.:imo.
Contribua para a Caixa de Esmolaa

_�������������! aos lndíltentel!l de Florianópolis.

"O melhor"

avisa seus distintos tregue-

I ses que acaba de receber
variado .stock» de casi

mira.s, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

VISITE-O!

Rua Tiradentes, 9 A.

Motor a oleo crú EMPREGO

j
I
i

.,
\

a
dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

Sapatos de todos os modelos e

modernos. inclusive Sandolias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus ca1çados sem visitar a

«Tamancaria Berrelros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, "1

Crédito Mútuo Predial
Proorletários - J. Moreira & Gia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sOrteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

R. H. BOSCO LTDA.
ITAIAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Reprell8ntaçõe. Tra.n.porte. MaritUnOll; Ferra.

C.on.ignaçõell •• Conta Própria viári.o.. Rodoviário., Aéreo.,
Ruo Pedro Ferreira, 5 Casco., Fôqo. Acident.. do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Penoai••
CAIXA POSTAL, 111 Rup.on.abilidade Civil e Vida,

Endereço TeleQráfico « BOSCO))
.............................................1.....

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIüCIA

/

lai C........ún, 4.5 - FOH l .•n
lain,.. �......

VENDE-SE um marca "Olí·
max" - mil rotações - força. lVIoça datilógrafa, comple
de 6 a 8 cavalos, possuindo I mentarista, oferece-se para ser-

I
cota de oleo. viço de escritório em casa CQ

Tratar com;.. Si�nei Noceti à mercisl. Módicas pretenções.

I
rua JOaQ PlOto, 44. Iníormações nesta Gerência.

Telefone 1134. 5 VII-l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIBÓRIO SONOINE
Em, homenagem a Libório Soncine, faleci

do em março do corrente ano, nesta capital,
o Clube Náutico FRANCISCO MARTINELLI

fará colocar na sua séde social o retrato desse
saudoso e abnegado batalhador rubro-neçro,
Justa e bem merecida essa homenagem. En

tusiasmo, como nenhum outro, pelas coisas do
seu clube, Libório Soncine conduzia-o consigo,
e, nos áureos tempos do esporte, difícil seria
falar-se crprcpôeito do MARTINELLI, sem

lembrar o nome de Libório, como, também,
não se poderia esquecer aquele ao mencionar
êste. Havia profunda .aiiniâaâe entre ambos,
pela razão única de que, naquele tempo, o ho

menageado não vivia para mais nada, sinão
para o seu clube. Por isso vamos encontrá-lo
tomando posição em todas as diretorias. Fácil
é traçar o gráfico de sua [ôlha de serviços ao

MARTINELLI. Euruiador, em 31 de julho de
1915, secretário da diretoria prouisorui, com

LauTO Carneiro na tesouraria, e João Vassila

capou los na presidência, não mais lhe foi per
mitido ausentar-se dela, tais e tantos foram os

seruiços que, desde logo, pela tenacidade e fÓT
ma de agir, repelou-se capaz de prestar ao seu

clube. E foi assim, cabendo-lhe a glóTia, o que

realmente lhe significa, a construção da sua

séâe, para a qual orientou, pôde-se dizer, a

mais bonita campanha social realizada, . pois,
sabendo-se que, ao inicia-la a tesouraria do

clube registava quantia inferior a mil cruzei

ros, causa espanto tiuesse conseguido o que ali
está pela disposição com que orientava a pléi
ade 'de outros abnegados, que lhe aplaudiam
intransiçentemente a idéia.
.... Só em i937 deixou de ser elemento ativo
na diretoria do clube, sendo eleito membro da
Comissão Fiscal. Mas, em 1938, novamente va

mos vê-lo á sua presidência, cargo que exerceu.

até julho de 1940. Foi, então, rec?nduzido �
Comissão Fiscal, onde a morte ueto encontra

lo, na madrugada de 24 de março do ano em

curso.

Regista-se, assim, que Libório Soncine ira

baihou, ativamente, durante mais de 25 anos

para o seu clube, consaqrtuuio-lhe o melhor
das suas energias. Justíssima, pois, a homena

gem que o pavilhão rubro-negro lhe prestará
amanhã, reoerenciaruio-lhe a memória, vincu
lada, por todos os motivos, ao Clube MARTI

NELLI, cuja vida, quis êle, corrêsse paralela á
sua pOT mais de um quarto de século.

A empt'esa arrendatária dos
cins" Ritz e Roxy comunica a

todos os seus gentis freqüen
tadores que. com o filme de
domingo, «UM RETRATO DE
MULHER» , inicio a maior
série de lançamentos de fil
mail que marcarão época em

Florianópolis. Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradente!? 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítimos).

Visite-a hoie mesmo!

a
,

ocasião]

I.

Esportivo'Resenha Forense u� Exposição ����t��lt�J��!aLs"vlcola INlilL.iENTES DE FLORIA-
A Câmara Civil na sessão II

ft t b t V I· d Ilh
'

As inacrlçõe. para a XVI Expo- NÓPOLIS

.. ega a a er ura no e elros a a gd�i��e d�e._i���·rente jUI.gOU
o se-

�i�:eOmA,và��1:nd�nc�:r::::7: i:���� A Caixa de Esmolas aos In-

digentes de Florianópolis, íní
Apelacao de desquite n 403 ta. seram entregue. no local da

Há poucos dias, o "Iate Clube de Florianópolis", num boni-
d '. d FI

. _.
1" exposição, até as 12 hora. de hoje. ciativa do então Chefe de Po'lí-

to espetáculo, deu início à sua temporada deste ano. Agora, a comar,ca el t Orla�lOP� l�, Eaae certame, patrocinado pela So- cia do Iílstado Desembargador
chegou a vez do "Veleiros da Ilha", que, amanhã, dia 14, na I

em q�l.e. e ape an e o r.
.

UlZ ciectade Catarinenae de Avicultura. João da Silva :.\Iedeiros Filho,
sua mia oficial, na bahia sul, dará início às suas atividades de Dir eIt°Re apelados Alc11ldes vem despertando grande interêise

seu prirnetro Presidente, foi
âesportioas. .

Teodoro
.

osa e sua mu 1.er. em todo o Estado. não só entre os
•

R 1 t d L F criadores de aves, mas nos meios mstaíaua no dia 25 de Outubro
Tudo faz crer que a festividade de amanhã no "Veleiros" e a �r.o sr. Aes..

una ren-e.
l'ufais em gera!. de Hj27.

se revistará do maior brilhantismo, oferecendo aos que compa-
Decidiu a cama�a Civil, ne- Para a inauguração da XVI Ex- Finalidades: distribuição de

Tecerem ao Clube da Prainha um dia cheio, quer no apreciar gar provimento apelação, posição Avícola, que prometa ser
esmolas, em dinheiro, aos in-

-

t _,_ I
.

d para confirmar a sentença a apre.entacõa do que de mai.
as diversas disputas que se irao ravar entre os seus ve eja 0-

seleto existe na nOISCl avicultura. digentes do perimetro urbano
rti

-

d di t· L
.

que homologou o desquite com ,-

t'es, ou na pa �açao os iuersos a os, tnc uszve uma su- forno. ontem convidados por rnern- de Florianopolis e construção
culenta feijoada. várias restrições ao acôrdo. bros da diretoria da Sociedade Ca- e manutenção do Albergue No-

Segundo fomos iniormaâos, a Direção do "Veleiros ,da torinense de Avicult'Jra que e8ti-
turno.

Ilha" dirigiu ofício convidando para a festa de amanhã todos Julgamentos realizados pela I veram em. n_Lsaa Redação. A pedra fundamen tal do edí-
os membros da Diretoria do "Iate Clube", além. do conoite iei- Câmara Criminal em sessão A exposlçao de aves. como.e

"

d Alb d' 1'U ,. •

de 12 do corrente:' sob•. será realizada de 14 a 21 do tíclo O erque, seue SOCla
io ao sr. Comodoro da F. V. M. S. C., na intenção de reunir no corrente. da Caixa, foi colocada no dia
seu galpão o maior número possível de afeiçoados da vela. Apelação criminal n. 7.495, 30 de Julho de 1937, em terre-

Mais ou menos. às 9 horas da manhã de domingo, os apre- da comarca de Blumenau, ape- Medalba de no sito à Avenida Hercfl io Luz,
ciadores do. esporte elegante deverão estar a postos, para mais lante Vicente Bondavilli e ape- doado peja Prefeitura Muni-.
Uma exibição de vela em Elorianopoiis. lada a Justica. Relator ° sr. campanha .

I-

des. Guilherme Abri. crpai.
A inauguração realizou-se

Encerra-se sezunda feira Oh _'nh Oh

,

Dado �m pa:-te,. pro�imento Rio, 12 (A. N.) - Presidida no dia G de Agôsto de 1938.
próxima o,prazo

b

de inSCriçã?'Liberação da a apelaça?,. pala reduzir a

pe-IPelo general Afonso de Sou- Em 1941 a Caixa distribuiu
de clubes a grande regata orí- nadq�e foi m�post� �o apelante sa Carvalho, diretor da Saúde crs 26.95200 d.e esmolas a 122

c�al de 15 de novem_;bro, prom�- gasolina a OlS anos � pl:�sao. do Exército, e com a presença � incÜgente-s:
VIda pela Federaçao Catan-

criminal n.
de auxiliares daquela Direto-I Em 1942 a Caixa distribuiu

nense de Desportos. Rio, 12 (A. ::\.) - O presi- d Apelaç�o d Cacador
7.493, ria, diretores do Hospital Cen- Cr$ 26.628,00 de esmolas a 120

Os pedidos de inscrição de- dente do Conselho Nacional do
1
a tCOmaJICat. e aça10ld, Jap_e- tral do Exército e da Policli- in.digentes.-

t O' a' secreta' 1 an e a us ica e ape a o oao
I' Miht Ié d

.,
. E 1943 C· Ii 'h'verao ser en regues -

Petroleo, falando roje a um
I id ,. R I tor ,d � G' 11Uca u' 1 1 ar, a em e mumei as l ln a aixa c Ist1'1 UIU

YI'a da entidade a' rua João ti 1 1 ôb t 1
ZI 0,0. e a ar o' sr. es. ue-l f '1' f' l' d ho i C '" "516') 00 117' vesper 1110 oca so re os e e-
d � P- to arru las, 01 rea iza a 10]e pe- r", o o , �, de esmolas a

Pinto, edifício do C. R. "Aldo gramas de Washington e de- e� �â�ara Criminal deu i la manhã no pátio interno da indigentes.
Luz".

Imais notícias, disse: "Ainda. 'me t
'

e1 ão JaraiPOliclillica Militar, a cerimô- Em 1944 a Caixa distribuiu.

.": O .Bandeira�te enf�'enta- não
A

fui no�ificad� oficialmen- ��fo';,:ma� � :en��n;i absofutó- aia de entrega da �Iedalha .de �r$. 37.239,00 de esmolas a 180
ra, dommgo, em Jogo amIstoso, te s_obre a hber�çao das ex�)or-I ria, e condenar o réu no gráu II C�n�p�nha a que .flzeram JUS mdigentes.

. . ,

a guapa rapaziada do quadro taçoes �e g.asol1na anunclada,mínimo do artio'O 121 do Códi- ofICiaiS, el1feT1;1.elraS e pra� Total das esmolas cllstnbm-·
cestobolista do Colégio Cata- ��ra prnnelro. de novemb.l'?' go Penal, isto é,oa 6 anos de re- do corpo de saude, por s_eI"Vl- das nos quatro anos: .

rinense. Espera-se um jogo Son:en�e depOIS de ter notlfl: clusão, taxa peni.tenciácia de ços releva�l�es prestados _Jl1llto Cr$ 1�5.981.00.
bem animado, em vista do po- caça0 e qu: o Conselho poder.a Cr$ 20,00 e custa.s do o:::-o.cesse. a FEB. b.iClanao a solemdade. No mês de Setembro do cor-
derio de ambos os quintetos. tomar qualsquer medidas, 11- -- "_ - o capitão adjunto da Diretoria rentE:' ano, foram distribuídes.

bel'ando a gasolina no Brasil. de Sa.úile do Exército, Justin Cr$ 10.990.00 de esmolas a �25
Posso e elevo, entretanto, des-

I Robin, leu o aditamento ao bo- indigentes com. �16 dependen-
mentir que os nossos l'eserYa-

CO.mUD••CaCa-O
letim i!J.tl'n�o, &Jusivo ao ato. teso

tórios estão abarrotado;, e os O l1úrnero de c01ltribuinter.;
navios tanques, por isso mes-

:ti

Uma cabeca. da Caixa, no mês de setembro
mo, não puderam descarregar " p. fin10. foi de ;:;35.
aqui. Jamais, agora ou ame- de tour�{) No corrente mês de Outubro-
riormente, o Brasil contou com fOl'am expedidas 146 circula,-
gasolina em tais proporções. Madd, 12 (U. P.) - Chur-

rI'O' a �H'ssoas e firmas comer-
chill foi p:'esenteado com lima .. -

t 'b
.

r
.

be n a,d d � ... C!al��, �ao con 1'1 ulntes, so lC-l-

ca, \� empoa CJ.
_

a U�'l .co.,uro I ta!'Jlo-lhes a cooperacão.
e tera a gravaçao "v , s:rrcbo-,

•

lizand,) a vitória. O referido I Calçados. para senhoras. ú'ti
touro fol morto por um dos mos model0s, preço� ao a1can:;e
maiores toureiros, em. Valen- de trdos "Pelu�o" vende na

ça. rua 't'iradentes 19.

o E�TADO

Rio, 12 (A. N.) - O diretor
Correios acaba de expedir cir
cular restabelecendo o serviço
de Colix Posteaux para os se

guintes :gaises colônias e pos
sessões: Angol�, Bélg�ca, Ca- Comandante
bo Verde e Gume. Eglpto, Es-

panha, França, Iraque, Liba-I supremono, Nova Zelandia, Palestina, I

Persia (Irã), Portugal, São Londres, 12 (U. P.) - Foi
Tomé e Príncipe, Sudão AIl- nomeado comandante supremo
glo-Egipcio, Sudão Francês, das fôrcas aliadas .no Mediter
Siria, Tranjordania, Turquia râneo, � general-tenente brüâ
Asiática e Turquia Euro:peia, nico ,",'{miam MOTgan, que
por intermédio da Inglatena. aceitou, em nome dos aliados,
continuando suspensos até ul- a rendição dos exércitos ale
terior deliberação o encami- mães na Itália. Morgan subs

nhamento_ por. qualquer outra

I
tituiu :.\Iac Nsrney,

,q,
ue regre.svia que nao seJa a de Londres son aos Estados Unidos para

ou a de Liyerpool. 3.ss�mlir outras funções.

�-------------------------------------- ..... ----------�

Vorrespondência
Internacional

Camisas, Gra'-'8tas, Pilames

IMeiasdas melhores, pelos me- ID_OI'eS preços só na CASA MIS- �CILANEA -Ruae. Mafra, 9' ..... • ___
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DR. HENRIQUE
STODIECK

Cíne OdeODSIR����LHER" I"Um retrato de mulher" é
uma fita perfeita, na forma e

na essência. Forma, aqui, re

ferindo-nos ao assunto e res-

ANIVERSÁRIOS VIAJANTES pectiva adaptação à tela, e
Completa amanhã 15 primave OSCAR CARDOSO essência quando penso no tra-

ros a srita. Lya Lopes Viana. apli- D ",

ceda aluna do Ginásio Coração .

e sua vlaJem as praças do tamento cinematográfico. É

de Jesús e filha do sr. Ruy Sousa
RIO de Janeiro e São Paulo importante considerar essa

Viana e de d. Noêmia Bittencourt onde fora a serviço da sua or� qualificação, já que forma, pa
Lopes Viana. ganização comercial, regressou ra o público em geral, talvez
Lya oferecerá. em sua residên- ontem o sr. Oscar Cardoso seja a película em si, e essên-

cia, uma mêsa de doces às suall' ,

gentis amiguinhos. proprietario da "Capital", que cia, o enredo. Mas quando o
• naquelas capitais adquiriu nu- nome de Fritz Lang aparece

..Foz anos hoje o Ar. Luís Orofino. merosas novidades em artigos na direção, temos forçosamen
pe.soa largamente conhecida nos do seu ramo, a serem expostos, te, de procurar a alma da obra
meios lIoeial e comercial do EII- dentro em breve, nas montras na realização cínematográtí-
todo. d t b* o seu es a elecimento.

I
ca ... E essa realização entu-

No dedia hoje tranacorre o aniver.
',' siasma em "Um retrato de rnu-

sário da sr-o , Maria da Glória Me- MÚSICA lher". Aquela síntese, aquele
deiros Dutra, Lllpôsa do sr. Heitor A Sociedade de Cultura Mu- equilíbrio, aquela atmosfera,
Dutra.

•
I
sical realizará _domingo, 1-:1'0:x:- são bem o estilo do grande di-

Decorre hoje o aniversáriGl do sr ,mAo pela manha, no estádio da retor. A montagem sobretudo

ir. Artur Cos ro Filho. ex Sacrtti Força Policial, um concêrto é das que servem de licão para
rio da Viação e Obros Púbhccs, sinfônico dedicado aos escola- muito cínematograrísta. A fita UMA EXTRANHA HISTóRIA O

• res desta capital, contribuindo é tão atraente e interessante, QUE PODE ACONTECER A
O interessante garoto Geraldo assim para maior brilho da na imagem e no assunto, que QUALQUER UM

filho do ar dr. Manoel Pedro da "S Ih d C' Q Ih I
Silveira. vê passar no dia de hoje ,e ana a nança", que es- por momentos quase despreza- ue mui er era

_

aque a. a

mais uma primavera..
ta sendo comemorada em to- mos um em benefício de outra; quem os homens nao podiam

o. ,.tl:i:s.; d.os os estabelecimentos de en- quando, por exemplo, aparece, resistir?
. "

,Conferências: S1110. em perspectiva distante o 1'OS- Que extranho mistério es-

Hoje. às 19 horas. no salão no O programa foi caprichosa- to apavorado da moça que vai condia aquele retrato?

bre do Colégio Sagrado Coração mente elaborado, dêle constan- vigiar a entrada da casa esta- Apenas um retrato, mas êle
de Jesús. o Rav. Pe Alberto Fuger do vários autores nacionais e mos acompanhando com tal escondia a vida de uma mu-
·fará uma palestra sôbre o tema it d t
,«A América que desccnhecernoaa .

estrangeiros. emoção a episódica que por lher boni a, capaz e udo.

,patrocinada pelo Grêmio Estudan- poUCO esquecemos o quadro; Para aquele homem, nada

,til Catarinense. B R I T O vice-versa quando o "profes- valia tanto quanto o seu lar,
• sor" se aproxima da vitrina os seus alunos, a sua paz ...

Gentilezas: O alfaiate indicado para admirar o retrato, a emo- Até o dia em que êle viu o re-

Do sr. dr. Oswaldo R. Cabral'
Tiradentes, "I cão provocada pela imagem trato daquela mulher rasei-

l'ecebemos atenciolJo cartão da r q'uase nos afasta do enredo. nante! Daí em diante tudo se
,agrodecÍITlento pela nota publica- •

dl'locl'on.êlJte diário .ôbre .eu nata- ACidente aéreo Mas as glórias dessa fita tem transformou.
de ser dividida por igual entre Fritz Lang é um dos magos

* I París, 12 (U. P.) - O minis- o diretor, o cenarista (termino- do megafone. Ele recomenda
,CLUBES. I tro do Ar ordenou a. uma co- logía do cinema), o fotógrafo que o público não entre na sa-

Hoje teremos o prazer de anistir missão que partisse para a ba- e o Intérprete principal. Ed- la de projeção nos últimos mi
a f••ta que o Centro Acadêmico se aérea de Bíscarose afim-de ward G. Robinson sempre foi nutos do filme afim de não
XI de Fevereiro realizará no l:aira ..

'
.

.

Têni. Clube com início à. 21 30 ínvestígar as causas do aciden- estrela da mais alta grandeza. perder a extraordinária sur-

,;hofa.·
,

te do hiJro avião "Lionel de Feio, com aquela cabeça que presa que êle encerra!_
* Marti. A comissão tem pode- se Q'tm1ificaria de lombrosiana, Também êle pede nao con-

Amanhã. no Clube 12 de Agosto. res par", prender qualquer se L'ombroso não estivesse ul-ltar aos seus amigos o final da
será levado a efeito. por gentis membro da base que fôr julga- trapassado, vive, como poucos pelicula.
uita•. do Grêmio American. e em

knefício do A.ilo de Mendicidade. do diretamente responsável artistas cinematográficos, os I "Um retrato de Mulher" é

um animado chci dançante. pelo acidente. papéis que lhe dão. Comparam magistralmente interpretado

às 16,30, 18,30 e 20,30 horas

ROXY
às 1'7 e 19,30 horas

AMANHÃ

AMANHÃ

Têrça-feira
Sessões das moças

No seu novo horário

SI 7 e 8,45 horas

LIBeRTAD LAMARQUi em

Como é triste recordar

A's 4,30 e 7.30 horas
Sessões Populaçes

I: Um' filme eletrizante e repleto
de cenas emocionantes !

CARNAVAL DA VIDA

Rin-Tin-Tin-Cavalo Rex
No Programa:

Cine jornal Brasileiro D.F .B.

Preços: Cr$ 2 00 e 1.00
Impr. até 10 anos

(Membro des Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulillta, lente da Faculdade

I
de Direito de Sta, Catarina).

-- ADVOGADO --

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

com John Wayne
2' Don Reed Barry no sensacional

filme «Far-West»:
FURACÃO DO OESTE

3' Final do gigantesco seriado:

AS AVENTURAS DE REX

E RINTY

Cine Imperial
A's 7,30 horas

Última Exibição
Um filme que prende a atenção
de espectador desde o início até a

final:
O GRITO DA REBELIÃO
corn Eric Portman e Phyllis

Calvert
No Programa:

Regresso dos Heroís de Monte
Castello D. F. B.

A Voz do Mundo -Jornal
Preços: Cr. 2.00 -único

Impr. até 14ano$

Finalmente. amanhã. simultânea
mente, no Odeon e Imperial

O mais gigante.co espetáculo de
todos os tempoll:
BUFFALO BILL

(Technico 1ar)
com Joel Mac Crea, Maureen

O'Hara e Linda Darnel

os quadros em que o rosto do
artista fica bem no nariz da

gente, mostrando de perto as

reações fisionômicas. Edward
G. R'Obinson consegue emo

ciar-nos tanto ao viver a figura
principal de "Um retrato de

mulher", que mesmo na hIPÓ
tese de um filme "feliz" VIve

mos com ele aquele drama hor
rível.
(Do "O Estado de São Paulo"
de 6-6-45).

por Edward Robinson, Joan
Bennett e Raymond Massey,
Um filme destinado a mar

car grande êxito nos anais dos
Cines Ritz e Roxy, onde este

importante divertimento será

apresentado amanhã, em ses

sões de ref.inada elegância.
*

ALINHAM-SE AS GRANDES
PRODUÇÕES

Proximamente: "IdiZia Peri-

goso" com Edy Lamarr, Geor
ge Brent; "Os Super Homens",
com Stanley Rídges.v'Ccscszo
va Junior", com Gary Cooper,
Terez.a Wright; "Vaidosa" com
Betty Davis!

�\ad:val��tant�quanto oseü la��OS seus
o unos, a sua paz .•. ate o dia em que ele ltUJ

aquele retrata. 'lentão tudo se tpansfopmou
e ele romeu-se omaisfp,o e calculadod06

seeaee/noer
•

•

EDWARD C. ROBINSON'
JOAN BENNETT

-

t�monll 8'200 . Oan OUl"íea

0,t""5"das "'0,0

fR1T2 1.A�'(
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Tênis Clube-Hoje,
Acaaêmíco XI

Lira Soirée patrocinada pelo Centro

orquestras. Show escolhido. Surpresas ..

Venda de mesas na Relojoaria Moritz ..

de Fevereiro ..

dia 13-Grande
Duas

Notas rurais

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinica Geral d. Adulto.
Doença. da. criançC1ll

Laboratório de Ancílille.
clínica•.

Conault6rio: rua Felipe Seh
m.idt. 21 [aItoe da Caaa Pa·
raillOJ. da. 10.30 cía 12 e da.

15 õ.. 18 h••
Re.idincia : rua Vi.c. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

Programas
de rádio .

BBC DE LONDRES
Sábado, 13 de o-utubro

12,30 - Noticiário.
12,15 - Rádio-panorama.

19,00 - Big Ben.
Resumo Jo programa de hoje.
Prólogo musical em grcvaçõcs.
19,15 - Big Ben, Noticiário.
19,30 - Música ligeira em gra-

vações.
20,00 - "O Império Br-itânico

de hO.ie" pelo Professor Sir Regi
nald Coupland.

20,15 - Música da América-lati
na por Vera Kantrovitch, violino e

Eric Gritton ao piano.
20,45 - Duas palestras. (1) "Li

vros c Autores" por Joaquim Fer
reira. (2) Comentário semanal só
bre assuntos econômicos por C3r
los Aviles.

21,00 - Big Ben, Noticiário.
21,15 _. Hádio-rnagazine.
21,30 - Música de dança.
22,00 - Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Epílogo.
Resumo do programa P:U'_ ama

nhã,
Hino nacional britânico.
22,30 - Fim da transmissão.

* * *

"E}USSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

SE VOCl� GOSTA
Notícias
Ouça os boletins informativos

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

Orquestra Sinfônica da N. B. C. te
dos os domingos, às 2O,OG horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2a a 6'" feira e ouvirá S3.
gramor de Scuvero com as suas co
nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa. Todos os
sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através dêsse 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 4°s. feiras, às 19,35 horas,

Clube 12 de Agosto 1\ questão das
ilhas 1\aiandPROGRA1U. PARA OS lUESf�S UE or-eruno, XOYE�rBRO

E UEZE1UBRO DE 1945:
OUTrBRO Estocolmo, _ O

desejo de reunião das -Ilhas
Aaland com a Suécia, foi ex

presso numa mensagem ao

Parlamento Finlandês, unani
memente aprovado pela As
sembléia Provincial daquelas
ilhas. Êsse movimento, fdto
sem que o Govêrno Sueco fosse
consultado, não tem encontra
do o apôio da Suécia, embora
tenham sido ouvidas muitas
expressões de simpatia para
com os habitantes de Aaland.
Um comunicado do Ministé

rio das Relações Exteriores,
diz que o Govêrno Sueco se

opõe a quaisquer medidas di
rigidas contra a soberania da
Fínlandia, com relação às
ilhas Aaland. O jornal "Da
geris Nyheter" escreve: As exi
gências demasiadas dos habí
tantes de Aaland nada têm de
comum com uma política rea

lista. Por outro lado a Suécia
tem legítimos interêsses quan
to ao futuro auto-govêrno de
Aaland". O "Morgan Tldnin
gen" diz: "Aaland não deve
ser separada da Finlândia: ao

contrário, deve servir para
uma mais estreita ligação en-

.

q Finlândia e a Suécia.

A lDiUür barragem
do Marrocas
Rabat, (S. F. I.) - A maior

barragem de Marrocos é um

dos maiores trabalhos desse ge
nero em toda a Africa será
construido em Bin el Ouidant.
O sr. Puaur, presidente Geral
da França, acaba de fazer uma
visita ao local em que será
construida a barragem que te
rá a altura de cem metros for
mando uma represa de 27 qui
lômetros de comprimento por
sete de largura. Uma segunda
barragem em dimensões mais
modestas será construída a vá
rios quilômetros de distancia.

r.'J" iQi1 ':-::QI:)':!S ;'�':�;::'€5 OJJ ;...... rH:.3�S

��--a

DOENÇ�\S NERVOSAS
Com 08 progresses da mediejma.

hoje. as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O eurandeí
r ismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar 08 indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doeaças mentais dispõe
de. um Ambulatório, que atende gra
tuitamente es doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamente.

Ju,;�1��:���;.��:�/�!!�t�::oo,oo 14���êi��;"�;'�;;';�;S
B O do DI·strl·t Fed ai S A I A Instaladora de Floríanópolle,aDe o era s.s,

I t�t�a ����ae�?anq��' �T��Ôeà ��ao�=
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,00 rár ios habilitados para executar

II' s 1 o o I
instalações de Luz e Fôrça em ge-RESERVAS: CR 2.50 .000,0 ral, fornecendo orçamento grátis e

j Rua Trajano, 23 - Florianópolis sem compromisso para seus servi-
ços.

------------------------------- Possui também oficina especiali
zada, com técnicos profissionais,

I QnulER VESTIR-SE (OM (OHfORIO E ELE(jAH(IA ? I
para consertos de aparêlhos elétri-

111 cos, enrolamento de motores e di-
,

.
PROCURE A namos, estabilizadores, ferros de

engomar, fogareiros, aparelhos mé-

Alfaiataria Mello e tia. �:fg::d�U�;�i{O=' :x"';o
de apa-

BRITO
o alfaiate indicado

Tiradentes

ÁGUA PARA AS PLANTAS
A água é indispensável a to

dos os seres vivos. É porém, ne
cessário que esta água seja for- Dia 14 - CHÁ DANÇANTE do "Gl:êmio América". O
necida em quantidades apro- Clube 12 cederá seus salões a êste Grêmio para realizar sua

príadas e em épocas certas. festa, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclusiva
Nas plantas o excesso de água' mente pelos elementos do referido Grêmio.
é tão prejudicial quanto a de- Dia 21 COCKTAIL DANÇANTE, com início os 10 horas.
ficiência. As plantas são re- Dia 27 SOIRÉE, com início ás 22 horas.
gadas ou irrigadas em época XOYE�rBRO
sêca; nos terrenos muito umí- Dia 3 SOIRÉE com início ás 22 horas.
dos, porém, é preciso eliminar Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE-
o excesso de água por meio de MONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE
drenagem. A bôa circulação da MONíACA, havendo nesta ocasião venda de mesas feita exclu-
água no sólo é poderoso fator sivamente pelos elementos do conjunto.

'

de 8;eração, não sen�o portan- Dia 15 GRANDE BAILE, em homenagem á data da Pra-
to somente pelo provimento de clamacão da República.
água necessária ás plantas que Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 htlras.
as irrigações são úteis, mas Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE com início ás 10 horas.
também pela ativa circulação ])EZEJlrlJRO
de ar que �eterminam, arejan- Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es-
do bem o solo. tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
I ,.........-_-..................- ·_-_·.-.-_-_-.........ww

Iormatura.
Dia 26 FESTA iJE 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

I
durante a CEIA números de canto e musica, e, elU seguida,
dança.

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SÓCIO. abrind.o O

I Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São. Silvestre, com m íclo ás

21 horas.

I
OBSERVArÕES

Êste programa está sujeito a-modificações, que só se ve-
rificarão por motivo de fôrça maior.

I Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
o de rigor, permitindo-se O branco.

Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

Iconstantes deste programa, feitas pelo Clube.
'" �.-"(.I 4ZQlQiitJ.jJr

\ �� (i T T��=" () J�
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálci.o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc·

o� Pálll]u,., LJe�l�upt'rbdo�.
EOg'utddotS. Anêmicos.

Maj.{r"". M�It:'11 Que Crtam,
Cl'ltlOyllO Rll4ultl�IiS rec e

be r áu !1 iouütcação geral
do IJf�I:HH ..u.oI

L������ --__

FORNI::R::' P:to, �6T:�:::�:�Ii' PARA-I
Balanças �a�aR!�c��: _Epa:�����e: I R��madores I

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra
tear - Cordas, vidros para relógios. etc.

Preços e prospectos com a

MASETT rCASA
Rua Seminár io , 131 - 135 - São Paulo.

IRRITA(AO;-RET� L
COMICHÃO OU HtMORRAcr�s�
SINTOMAS DE HEMORROrDES

.. -
'.�

"�
• J

.... r::\i.�:����::�:f.����..·: OI.

Si tem irr rtaçào retal ou hemorra
gias, cuidado I São o prenuncio. de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções. exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

�ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Achados e pf rdidos
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, os

seguin tes 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
la categoria, n. 259057, expedido a

Manoai Camilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Um recibo passado pelo sr,

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e

Hercules AlIet, referente à venQQ
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

pedida a Antônio Hoepers, de Gua
ratrnguetá. neste Estado.

Ao públíco
O proprietário do «Nove
Hotel», de Angelina, avisa
aos seus amigos e clientes,
que, a partir do dia 20
do corrente, terá fechado
aquele seu esrabe lecirnen- lt

I
-------- _J

to, e agradece a preferên
cia que sempre lhe foi

dispensada.
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A Ford Motor Company foi a primeira a montar os novos tipos

Notáveis melhoramentos nos carros de passeio para 1946
tecnicamente graças às expcr iên
ci as que se fizeram durante a

guerra que findou.
De agora em diante será 11111 pra

zer viajar-se de automóvel. pois
os melhoramentos introduzidos
nesses veículos tornarão os pas
seios e as viagens, por mais longas,
na caisa mais banal deste mundo.
A Ford ;\Iotor Coinpany desta-

cou-se dentre as congêneres, na

produção já reiniclaríu de carros

de passeio, em franco andamento
nos Estados unidos, por ser a pri
meira a montar os novos modêlos
para 1945/4(), o que Jaz crer que,
o mais tardar e111 .dezcmbro ou

princípios de [ane iro, tenhamos no

mercado os admiráveis carros Ford
de após-guerra.

ca.

Há a mencionar ainda o chassis
comercial de (i e S cilindros, a ca

mionete de igual potência e os mo

tores Diesel para ônibus e carru

nhõcs tudo executado dentro rios
mais 'rígidos preceitos da técnica
da tração mecânica, em que a Ford
é expoente. _

Eis em breve relato o que ser<lO

os carros Ford que dentro em pou-

mente semelhante ao modê lo de I co rstarão pcrcorrendo as n���:ls
1942, será 'o mais potente até hoje. ruus, aven�das c estr-adas, a sei VIÇO

construido, tanto na estrutura como d" Human idatlc.. ,
.

no 1110tor, que será em V-8 de 100 DepOIS ele quasi quatro anos
�

au

cavalos. enquanto que os carros de sentes do mer-cado, os ,novos Ford

antes (�a guerra possuiam 90 cava- estão sendo procu.ral!JssImos, o que

los, 1ll0tOl� V-8. Além disto, o novo levou, a companh ia jn-odutora a

Ford ofcrcccrú mr-lhor desernpc- organizar lllll servrço dc pr-ior-ida
nho, n o vo tipo de mo las e amot-te- de, p.u:a pode!' atender aos n:r�
ccdo rcs novos fi e iux e 'Outros aper- Ihar('..; de pedidos de todos os I c

feiç031;1'entos 'dc gl:ancle importân- cantos do país, deixando a. car�o
cia. Igualmente foram introrluzidos dos ,seus agent�s a orgamzaçao

melhoramentos no desenho do ra- elas l!�tas de pe9Idos, para fut�r()
diador e sua grade. Releva notar forr:ecllllento, tão logo estejam
a grande variedade de cores em aqui os novos carros.

qu� serão fornec.idos. São _representantes da Ford nes-

Acham-se também em estágio de ta capital e sul do_ Estado os sr�.
acabamento os veículos de 6 ci li n- Tuffi, Amin & Trm_ao, estabeleci

dros de 90 H. P., com aperfeiçoa- dos à rua Conselheiro ::\l�fra n ..�.
111e11I<)$ revolucionários, que é sem caixa postal ,117, em CI�JO cscrrtó

f'avor outra hr-ilhante contrrbuição rro são atendidos os pedidos .de re

da Ford à indústria nntomobi listi- lacionumcnto para. o fornecimento
de c.arros de passeio Ford, que de
verão chegar ao Brasil em dezem
bro e janeiro próximos, em CJ?an
tidade justa para atender aos ínte

ressarlos que desde já arrolarem
os seus nomes entre os dos futu
ros proprietários de um Ford, pois
que devido a certos fautorcs oriun
dos' da guerra, êsses veículos não
scrão aÚlda vendidos indiscrimi
nadamente.

A gucITa que estalou na Europa

[IlUfatureira
americana se converteu

em 1939 e pnu lat inamente envolveu totu írucní c em inrJús,tl:ia de guerr-a,
v mundo, ati ngindo na sua vo ra- para apressar () aux

í

lio aos al iudos

cem nações pacíficas inteiramcnte e prover os seus própr ios 111(:i05

�ntreglle� a um lab?r constn�tivo de defesa.
,

em prol da Humanidade, terminou Dentre as grandes empresas que
finalmente com a esmagadora vitó- dc logo se dedicaram ii fabrw:,çúo
ria das armas das Nações L'nidas de material bélico, destaca-sr a

sôbre um inimigo cruel c traiçoei- Ford Motor Companv, a rnainr in

re. (jUC, desprezando o poderio til' dústria de automóveis do inundo,
outros POYOS, atirou-se à mais san- que pOI' l'SSC motivo suspendeu a

grell1a agressão d� que há noticia sua p,rodução de automóveis �ara
na hisf ór ia e que Iehzmente tevc o uso civi l, para atender exclusiva

seu ponto final na estrondosa vit ó- mente aos pedidos que lhes Io.-am
�ia das democracias. entregues pelas autoridades milita-
o fim desta hecatombe, a que res aliadas.

um insano e seus assalar-iados ati- Essa interrupção na l':1tl'e;!a de
rar3111 a Civilização, veio mais cedo automóveis para uso civil foi. en

do que se esperava e essa antecipa- trctan to, aproveitada pelos tccn i.x.s

ção da vitória tão �esejada pejos da Ford para estudo � aperfeiçoa
povos amantes. d� Liberdade, da mente de novos modelos a s�rClll
Justíca e do Direito, deve-se sem lançados dentro em breve PllSSI\'d
dúvida ao potencial industrial das mente dentro do ano cm curso.

Nações Unidas, dentre as quais Se, por um lado, os nossos ;H'
avultalll os Estados Unidos da mcns de negócios, a indústria c o

'América cid Norte, em cuja indús- comércio se viram, por algum tem

Iria dc guerra os aliados tiveram o po, privados desse prestimoso HU

mais poderoso fautor do seu bri- xi liar que é o automóvel, devido às
lhantc sucesso bélico. contingôncias da guerra, POI' outro
Desde o rompimento das h.isti li- lado valeu a pena a espera, pois

dades na Europà e logo depois da que os novos produtos Ford quc
traiçoeiro assalto nipônico a Pe:lrl se anunciam são a última palavra
Harbour, a poderosa indústria ma- ·em auto-motorcs, aperfeiçoados

Os trabalhos de reconversão das
fábricas Ford em Detroit, de pro
duçâ» bélica para civil, procr ssa
ram-se ràpidamcnte. Os extraordi
nários aperfeiçoamentos mecânicos
que resultaram da exper-iência da
guerra jú estão sendo incorporados
aos seus produtos, que, apesar dc
não serem modêlos totalmente no

vos, apresen tam melhoramentos
rcalmente notúvcis.

O novo Ford 1945/46, bàsica-

Notas científicas �Religião

.;. o;' :;:

ESPIRITISMO
Hoje, sábado, às 19,30 horas,

realiza-se no C. E. Amor e Hu
mildade do Apóstolo, sito à rua
Marechal Guilherme 29, nesta
capital, a sua habitual sessão
doutrinária.
Amanhã, domingo, às 15 ho

ras, haverá aulas de Moral

Evangélica para crianças, no

C. E. Bezerra de Menezes, à
rua Chapecó, s/n., e às 10 ho

ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do Após
tolo, rua Mal. Guilherme 29, C.
E. Fé, Esperança e Caridade e'e
Jesús, avo Mauro Ramos s/n.,
C, E. Juvêncio de Araújo Fi

gueredo, rua Pedro Soares 16,
A. E. Fé e Caridade, rua Fer
nando Machado 51, C. E. José
de Nazaré, rua José Boiteux
s ln., C. E. Paulo de Tarso, rua
Castro Alves 21, do Estreito e

C. E. Seára de Amor, rua Da
Tereza Cristina 141 no Estrei
to.
À noite. também de domin

go, às 19,30 horas, no C. E. Jo
ús sé de Nazaré, terá sessão dou-

trinária.
.

s. CALIS'l'(), PAPA E
llfÁWrnt

São Calisto sucedeu a S. Ze
ferino. Reconstruiu a basílica
de Sta. ::\iaria Trallstibre. Fêz

Vendo diversos lotes.
A. L, Alves, Deodoro 35

5 v. ·2

Horário das Santas Missas
para Domingo

r.aledral: (l, 7, 8, 10 horas.
AO\'ella: ;'IS 1!l horas.
Em dias da semana: :\[issa:

7,30 horas.
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:MADRí, 12 (U. P.) --- UM COMUNICADO OFICIAL� INFORMA QUE o CONSELHO DE M I N 1ST R o S OCUPOU-SE co�"PERTINAZ CAMPANHA DE DIFAMAÇ40" CONTRA A ESPANHA E O SEU REGIME, CAMPANHA. ESSA AO QUE, PELA
EXTENSÃO E PELOS' SEUS MÉTODOS, SE RECONHECE UMA VASTA CONJURA(;AO CONHJNISTA. DE CARÁTER INT
NACIONAL. A úNICA MANEIRA DE RESOLVER A SITUAÇÃO, AFIRMA O {�OMt;NICADO� EstÁ EM RETOMAR, MAIS

VEZ� A DECISÃO DE PERSISTIR NAS LI NHAS TRAÇADAS EM JULHO DE 1936.

Adhemar de Mesquita Rocha
Marina Seara Guimarães

Recebido em
audiência
Rio, 12 (A. N.) - o SI'. Ale-

xandre Marcondes Filho rece- Realizar-se·1i segllnda-feira, 15 do corrente, o CClllamó)oto d
beu, em audiência, o S1'. :'.1ac

l ' Tenente do Exército Adhemar de Mesquita Rocha com a Senbl
o

Marina Seara Guimarãea, filha do Sr. IDr, Altamiro Lôbo GUirn
o

Gregor ministro da Austrú lia e de d , Córa Seara Guimarães.
credenciado junto ao govêrno O ato civil sero na residência dos pais da noiva. à. nOve ebrasileiro. Na sua primeira vi- horas, à rua BocalUva, 164.

sita ao ministro do Trabalho,
A cerimônia 'eligio�a se realizará, àl dez horas, no l.JtQ

l
da Cate�r�li Metropolitano. sob os o.uap'icíos de N S. ,AuxiliadO sr. Richard lVlac Gregor n10S- serido ofICiante o revmo. Sr. Monsenhor Harry Bauer, viga rio gera'trou-se vivamente interessado Arquidiocese.

i eU1 conhecer a nossa legisla- SerQO testemunhas da noiva, no ato civil: Oli srs. Dr. AgrioI cão social trabalhista, a sua
Castro Faria e sua .xma. upôla, d. Ecilda Vieira de Callbo

1-
e Sr. Co+Ios Otaviano Seara e exma. lira. Maria do Concr,içãoestrutura e aplicação, conver- marães Grij6; e do noivo, 011 Srl. Antônio Tauloili de Mesqu-ita Isando com o titular do T'raba- exma. eapôso d· Zeny de Macedo Melquieta e sr. Joaé Olavo delhe ainda sôbre o desenvolvi- quita Rocha e Senhorita Julieta de M'lsquita Rocha.

memto da nossa indústria e
No ato religioso, lerão padrinhos da noivo: 08 ars , Dr. NRemos e aua exma, ellpôlla d. Beatriz Pederneira. Ramos e o dr,nosso potencial econômico. d'Aquino e sua exma espôla d Irene Gama d'Eça d'Aquino' enoivo, o sr. Coronel Antenal' Taulois de Mesquita e auo exm�.

Ia d. Hilda Canguçú de Mesquita e o ar Capitão Hilnor Cande Mesquita e exma. na d . Zoé de Me.quita Rocha.
Portadora daa aliadçal, lerá a menina Regina Seara GuirnarO. noivos seguirão, no mumo dia, de avião, para o Rio d,neiro, onde irão rellidir.

_ .. _----_.. -- ---

Florlanópoll, 13 de OutuDfO de 1945

NOTAS POLITIVAS *** o snr. Prefeito Mu
nicipal tem lançado as suas

vistas para o interior d«
nossa Ilha. Digamos logo,
de repelão, para evitar de
masias de conversa muita
comprida, isto: estão sendo
construídas oito pontes e

treze pontilhões nas estra
das ilhoas, estas, aliás, em
constante reparo.
Há uma, no momento,

em vias de abertura, com

serviços fá iniciados: a que
liga Vargem Pequena ao

Rio Vermelho, passando
por Vargem Grande e Var�
gem do Bom Jesus.

*
* *

Conjuga, pois, o CeI. Lo-
pes Vieira, o verbo «fazer»
no presente do indicativo.
Não só o Jardim Oliveira
Belo, nem só os calçamen
tos do Estreito. Lá para
dentro da Ilha, igualmente
o seu braço trabalha, com

fôrça e oportunidade.
Com uma receita orçada,

para êste ano, em dois
milhões quatrocentos e

sessenta e três mil cruzei
ros, não será possível a

execução de obras gigan
tescas, que fiquem como

pirâmides faraónicas, mar
cando o perpassar dos sé
culos. Mais que isso gas
tou o Matarazzo no casa

mento de uma filha. Gas
tou o dôbro, a iulger pe
los fornais do Rio e S.
Paulo. Se aquêles cobres,
derretidos em pompa s

nupcieue de arromba, se

houvessem canalizado para
aqui, seriam logo inverti
dos em obras de benefício
geral. Juramos que sim.
E' um sonho o que dis

semos. Acreditamos, po
rém, em pia simplicidade,
que os sonhos de agora
hão de ser premonitórios.
E um dia, capitalistas da
quele porte cooperarão com
o poder público na edifi
cação dos empreendimen
tos públicos. Como é que

S. Paulo, 12 (A. N.) - O sr.

Fernando Costa, interventor
federal, de conformidade com

o decreto-lei federal assinado
dia 10 do corrente, pelo preso da
República e que dispõe sôbre
as eleições para governadores
e assembléias legislativas dos
Estados, e nos têrmos do arti
go segundo, nomeou hoje, os

srs. Sebastião Nogueira de Li
ma, José Carlos Macedo Soa
res, Armando Cirilo Júnior e
Cardoso. de Melo Neto para
elaborarem o projeto da carta
constítucíonal do Estado de
São Paulo.

I Saídaa - 2 hora. damadrugada

JOinvile _- Fpol is.

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada
com o uso das

Saída. -- 9 hora. da rnanhã

DOMINGO
Simultâneamente

RITZ, à. 16,30, 18,30 e 20,30
ROXY, àa 17 e 19,30 hora••
·UM RETRATO DE MULHER"
Era apeno. um retrato."

Moa êsae retrato tomou for
ma, tranlf"rmando-.e na mu
lher mais fOlcinante que ja
maia aparecera em .ua vida;
por ela arriacou tudo: lar,
reputação. tranquilidade ...
Edward G. Robinlon volta-noa
num dOI .eua maiorel papéi•.
Joan Benet aparecemail linda
e maill aedutora do que nunca.

*
* *

NÃO ENTRE DURANTE A

EXIBIÇÃO
Este filme deverá ser
assistido desde o inicio.

Informações nesta redação

Navio finlandês
I Rio, 12 (A. N.) - Dentro
i de poucos dias, chegará ao rio

lo navio finaldens "Heracles",
carregado de papel e produtos

'I finlandeses, bem como trazen
do a seu bordo uma Missão Co

I mercial. A viagem do "Hua
cles" marca o restabelecimen-
to da navegação finaldesa pa
ra o Brasil e tôda América do
Sul.

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALDA
vendidas só em

com o nome

c oixa 5

VA_�DA
licença do D. N. S. p, NO 485

", .
de 26 de Fevereiro Q.

�.. d. 1935 CIP'> ".Olho/ 0.002, EutolyplOI O.

Dr;e.�s�!�Ssu��'�n��da I�!n�e?��'!�te�-I ��!�� ,.��m!������I presentantes de 10 países eu- nos foi mestrado, a greve em Bl
ropeus, juntamente com os da menau atinge, no momento, ap

I Tentará levantar Inglaterra e Estados Unidos, nas a Emprê.a Garcia. Na Ci
Hering, os operário. trabalho

" O «record»
reuniram-se esta tarde para normalmente.tratar do problema da reabili- ------- _

Londres, 12 (U. P.) - Pros- tação do sistema de 'transpor- RITZ Hoje, Sábado, ir
seguem os preparativos -de ata- te da Europa. Não foi ainda ] §-;:m é 19,30 hrs.

dívulaada um t d
- ./ Golollsal Programaque ao "record" de velocidade b a no a a sessao. lo E'C.;.JJ.jhi<

" ;:;Ime Jornal 43xlO - DFBem avião. Um avião "Glouter
J "F.'P0 ,.. .� ___:_-_ • 20 Gary Grant e Janet Blair em,

�il�O�;yceC�:lP����IS;�o��::: ,��lAM A REVISTA gar;T5��� j:::i;E�!!:�TEtão
to, está preparado, aguar& ....!dc�· O VALE DO ITAJAí: humano�n!��a�.mlivel e tão

apenas tempo favorável jJ.ndo 30 Bobby Zamarzick e Scott
a tentativa. Complicados ap1ra -

Beckette em:

relhos de radar, conjUgadoe.-1 Na-O preJ·ud·,cará O MENINO DE STALINGRADO
Matar! Destruir! Aniquilu�! Eia �com câmaras lentas serão utí- •

L dres 12 (U. P.) - A grito de guarra dos jovenil guerr1lizados para medir com preci- e on _' A .; lheiros rualos!París, ]2 (U. P.) - De Gaul- são absoluta a velocidade do navacnaçao dos. forç�s ame:.c�- Uma juventude aasim tornoU
le, interrogado pelos jornalis- aparelho sôbre o trecho já es- s da Pal,.estllla nao prejudi- a RUSSIA inconquistável.

I
ln

ca� �a'" o uso dos aeródromos 10- Livre de censuratas se pensava submeter LavaI colhido, de acôrdo co as .re- caisx ." P C $ 300 200I " . elos servicos aereos nor- reçoll r , e .a novo julgamento, respon- gras da Federação AerOnautl-j te-aI P '.
,

deu: "Certamente não". ca Internacional. eia h ncricanos, segundo notl-

"'OXy Hoje, Sábado, àf
oje dinllgada. K 19,30 horas----------------------------------

lo Brasil Atualidades 2x45 - DrB
20 Noah Beery Ir- e Jimmy Reger'

em: XILI N DR O'
Romance. comédia e ação, nurrt

coquetel temperado por sonorai
gargalhada.

30 Ca ...y Grant e Janet Blair em:
O ETERNO PRETENDENTE
Um filme alegre, mas profundo.
Um filme que faró você .entir-sa

mais feliz.
Impróprio até 14 anol
Preçoll Cr$ 2,40 e 2,00

Notas Policiais
O Delegado de Polícia de Ara

ranguá telegrafou ao ar. Delega
do Regional desta cidade. que o

indivíduo Fremcísce Joaquim Lei
te tinha furtado naquela cidade,
do proprietário do Gla nde Hotel,
a importância de 500 cruzeiro e

um revolver calibre 32, pelo que
pedia a sua prisão, pai. o meamo
tinha fugido com destino a São
Paulo.
A Delegacia Regional, tomando

imediatas providências , efetuou a

priaão nas primeiraa horas de on

tem, no Hotel Elltrêla, ond� o'arápia
ae achava hOlpedado
Até tomar dlutino a Alalangua,

encontra-lIe Francisco Joaquim Lei
te recolhido à Secretária de Segu
rança.

não?
Iremos adiante.

«Certamente não»

Hess será julgado
Londres, 12 (U. P.) - Cons

ta que Hess foi submetido a
exaustivos "tests '.' de sanida.
de mental, chegando os rr;��'
('os à conclusão de que o vice
"fuehrer" está na plena posse
de suas faculdades mentais.
Assim sendo, Rudolf Hess não
poderá passar por maluco
afim-de tentar escapar ao jul�
gumellto como ériminoso de
gner 'a.
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Amanhã, no Ritz e Roxy
Edward Rabinaon e Joan Benett
em: UM RETRATO DE MULHER

P,
-
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