
LISBOA, 18 (U�1.) .. AUGUSTO VASCONCELOS� CONHECIDO DIPLOMATA, APOSENTADO, E QUE FOI SECRETÁRIO GE

RAL DA LIGA DAS NAÇÕES, ACABA DE DAR PLENA ADESÃO AO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS, QUE EXIGE

ELEIÇÕES LIVRES PARA O PAíS.

OYN
Buenos Aires, 18 (U. P.) ---

Os ministros da Marinha e da
Guerra foram destuidos. Com o

contra-golpe de Peron, tam- Londres, 18 (U. P.) - Re
bém retornou ao posto de che- gressou a Washington o em
fe de polícia o coronel Dornin- baixador soviético aqui, An-
go Velasco, tendo-se como cer- drey -Grorniko, que desmentiu Calçados para senhoras, últ i- Apol·t�m OS o'ati·VOSto também o regresso de An- a notícia segundo a qual teria mos modelos. preços ao alcançe \I .�
tille e Cooke aos postos de 'mi- êle conferenciado com o presí- de todos "Peluso" vende na
nistros da Fazenda e do Exte- dente Truman. rua 't'iradentes 19. Batávia, 18 (U. P.) - Os in-
rior, respectivamnete. Como donésios não estão dispostos a

vencedor, que travou com êxí- Refutadas as alegaço-es france"fas continuar sob o controle da
to uma delicada batalha, o co-

, Holanda. Foi o que afirmou o
ronel Peron se deu ao luxo de

FRANCFORT 18 (U P) A t .id d ilitar sr. Mohamed Hatta, více-presí-
tomar umas férias de dez dias .

,. .
- s au 011 a es mui ares pu- d t d R rbli

.

d
..

.

1 ;:,. ' blícaram hoje dados oficiais dos seus arquivos refutando as

I
en e a epu ica in onesia,

seguindo para a localIdade. de alegacõe� fran�esas de que cem mil do setecentos mil prhi�- Em seguida, Hatta acusou os

CI:ugut, no s.ul da Argentma. neiros de auerra alemães entrezues à Franca se encontrav'am soldado.s holandese? de esta-
Nao se confirmaram entre- b, ,.

b o

I rem utilízando métodos tas-, em estado de saude precarro Como se sabe os franceses res- . y. ,

�_entes, os rumores de rebe-
ponderam com essa acusacã; ao relatório d� Cruz Vermelha I cistas, açoitando os natIVOS a�'::,

lIao contra a volta de Peron I . ..

'

..
. a morte

nem de arte dos elemento� I In�e:t;naclOnal, que _venhcara ser a fome, n�s campos de prisio-
.

_

que o der�ubararr:_ I:á dias quer I����!�����eses, pior que nos campos nazistas de Dachau ou

Em Nürembergde parte da oposiçao. Um por
ta voz das forças oposicionis
tas, por sua vez, deixou entre
ver que se trata de uma luta
entre dois grupos de uma só
ditadura. Os vencedores de on

tem, foram, agora, vencidos,
sem que isso alterasse a es

trutura do govêrno, que con

tinua sendo uma ditadura mi
litar. Contudo, admite-se que o

simples fato da derubada de
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A sucessao de boatos e desmentidos
exaspera a opinião pública da Argentina
Buenos Aires, 18 (U. P.) - dade está completamente pa- Peron, embora este conseguís-

Anunciou-se, oficialmente, que ralizado. se se refazer do golpe sofrido,
Humberto Sousa Molina foi '" '" '" coloca o govêrno Farrel-Peron
nomeado ministro da Guerra e Buenos Aires, 18 (U. P.) - em situação mais difícil do que
o contra almirante Abelardo Até às primeiras horas de 110- antes. A agitação organizada
Pantin, ministro da Marinha, je, continuavam funcionando dos "peronistas", como não
os quais deverão prestar jura- os telefones, a luz elétrica e o podia deixar de ser, teve gran-
rnento às 18 horas de hoje, sistema de água corrente da de êxito, permitindo ao

gene-j::: :;: :;: cidade. Continuavam, também, ral Farrel afirmar que, aten-
Buenos Aires, 18 (U. P.) - os ataques ao edifício do "La dendo ao apelo do "povo", não

Milhares de pessoas, íavorá- Crítica", cuja sirene soava entregaria o poder à Côrte Su
veis a Peron, têm enchido as ininterruptamente. O Edifício prema. A polícia, em nenhum
ruas desta capital, protestando de "La Vanguardía" foi ape- momento, nem mesrrr, quando
-e exigindo a volta do coronel drejado e suas janelas quebra- ocorreu o tiroteio do .Me:,,·cíldo,
Perorr ao govêrno. Mais �e das, porém o ataque. maí.; ín- I interveiu para impedir a ação
50.000 mil pessoas convergi-] tenso foi levado a etetto por I dos "peronistas".
ram para a Plaza de Maio, on-I elementos "peronistas", que I Consta que Vernengo Lima

d� está ins�alada a casa do

gO-1 percorriam
as ruas centrais I tinha saido de Buenos Aires

verno e alí, em altos brados, ,;, ,;, ,;, levando para fora do porto
reclamam a volta de Peron. Buenos Aires, 18 (U. P.) - três unidades de guerra. Mas
i

,;, ,;, ,;, Embora os transportes públi- o ex-ministro da Marinha
"\ Buenos Aires, 18 (U. P.) - cos em Buenos Aires. estejam atendendo a uma intimaçã�
O general Avalos, que asso- completamente paralízados pe- de Farrel, voltou a Buenos 1\.1.
mau à sacada do palácio vá- la greve ge�'al, o ,aspécto do res. Os estudantes, por sua
rias vezes, foi apupado pela centro da CIdade e quase nor- vez, não regressaram às e.i,;c
multidão que não permitiu mal. Muitos funcionários de las, diante do que está aconts-
que êle falasse. escritórios parecem ter vind.o cendo. Vários vespertinos dei-

,;, ,;, '"
ao trabalho, err: longas cann- xaram de sair hoje e é bem

Buenos Aires, 18 (U. P.) nhadas, dos subúrbios; e os au- possível que os matutinos não
Embora sem confirmação, de- tomóveis particulares que che- circulem amanhã, em sinal de
clarou-se que o presidente gam ao centro, quase todos, protesto contra Peron.
Farrel decidiu renunciar, em trazem vários passageiros de
virtude da grande dispersão de "carona".
opiniões no seio do Exército.

:;: :.:: ;;:

Buenos Aires, 18 (U. P.) -

Começou hoje a greve geral or
denada pela Confederação Oe
rat dos Trabalhadores da Ar

gentina, fomentada por Peron,
no discurso de ontem à noite.
O sistema de t"L'.n�pJ�·tC' ela (Í-

Não se avistou
com TrumanMontevidéo, 18 (U. P.) - De

�ôrdo com o que divulgou on

tem à noite uma emissora lo

cal, "a situação em Buenos
Aires parece caótica, numa su

cessão de boatos e desmenti
dos, o que vem exasperando ca

da vez mais a opinião pública.

Buenos Aires, 18 (U. P.) -

Fonte fidedigna dá a seguinte
versão da proclamação de Ver

nengo, antes de embarcar no

navio "Drumont" da rota flu
vial: "Em vista dos últimos
acontecimentos, interpretando
eu a vontade da Armada, soli
dária com o Exército, no seu

propósito de restabelecer a or

dem no país, icei minha frota".
Vernengo estava ocupando a

pasta da Marinha com a queda
de Peron e exercendo, também,
o cargo de chefe do Estado
Maior da Armada.

*** Conhecemos, ao tem

po de já lá vai, um homem

que bebia corno urna es

ponja. Seus lábios se gre
taram, quase queimados,
de tanta cachaça passar

por ê/es.
Não bebia discreto; bebia

nas vendinhns e era espe

taculoso, exibido, urna es

pécie ou um espécimen de
«menche t te», berrante e

sensacional.
Bebia e comentava quan

to e o que bebia. -- Eu bebo
cachaça! Porque, quando
ela é pura, não faz mal a

ninguém. O meu mata-.

bicho é cachaça. Nâo como

sem cana; é ela que me dá
torne! A cana conserva,
etc., etc.

*
* *

Tal é a situação do que
se embebeda num fana
tismo qualquer. Bebe-o a

todos os momen tos, com

desgarre, garbo, ostentação
e intolerância. A cachaça
dêle é essa. Empaca no

gostinho do trago, estala
os beiços, de satisfação,
com auto-suficiência subje
tiva, repetindo a sua fé:
- Eu bebo cachaça! Só
bebo cachaça!
E', sempre, o mesmo re

frão. Não é argumento, é
estribilho. Não é razão, é
bebedice. NtiCJ é paladar, é
vício. Não é crença, é ma

nia. Não é ultraje, é cará
ter e confissão. E' reflexo
interior, é deficiência de
expressão e incapacidade
de dizer outras coisas, de
transpirar outros vapôres,
de emanar outro espírito
que não se ia a mesmice;
a palavra do disco rachado,
cem vêzes repetida, com

agulha num só risco cir
cular, rodando na linha
de gr"lvação, à laia de ani
mal vendado moendo os.

mesmos toletes de cana ...
- Cana, cana! Só bebo
cana, ela me dá fome!

*
* *

A qtie vem isso? A nada,
a ninguém, a nenhum
homem. Qualquer seme

lhança será mera coinci
dência, simples casuali
dade ...

1 Prezado leitor
\

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

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
men te, nes te iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Não pretende
abdicar
Tóquio, 17 (U. P.) - Hírohí

to' não pretende abdicar, ape
sar das exigências dos cornu

nistas. Foi o que declarou hoje
o ministro da Residência Im

perial' Sotaro Ishiwato, rete
Tindo-se aos boatos correntes
nesse sentido. Admitiu o mi
nistro que não perguntara. ao

Mikado; mas, apesar disso, es

tava certo de que este não pen
sava em abdicar, pois conside
rava dever evitar a anarquia'
no país.

Diretor do DEI
São Paulo, 18 (A. N.) - O

jornalista Mário Gastim foi
homenageado por um grupo de
amigos pela sua nomeação pa
ra Diretor-Geral do Depai ta
mento Estadual de Informa
ções e pela publicação de seu

último livro. Essa homenagem
constou de um almoço, no qual
compareceram destacadas fi
guras da sociedade paulista.
A fábrica de calçados "PELUSO"

acaba de instalar uma alia de
calçadoll para lIenhoras, na rua

�iradente8 19.

Defenderam a atitu
de de Mongibeau
París, 18 (U. P.) - A atitu

de do presidente da Suprema
Côrte de Justiça, Pierre Mon
gibeau, na condução do jul
gamento de Pierre Laval, foi.
defendida pelos demais magis
trados parisienses, numa con

ferência com o ministro da
Justiça.

Para normalizar n mercado de gasolina Nuremberg, 18 (U. P.)
SÃO PAULO, 18 (A. N,) - Tendo em vista a normaliza- Os fiscais de acusacão do Tri

ção do mercado de gasolina, a Comissão de Racionamento de bunal Militar Internacional,
Combustível está estudando 2;. proposta que deverá ser enviada apressaram hoje o interrogató
ao Conselho Nacional de Petróleo, e na qual prevê que Q raeío- rio dos altos 'dirigentes nazis
namento será extinto no dia primeiro de dezembro próximo. A tas, com o propósito de ter
comissão está também providenciando o transporte rápido de minar o sumário de culpa dos
17 milhões de litros de gasolina, recem chegados a Santos, e mesmos. Entre os interroga
destinados aos abastecimentos dos postos desta capital e do dos, figuram Ieibbentrop, von
interior do Estado. . Papen, Goering e outros.
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NOVEllIBR,O
Dia 3 SOIRÉE com início ás 22 horas.

A ORIGEM DOS NOMES DOS Dia 10 g Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE-

!fI�8�� MONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE-
Pr-ovem este nome do grande MONÍACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu

número de lagoas, que possue o Es- sivamente pelos elementos do conjunto.
tudo! Denominação daria principal- Dia 15 GRANDE BAILE, em homenagem á data da Pro-
mente á antiga capital, edificada á

clamação da República.m-u-gem da lagoa Mangaba. Capi-
tal: Maceió. Superfície: 28.551 qui- Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Jômetros quadrados. Populaçâo : . . Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.
1.3:39.;)10. Produção: açúcar, algo-
dão. fumo, arroz, gado, etc. llEZEllIBRO

Continua Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es-* * •

CELEBRIDADES NACIONAIS tudantes que porventura desejarem realizar as suas testas de
formatura.

QUE TIVERAM ORIGENS
Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, comHUMILIMAS

Marcílio Dias, herói nacional, o
início ás 15 horas, devendo se prolongar até ás 19 horas.

bravo que primeiro hasteou a Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo
nossa 'bandeira na tôrre da igreja durante a CEIA Inúmeros de canto e musica, e, em seguida,
de Paissandú e que teve morte glo- dança.ríosa, era um simples marinheiro (A CEIA DE NATAL será ás expensas do soo.10• .ahl'�do oele filiação ignorada.

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

21 horas.R'ÊDES DE NYLON
Quando os soldados ameri

canos penetraram pela primei
ra vez nas florestas do Pacífico
Sul, êles usavam rêdes para
dormir equipadas com cortina
dos que iam até o chão, em

ambos os lados. Desta maneira
- pensavem êles - os insétos
nunca alcançarão as nossas
redes. Mas, o que aconteceu. foi
coisa muito diferente. Inacre
ditável como pareça, os cupins
devoraram os cortinados para
atingir as rêdes, cortando-as
- tão ràpidamente como se
fôssem um par de tesouras -

em uma só noite!
Depois de experimentarem

diversos outros materiais, os

técníees do Alto Comando,
lançarlilJIl mão de telas de ny- NA-O E NOCIVO AOSZon p" ..... fabricar os cortina- _'

I'ormado pelo Unlywaldado d. Genebra
q.:I(U -- -

Com prAtica DOO h01lJ:)1tl:1:I eu.ro:peUlldos. Os cupins não destroem o Cl$D1ea mold1.ca mIl ......aI. ......... tr:I.a. aoen·�----------------------------�------------.......------- .- �

nylon, além de apresentar êste '-
lU do llllfiema Denozo. aparelho cwto-

material outras vantagens: re-

ADVOGl .J._:.\_DOS
U�o"q1aomemltdamulhw

siste ao môfo, seca com rapi- . c:
u.uM. T'-Jeo: DB. PAULO TAl.VABIHi

d d 0UnI0 d. Rac11<1101fla CllJI,1ca com o dr.ez epois de saturado pelas l:tanO!>! d. Abreu Campuar10 (Uo Pau.
chuvas tropicais - do mesmo Dr. OSVALDO .BiULCAO VIANNA '0:\. :E�al1saão lIt!ll m.J.n....1I.de
modo que as meias de nylon DU Pdbl1ca. PQllI Un1yert!1dadlJ do Rio 11. J(I.

secam repressa _ e à prova 'de
Dr. ]. ]. DE S: SA CABRAL

l."l"o. - GaMn.to de Raio Z - :tncetro-

ferrugem e pesa menos do que

I
ESCRITÓRIO: Rua Feli�.)e Schmidt 52 - Sala 5

I
�l"II'l1oerafla el1n1cS - lI.tlbolUmo ba-

r 1111 _ 30nágllm Duodonal - Gtlb1nete
O algodão, resistindo duas ve- Edifício Cruzeiro - Florianópolis. 1IJ f!4Iloten.p!a ,_ L!:.'l)':.rat6r1o d.�
ZPS mais à tensão que aquê.le. � _-.."..,-..""""'''''_''''"'''."''''''''''''.''''_....."'Ol.,I.''''.,__""",."""_\..:",,,.,,:;,,,,,,r�,.,.._..... ,,,,,,,,,,,,",,,,

copia CI lIJ!lIliH clfniCa. - Rua J'erIDaII.do

........

··················1I MAGAZINE I
• •
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........, •••••••6�
o AGIUtTL'l'OR DESESPE

RADO

- Nada cresce aqui, nem

mesmo uma árvore onde possa
enforcar-me ...

* * *

RECORDANDO ...
No dia de heie
1920 - Inauguração da her

ma de Jerônimo Coelho, fun
dador da Imprensa Catarinen
se.

1781 - Em virtude de or

dem do Vice Rei, é entregue à
Irmandade dos Passos a Ca
pela do Menino Deus, desta ca

pital.
1941 - Falece, no RIo, o ge

neral Nestor Sezefredo dos
Passos, nascido em Florianó
polis e Ministro da Guerra no

govêrno de Washington Luiz.

Importação direta de todo
material e aparelhos de

rádio, amplificadores e : II 3la. naça-Otransmissores para ama- lNdores, Preços excepcionais.. Quebec, 17 (D. P.) - Espe-
Empresa Importadora

I
ra-se que o Brasil seja a 31a

Ltda. Florianópolis. nação a subscrever a ata da
Organização Internacional de
Víveres e Agricultura assinado
ontem á noite pelos delegados
de 30 paises.

Uma das escolas secun"darias mixtas da Inglaterra.
(British News Service).

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? !5

i.Tel. 1022 - ex. postal 1��9

o sensaCionalismo
democráUeo da
atualidade
Diretor de imprensa do CEC

para "O Estado".
A democracia, simbolo da

liberdade material e espiritual
de uma coletividade vem, des
de o inicio

.

da guerra, sendo
desvirtuada por partidos polí
ticos, pelos regimes de torça e

por outras correntes de propa
ganda.
O sensacionalismo democrá

tico que invadiu todos os po
vos livres do mundo, quando
ta bárbara, lançou um apêlo
a Inglaterra sózinha, numa lu

universal, está hoje servindo
de pasto para a infiltração de
ideologias contrárias á liberda
de humana.
Vemos partidos nitidamente

totalitários apregoando princí
pios democráticos dos seus pro
gramas!
São absurdos sôbre absur

dos. Falsidades sôbre falsida
des. Na impossibilidade de con

gregar honestamente as opi
niões populares com a apre
sentação do seu regime, esses

partidos paramentam-se com

as qualidades da democracia
a fim de conquistar o pensa
mento popular.
Democracia é a que condu

ziu a Inglaterra á vitória, a

que retirou o poder a Winston
Churchill e a que concedeu o

govêrno britânico a Clement
Attlee, aliás trabalhista, con

tra esforços conservadores. De
mocracia é a que apresentou
os Estados Unidos como a mais

poderosa forja da vitória.

o ESTADO

Estabelecimento Gráfico Brasil

Diário Vespertino

ASSINATURAS

Na Capital:
Cr'
Cr$
CrI
CrI

Ano

Semestr-e

DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho. ComercÍail
Impre8ll<ío' a cÔre.

Compoeição de livro. e

}ornail

Té.ee e Memorai.
Dcublês e tricromia.

Revi.�a•• Avul.o. • Caixa••
E.tojo•• etc.

Tr-imestre
Mês

Número avulso Cr$
No lnt",rtor:

Ano

Semestre
Tr-imestrv

Número avulso

CrI 80,llO \

Cr$ 4.5.00
I�rl 2fi.00
c.s 0,50

Àceita encomendas para o interior do Estado

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

Clube 12 de Agosto

Anúncto. mediante contrito.

Os ortgmars, mesmo nào publí
caâos. não serão devo lvidos

A direçiio não se responsabtltsa
pelos conceitos emitidos DO'

artigos assinados

PROGR.ÁlLl PARA OS lLESES DE OUTC"BRO, XOVEJIBRO
E DEZElIBRO pE 194;):

OUTUBRO
Dia 21 COCKTAIL DANÇANTE, com início os 10 horas..
Dia 27 SOIRÉE, com início ás 22 horas.

OBSERVAÇÕES
Êste programa está sujeito a modificações, que só sé ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
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

constantes deste programa, feitas pelo Clube.

BREVEMENTE

VODcurso semanal
dos

ViDes RfTZ e ROXY

BASES DO CONCURSO
Os leitores que enviarem 3

melhores legendas anedóticas TGI:
ra o cliché acima serão premiados
com ingressos para os Cines Hitz e

Roxy.
- As anedotas serão recebidas

até sábado à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir ae0I111J<11111a
das de um recorte do cliché supra.

- Tôda segunda-f'cirn serão pu
blicadas as melhores anedotas com

o nome ou pseudônimo do autor.
PR:f:MIOS

O� candidatos vencedores pro
curari o seus ingressos na gCl0neia
do Cine Hitz, às seguudas-f'ei 1'<15.
Os prêmios serão distribuídos

na seguinte ordem:
I" lugar - 2 ingressos para as

sessões de quinta-f'ciru c domingo ..

2° lugar - 1 ingresso para quin
la-rei ;',1.
3° lugar - 1 ingresso pura terça- l'feira.

.
'

As melhores anedotas não elas
slf'lcndas farão [ús somente à sua

publicação.
ATENÇÃO

Lei am o in teressan I c programa
dós Ciucs Hitz e Hox v na última
púgi na.

Aparêlhos elétricos
A lnstaladora de Ftorinnópotis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta Iregucsia que dispôe de ope
i-ários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, forneccndo orçamento grátis e

sem cornpr-omlsso para seus servi
ços.
Possui também oficina espcciali

zuda, com técnicos profissionais.
para consertos de aparêlhos elétt-í
coso en nolamento de motores e dí
namos, estabilizadores. ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
rlicos e outros, com exceção de apa ..

relhos de rádte.

Alt 6

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJAlMA
MOELLMANN
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��L ira Tênis Clube
gentileza do Escritório
21, domingo,

sessão cinematográfica
Inter-Americana, às 19;30 horas ..

com início às 16 horas, quando serao entregues
equipe juvenil de basquetebél,

__-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA Jurisprudência
>\.nVOGA])OS NORTE-AJIE- Não haverá ..ssão cinematCDgráfica.

"DEBUT" DO PAR DE DANÇA- R.ICAXOS (,O�IPARECE-
RINOS "GEORGE RAFT-VERA HÃO AO CONCLAVE JU-

A apres�n��.foIN�� ..

incomparável RíDIUO UE SANTIAGO
par de dançarinos tem por cená- Washington - (S. L H.) -

rio um deslumbramento espeta- Representantes de tribunais,
cular. estaduais e locais, bem assim

O melhor par de dançarinos ja-
mais fotografados na téla é sem

de outros organismos jurídicos
dúvida êste que Charles K. Feld- dos Estados Unidos, se avista
man escolheu para o seu grandioso rão com membros de sua pro
filme, que produziu para a NOVA fissão dos países latino-ameri
CNIVERSAL PICTUHES - EPO-
PUA DA ALEGHIA. canos, na 4a. Conferência do
Cada um famoso no seu gênero Congresso Jurídico In ter-Ame-

de dança, juntos f'Ormalll o que de ricano, a realizar-se de 20 a 29
mais r.preciáve

í

possa existir pa- d t b S'e ou u 1'0, em antíago do
ra os olhos e para os amantes da
sublime arte de Tc rpxirhor:c. Geor- Chile.

ge Hall' serviu de diretor de dan- As sessões da. conferência
ça e coroegraíi a. serão presididas pelo sr. Oscar
George Raft e Vera Zor-ina co- Davila, presidente da Ordem

meçam um bailado e em seguida d A
aparecem dúzias de outros pares,

os Advogados do Chile, bem
todos escolhidos entre os mais f'a- como da organização interna-
1ll0SOS dnuçar inos. Uma dezena de cional.
outros bailarinos acompanham o A inauguração da Conferên-
bailado com música de sanfona. .

Os homens estão em trajes cie
cia será assinalada com visitas

g'lllchos, todos de branco enqusn- a Sua Excelência Juan Antonio
to as dançar-inas vestem costumes Rios, presidente do Chile, e à
típicos da Espanha, também tôdas Corte Suprema.
de branco.
A música provem de uma orques-

Os conr.lnves jllridicos ante-

tra de 48 músicos e 38 vozes, um riores foram realizados na ci
coniunto aliás maravilhoso... dade do México, em 1944 no
Só e,s_t& cena b��.ta para reco�nen- Rio de Janeiro, em 1943: 'e em PEÇA ESTE LIVHO

I
dar ,::0 magnif'ica e sensacional.' Havana Cuba em 1941 rproclllçao...

• , , ,.

EPOPl,IA DA ALEGRTA estará O Congresso Internacional
domingo nos Cin es Ritz e Roxy... foi fundado em Washington, a

* * * 16 de maio de 1940, no Oitavo
.

ELA É FRANCA... Congresso Científico America.-
Sophie Tucker ao se apresentar no

�\I�;� ����������.�� ��3���fgos;X I -'-----A--A--R--V-O--R-E------ALEGRIA disse com simplicidade- - -" .

6 vs.3 estupenda: _ "Em caso de algum A Arvore nao e so o enfeite da
_____;_.;;;:;;;;,.;.:.-;,;;;:;;;:�:;:;,;::;:;,;::;:;,;:=- de vocês não sabem quem eu sou, terra; ora em flôr, ora em tru-

I
digo-lhe que "ou Soph ic Tllck�r.. tO: ela é a purilicadora do ar
algo assIm que sobrou da guerra que aspiramos a garantidorapassada"...

.,.. do manancial que jorra para

I
SEM TECNICOLOR.., a nossa sêde e para a réga das

�IARIA �10�TEZ. a Rainha do lavom'as. Movendo docemente
Tecnicolor da NOVA UNIVERSAL os seus ramos, trabalha como

I
aparece no grandioso filme EPO- fiandeira do sol: recebendo na
PÉIA DA ALEGRlA, sem o colorido
exuberante a que nos habituamos Cópa os raios ardentíssimos,
a vê-la... Mesmo sem tecnicolor desfia-os em brando calor,

�===::::==::::=::::!:==== MARlA JIONTEZ é algo de aluci- agasalhando -assim os que se

T I tWd I,lante como mulher tentadora que chegam à sua sombra. - Ela
e egrama� re I OS e·.iÊANETTE :\IAC DONALD ca'l1. � me-d�cin� e é beleza fronde
Acham-se retidos nesta Es- tará para você, que certamente ,já Jando a beIra da nossa morada

tação-Séde, desta capital tele- estava com imensas saudadi!s da e ainda é confidente dos nossos

gramas endereçados para: Se- queri�la creadora de <,:lh ! MARIE- pezares e alegrias, quando, sob
bastião Laurindo dos Santos,' TA, SUBLIME TORMENTO E tan-

os seus gaLhos recordamos
tas outras famosas operetas... . '.

Antônio Muniz Barreto; Mene- �LAHLEI\'E lJIETHICH aparecerá saudades ou edIflcamos no so-

zes Chefe Maquinas Campi- mais tentadora ctn que nunca. nho. - Assim é a árvore viva.

nas; Romeu Ridolfo; Leureux; ,GEORGE_ RAFT e VERA �O�U - Morta, ela é tudo- o prin
Alberto Entres para Francisco l'\A ctançarao os b�llad?s m31S Im, cípio e o fim: berço e esquifedos que se possa lmagma1'. ,. �

Duarte; Alberto Gustavo Nau- EPOP:f�IA DA ALEGHLi\. é fran- e, entre esses dOiS palas - �u-

ck; Círculo Operário Dom Joa- camente espetaclllar e comportq do é árvore -- a casca e o tem

quim; Irineu Bertoncini; An- em seu elenco as maiores celebri- pIO O leito e o altar o carro

tônio Gomes; Anibal Teles Cor- dades. Um musical rico e dntila'l1 qu� roda nas terras l�vradas o
, te para agradar a todos em geraL. .

-I.. _ .,. _

'

rea; Edina Carvalho; Astro; Domingo: RITZ e HOXY .. ,

naVIO que ::.u ca o::, ma._e::., o

Carlos Olpho; Domingos Fer- * 'i' * cabo da enxada. a haste da
nandes de Aquino; Silvio Ro- "ARCO DE TRIUNFO" lança e tantos, tantos outros
sar Aldo Varela.' José Silvei- Paris (S. F. 1.) - Informa-se que utens:ílios da vida. Matar uma
ra" Mário Viei;a' Edwalda . �rich �Iaria Remarque. �utor do árvOTe é est.ancanca�.. uma fon-

,
.

"
. livro "Nada de no\'o na lrente OC1-

C�mpelo; PIloto Jerommo - dental", sôbre a guerra de 1914- te. Ondç se devastam as flores-

Itaquera; Anderson Carvalho; 1913, acaba de terlllinar um roman- tas estende-se o deSerto est€
Maria Assuncão' Jornal' Pinto; cc sôbre a segunda guerra mundial. ril -- resseca-se o ter:'eno, os

Reynoldo de
'

OIlveira Santos' Inti tulada "�rco d� Triunfo". a� no- rios mingu.am, ,somem·-se os

P ," . C' .' AI d
" Vil obra sera publicada elll ;\!ova animais. Ass�rP- a árvor<::, sen-OIlSSlmos, esar, exan n- York onde reside () autor desde

no Pinheiro; Adolfo Quadros. 1940. O livro de Hemarque sedo do beleza é. ao mesmo tempo,
adaptado ao cinema, a fiadora da v:da.

Dia

sexta-feira,Hoje, dia 19,
de Coordenação

tarde dancante
,

medalhas à

VIDA SOCIAL

VIAJANTES:
Seguiu hoje para Blumenau, onde

,t'rviril no 32° B. C .. () sr. Tte. Orion
Vilanueno, !JI'ioso oficial do nc·sso

Exército qlll' pOI· muito tempo ser

viu no 14° B. C.
Rel:lçüo dos passagciros q,lr e1l1-

harcaram nl Capital dia lG.1{l, pp
lo a\·i:i.r. da Cruzeiro do ")1I1.
Para Curitiba. - João "'eiss. �Iú- -------------------------

ri(\ L:wombe e ,IGsé Olavo de �le�-
i[uita Rocha. 'IPara Silo Paulo - Heitor Horlri

.l\!lles Bi ttencourt, �Iaria de Lourdes I\Iaberbeek "\!odestu e Dr. Antônio
MOr]esto Primu.
Para Hio de Janeiro. - han nu-

1!olfo dr A�sis Hicciardi, Laerr;(l
teal, Léa Schmidt Leal. Tte. Paulo
BruggC'lwllln BarblJsa, .J clCy :vledina
Barbosa, ,JUSl' Santos da SiIYH, Dr.
Handulpho Cunlla c Pedro Sales
dos Santos,
Par'l Porio AI{'gTe, - Francl',co

Schlenz (' �bri,) Ben.imllin l{oba;na.
l){'Sf'111b:�L','d,lS ,11'1. IneS'l1a daLl. IPrpcedenll' de Luntlba, - I)r.

B{'nriquc l-h'renh".user e Aristl'll
::: �:: ::!

'jSIVERSÁRIOS:
�/O}í() ALC L\'TM{A DA CC\lIA
Transcorre no dia de hoje!) ani

rcrsú;'io nalalicio do SL João AI
dnUlra da Cunha. muito digno Di
retor Hegional dos Correios e Te
légrafos.

S. s., <rue conta entre nós corn

gr:ln(!e númcr» de amizades, se"�,
por certo, mu i í

o felicitado.
x x x

11 :'\ILO :'\OCETTi
./ Dcco rrr- hoje a data natalícia rio
sr. :'\ilo :,\Ü('l' I li. con l ab i listu do Es

. tRleirl) da AI':tlaca e pesso'_[ muito
! estinwi1:\

- !leflup ho.ie a data natalícia
da gentil srln. Hui h Gomes, filha do
saudoso cmte. Ahi li o (;oll1es.
Por I�io gr'ilo acontecimento a

aniYl:I'sal'iantl.;. será alvo de grandes
llIanifpst"ç{'('''i l�lr parte de suas

inúlllcr<ls ainizadcs.
,_ :'\0 dia de h oj« completam sua

}tillleira priurave ra as galantes ge
J1lcas Hit a de Cassiu c :.\Iúrio do Hu
súri«, diletas filhinhas do sr. Wan
dcrlcv Franzoni e ele sua esposa d.
Hul h Vie iru Franzo n i.
Faz anos hoje o sr. Osmar Cunha, tIuncioruuio do Banco do Brasil e

.

prof. ela Academia de Comércio.
- Faz anos hoje o jovem Inami

Custódio Pinto, filho do sr. In1111fl
Pinto, chefe da estação de rádio da
Cruzcir» do Sul.

- Passa hoje o ani versário do
jovem Hamilton Ge vaerrl, f'ilho da
sra. �Iaria Gcvacrd.

*' '* o!!=

FAZECH ANOS HOJE:
.\) Si'. ':antídio :\Iorais, comer-c iú

.rio, í'unc. da Casa Daura:
n <1 men lna Nnir-Tvrcxinha, filha
do sr , Lindolt'o Sousa, prestimoso
func. da L U. E.;
a sra. Ondina Pinto da Luz, dig-

11�' espô�;a do �r, Tte. Arlindo l}i1i-
10 eh Lcz;

a menina Dalva Bernal'des, filha
.do sr. Tte. José' Ber:llJrdes Jtmior;

a m�nina Jane, filha do sr. Alcp
biades Costa, e neta do sr. ,Toão R.
F::tr:f('o.
ENF'ERl\lA:
Encontra-se enferm'a em sua re

sidência a exma, sr<l. d. Eugênh
J3ruglllann, aus cuicbdos do abali
zado clínico dr. Saulo Ramos.

:);: =fr. *

NASCIMENTO:
Está em festas o lar do sr. Otávio

Cruz, ajudante de escrivão da Del.
de O. P. (' Social, e de sua espDsa cI,
�Iaria de I,OLu'des Lemos Cruz, com
<) nascimento de um rübusto garoto
que, na pia batismal. receberá o no

me Cezar Otávio.
�, '" *

l�OIVADO:
Acaba de ajustar nupcias com a

!5'entil e prendada srta. Angela :'IJa�
ria H.otolo. filha do dr. AuréJi-o Ito
tolo e de d. :\Iaria Pinho RotoIo, o

sr. capitão médico dr Ruy Pu'ti
nho de j\IOI'ais.
Aos d;stinto� noi\'os, nossos S;11-

{'eros votos de felicidade.
x x x

P-'lrto LODCS.
PrOL'del1te de Si\) Paulo. - Os

"<lldo Scanmc. Hl'nning Hpllriqul'
Scl:m::lt, L';ldidu FlIrh!ll. JI)'in

l nario Ferreira da Motta, Hudolf
Schulz e, Miche l Dama, Wanda Si
mono Pereira, Erich \\'aIter Bueek
ma n n . Aclori Dado de Sousa, Her
c il ia l+ochu, Feri-eh-a Bastos e Luiz
Fiuza Lima.
Proccdcu te do Rio de .Taneil'o

Hélio �relldes ele Andrade, Nair
�Ienezps Andr:ule. �Iário Jorge �!e
nczcs Andrade, Alice dos Reis de
Sousa, Arminio Carlos da Costa e

Artur Polli;
Passageir-os embarcados dia 17.10.
Para Súo Paulo. - ])1'. Aurélio Bo

l o l o , Al f'o Antônio Scavone, Lucia
IlO :\'ugul'i ra Bc rtazz i c ,I oão lia
b ric l �ra{'ari.
Proce-deu tp de Porto Alegre.
Eugenio Henrique Sclunidt. Es

ter Hachcuxk i Unikowska, Gisela
I'n i kowsk a e Romeu Amaral.

B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes, 'I

CaeUw Ne�to.

por

uee Odeon

Edmundo Simone e Senhora,
Artur Schlemper e Senhora
participam aos parentes e

pessôas de suas rerações,
o coo n ato de casamento

Je seus filhos

Cine Imperial
A'. 7.30 horas

Última Exibição
A .!celebre biografia do maior
aventureiro de uma época:
BUFFALO BILL

(Technico lar)
com Joel Mc Crea, Maureen
O'Hara e Linda Darnell

No Programa:
Notícias da Semana 45x36 E>.F.B.

Voltem a. Bicicletas -Short
Fax Airplan NewlI -Jornal
Preços: Cr$ 3 60 e 2.40

Impr. até 14 anos

Amanhã no Odeon
Programa Extraordinário

TANQUE HEROICO
Luta e Morte no Deserto

TRAGEDIA DA FRANÇA
Um filme espetacular

Início do atualílllimo lIeriado!
CONTRA A 5a. COLUNÃ
com Ouncan Renaldo e Neil

Hamilton
. '" '"

Domingo no Odeon e Imperial
Tito Guizar em:

DO MEXICO CHEGOU O AMOR

PASCOAL e EDA
Fpolis., 6 - 10 - 45

LEIAM A REVISTA
O "ALE DO ITAJAí

Conferência

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

DAIR MARIO LAGO

Rio, 18 (A. N.) -- Será rea

lizada no Clube Militar, às 17

horas, a conferênc�a do coro

nel Nelson Wanderley, oficial
de ligação entTe a Fôrça Aérea
Brasileira e o Alto Com.ando
das operacões de guer:.-s no

MediterrâneO, �rans:erid.a 82

virtude da falecimento d.o ge
neral Tasso Frago.so.

Caminhão Cbevrolet
Vende-sta. Tipo 1938 -- Completa

mente reformado -- Informações
com João Selva -- Avenida \ Herd,
to Luz, 55, 15",-3

e

HEU MACUCO LAGO

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
contra reembglso postat

UZtNAS CHlMICAS BRASILEIRAS Lida.
c. Poatot, u- ",,,,IIIOTI(A8AL - E. S,PtMto

Vausoo surpresa
Porto Alegre, 19 (A. N.)

Quando da Primeira Exposi
cão Internacional de Animp,is
de Uruguaiana, considerada
por unanimidade como uma

das mais importantes já reali
zadas no sul do país, causou

surprêsa a ausência da raça
Zebu, pois nem um os ruralis
tas do Brasil, da Argentina e

do Uruguai, se interessaram

por tal espécie. Os ruralii'tas
apenas se dedicaram às raças
nobres, cuja representação,
aliás, esteve a altura do adIan
tamento da pecuária dos três

grandes países.

I' SRs.DEHTISTAS
Cb;1�jt· .' .

. /��\l,OLlD��·PO$1"\" .

.

.. PREÇOS MODIÇÓS",;�:
SORTIMENTOINCOMPARAVEL

fbli(i#ííSTA�PRE'OS�

DEPOSITOm·n·S'ETTI:DENTAR.fO ,..... .

....
.-

(Y71td/id{�.�(i;!��
:�EMJNAQ!o 13H35 ·CAIXA 19;· �'. DAta0

participam 001' parente. e

amigcs o nascimonto de .UCl

primogênita
ao SY ·MI RIAM

Maternidade, 14-10-45

DESPERTE I 81LI5
DO SEU FIGIDO
E Slbri .. ca. lIIspnIII ,.. ...

Seu fígado deft produzir diariameMa
am htro doe bílis. Se a bilis não corre ...
..remente. os alimentos nio sãodige�
e apodrecem. Os gases incham oesron

go. Sobrevém a prisão de ..entre. Vd
sente-i«: abacido e como.queenvenenado.
Tudo � amarg'o e a "ida é um martírie.
Uma simples e"2cuaçio nio tocart a

causa. Neste C3IIQ, as Pílulas Carur ..
extraordinariamerftedicaU$.F�m c0r

rer esse litro de bílis e ...ocê sen�;e di..
posw para tudo. São�es e. contudo"
especiJlmente indicadas p�ra fazer a bilis
correr livremente, Peça as pfiulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3.oa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nolas rorais
........................................�a....�

ser-I
::-ia exposição de motivos dirigida ao govõrno pelu Comissão de

I
Hcujustumcu lo propondo o uumcnto dos veuc ime nt os dos servidores ci·
vix e militares da L'niào. o SI'. Getú lio Vargas exarou lIlll despacho cn

x:a11linhall(lo-a ao :\Iinistério da Fuz cnrl« puru "rlar pan'Ct'I' COIl] uruóu-
ela",

...

As tahel as oficiais, q uc a compa n ha ram a cxposiçúo de mol i vos são
agora [ornadas publica. j)OI' i n lcrmód!o do general Angelo :\Iendes.Je I
:\[ol'ais, prcsidente duquclu Comissão, que obteve ,a ncccssúria pvrruixs ão
para f'orncrc-Ias ii im!Jn'n�a. Súo estas as tabelas:

iH I L I T _\ [{ E S

As tabelas do reajustamento dos
vidores civis e militares ClínicoLaboratório

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

Florianópolis

10 CO:NS.ELHOS AOS PJW
nnronss UE LEI'l'E

Os serviços oficiais do Chile
fazem, entre os criadores de

gado leiteiro, grande distribui

ção dos seguintes conselhos:

1) - Convém mais, poucas
vacas de elevada produção que
muitas más leiteiras.

2) - Uma alimentação ba

lanceada, em quantidade e qua
lidade - maior e melhor pro

dução do leite.
3) - Perfeito regime sanitá

rio, mais contrôle da produção.
4) - Gado selecionado vale

por maior 'produção de leite e

aumento de rendimento.
5) - A ordenha hígrêntca

obriga: a) asseio geral do ani

mal; b) lavagem do úbere; c)
asseio pessoal do trabalhador;
d ) lavagem e desinfecção dos
utensílios.

6) - A bôa refrigeração im

pede, em grande parte, o de
senvolvimento dos micróbios,
assegurando a bôa conserva

ção do leite.
7) - Animais sadios repre

sentam qualidade de produção.
Tuberculinize o seu gado e te

rá dado o primeiro passo para
melhorá-lo.

S) - A produção do leite hi

giênico determina um estábu
lo bem construido, melhor

orientado, convenientemente
ventilado e iluminado e, prin
cipalmente, perfeita e perma
nentemente limpo.

9 - Hoje bezerra, amanhã
vaca. Seleção e criação conve

nientes representam bôas lei
teiras.

10 - Leite abundante e da
melhor qualidade? E' simples:
bom estábulo: animais selecio

nados, sádios e bem alimenta

dos; ordenhação higiênica,
bôa l'efrigeração.

Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

�Of'e. preços IÓ na CASA MIS·
CILANEA - RuaC, Mafra, 9

-

,'�-

ESf- ,

NA tl°RA•

Dr. H. G. S. Medina Parm, Nilrbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do grovi·
dez, Exame de escarro, Exame poro verificação de I

doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Ve n c i rn ,"
aluai

CrS'
!i.IWO.OO
;).1):1O,11I1
-1.100,00
:Ui!)(I,OO
:U(iO.OO
:!.(ilO,OO
2.0(i(l,(I0
1.7:lO,OIl
l.;{.'lO,O(1
1.:{KO,OO
1.000,1)0
S70,(1)
7,il-\.01l
(Hill,OO
4;'íO,OO
:11:2,1111
;{ 12.00
31 l.1I11
;11 1.1111
:!$)(j,(IO
291i.00
:!�)(i,(J1I
2X-t,lII)
213.00
171.11(1
911.1111

l:iO,OIJ
1114,00
I\.J,OO
7:í,(lO
S�,OO
;'i:!,OI)

Venciru."
IHO)JO"to

C r,',
9.Ü(lO,OO
IUOil.(JiI
(UiOil,GO
5.700,UI)
;),Odll,(IO
-1.201i,IIO
3.200.\;1)

i:��:::::1, I QUER VESTIR·SE COM CONfORTO E ELEGANClA ?

'iOO,(IO
;):-)o.t)o Rua João Pinto, 16 - Florian6polis
;)OIl,O(l __
-W-:,OO
:�(j1).(J1I
:llil! ,OI'
;{[)u.oo
:H(I.Ou
;i� LO/)
228,OU
1 :!O.f)1l
20i).OO
L),�,(lO
100,00
10.l,f!(I
1 ()(\,OO
·!lI,OI!

General de Divisão ,.

General de Brigada .

Cw-onel .

'I'cncntc-Corune l .

:\Ia,iol' .

Capitão .

Prime iro-tcnuntc .

Segundo-tenente .

Aspi runt c a oficial .

Sub-tenente .

Sm-gr-nto-ujndante . .

1.°-sargento ou musico de 1." classe .

:2.o-sargento ou musico de :2." c lusx« .

3.o-sm·gento ou m..s i c» de ;�." l'lllSSe ., .

Xlusico de 4." classe , .

Cabo ou motor-ista ., ,., .

Soldado clar iru de 1." clusx« .

Soldado clarim ele 2," clllsse , .

Soldado arlifice ou mot or. ('ngajado _, .

Soldado engajado .

Idem, idem, especialista , .

Idem idem, empregado , .

Soldado clarim 2." cl. mohi lizúvcl .

Soldado artif icc mobi l izú vol .

Soldado exncc ia lista mob i lizúvcl .

Cadete dos L" e :!." anos .

Cadete do 3.° ano , , .

Soldado artíficc não mob i l izú vol .

Soldado conscl'ito moh ilizú vcl ,

Aluno da Escola Prcpurutor-iu .

Soldado mnhi l izú vei cmprcgudo .. , ..
'

.

Soldado n âo mobi lizúvel empregado _ .

Soldado votuntário ou couscrito não mnb ili-
zúvel ...............................•..

DIÁRIAS
Oficiais-generais .

Oficiais super-iores .

Oficiais suualt ernos .

Aspirantes a oficial .

Sub-tenentes e sargentos .

Cabos e soldados .

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

..... , .

I

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA fAlIlAClA

it.. c fm. " • S - FONf I.'.'
b fi....

�
�

CAPITAL, CR$ 60.000,000,00 I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 IRua Trajano, 23 • Flori.nÕpf)lis

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

C0NTA CORRENTE POPULAR
Juros 51í2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques
.� Banco do Distrito Federal S. A.3:.!.IHI

c-s 200.00
l.íO.OO
10(J.OO
100,00
fiO.OO
30,00

,.. -- -- -- - .. -- -- -- -- .-.-- -- .. .. '*.. ..-_-_ -- ........,.

15 '" . ..... . ............ · . · . .. . 2.000,00 2.900,00
!li .. . ..... . · . . . .............. · . 2.100,00 3.000,00
17 . . · . · . · . · . . ....... .... ... . · . 2.200,00 3.300,00
18 .. . · . ... . ... . . . ... . · . · . . ..... :!.300,OO 3.400,00
19 .. . ........ . .... . ....... . ..... :2.lO0,00 3.600,00
:w .... . · . · . ............... . · . · . :!.ÜOO,OO 3.ROn,OO
21 ...... . . ... . . ..... . ... . .. _ . .. . :!.800,OU 4.UOI).I)U
22 .. . ..... . .... . . ... . · . · . · . � ... 2.900,00 .J.100.00 (

23 .... . · . · . ... . ... . · . .... . .... . 3.000.00 4.201).011
21 · . " , · . · . ....... . · . · . ... . ... . 3.200,00 ..:j)iIJII,lHI
25 ......... . ..... . . . .......... . .. 3.qOü,(JU 5,1IJU.oO
2(j · . .. . ........... · . . .. · . .. . 3.800.(J{) 5 . .JOO,110
27 .. . · . . ... · . •• 0·0 • ......... . · . 4.000.00 5.600.00
28 · . ... . . . ... . ... . .. ... . . . . . .. . '1.100,00 5.700,00
29 .... . ... . ... . , . ... . · . · . · . · . 4.300,00 5.9IJO,OO
:�O .... . .......... ... . · . · . . ..... 4.700,00 6.60{),OO
:31 ............ . .. . · . · . · . .. . 5.100,00 í.OOO.!)O

EXTHA-NLTylER�RIO

OBSERVAÇõES - As tahelas dos militares da :\larinha e Acrunúul i
ca são cm tudo ldôuticas �IS do Exército. até o posto de cabo. Dai att'
soldado modificam-se ligeiramente. considerando-se ([UC naqueles mi i
nisté rios estas praças são sempre especialistas.

Também no que diz rexpeitn às diúrias. hú a acrescentar pura a :lIa
rinha e Aeronáutica. rcspect i vanientc. as diúrias de submarino e de ris
co de vôo.

FU�CIONÁHIOS CIVIS
PAflHôES ALFABI�TIC()S

Yencirn." Yeu c im."
atual proposto
c-s c-s

A 350,00 500,00
B "I 5I.l ,OI) (j01l.()()
C 550.011 SOO.tlO
D Ü30,OÜ I.OOu.OO
E 750,00 1.200,00
F 900,Oll 1.400,00
(; 1.10fl,Ol) 1.800,00
l'l 1.300.0H 2.2tiO.Oü
J 1.500,OÜ 2.1300.00
J ;................. 1,800,00 3.f)()0,OO
E. 2.200,1)() :.l,iiOíl.on
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600,00 4.500.00
,\( 3.000.00 5.200,00
N 3.500.00 5.900,00
o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.00 6.50Ü.OO
P 4.5011.00 í.600.1)1)
Q 5.000.00 8.5fJOJJO
B 5.500,00 9.600,00
S •....•........................• (5,l}Oü,OO 10,50Jl.!){)
T 6.500,00 11.400.00
r _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 12,300,00
V 7.50n.()O 13.200.00
X S.OOO.OO H.OOO,OO

OBSEHVAÇÃO - Os cargos de ministros do SUllrCl110 Tribunal
dera! e Procurador Geral da República devem ser reclusxif icados
P:ldt':lo X.

Referência salá r!o Vencim.?
atual
c-s
250.00
300.00
350,OIJ
400,00
450,00
300.00
550.00
(jOO.OO
600,00
700,11t1
750,f)()
80U,OO
900.(1)

LOOO.OO
1.100,00
1.200,00
1.3(){).OO
1.-100,(10
1.500,(10
1.600.0()
1,700,(lil
l.S00,OO
1.901),00
2.0(10,00
2,100,00
,2,2IHJ.OO
2.300,00
2AOIl,OO
:!.,iOO.IHl
:!,üOO.OO
:!.700,OO
2.800.00
'Z.900.00
3.000.00

Ven c im.?
proposto

Cr$
400,00
-!;'íO.OO
500,00
550.00
('iOO,OU
íi)(UHJ
suo.cu
900,00

I.OOO.OO
i.ioo.on
1.200,OOr
1.300,On
1.400,00
l.fiOO.OO
1.8IH).fI()
2.0011.00
2.200.0()
2.-100.00
2.lIOO.OO
2.8110.00
2.9HO.llü
3.000.00
3,20(),OO
3AOO,OO
3.GOO.()()
3.800.00
4.000.00
4.2l)II.üO
4.-!ljll.IW
4.500.1)()
4.700.00
4.900,00
5.fl{lO,OO
5.200.00

1 ..

II ..

111 ,., .

TV ,
.

V .

Vi .

Vli . _ .

VIll .

IX .

X .

XI .

XIJ .

X11I, .

XIV -
.

XV ,
.

X\'l .

XVII ,

XYIIl .

XIX .

XX .

XXI .

XXII .

XXIII .

XXIV .

XXV, .

XXVI ' .

XXVIf .

XXVIII .

XXIX .

XXX .

XXXI · .

XXXlf ,
.

XXXU! .

XXXiV ··········· .

F('
!li)

PADRõES NUMÉRICOS
Yencim."
IHOilOStO

('r,�
üOO.OO
SOO.()()

1.f)OO,OÜ
1.200,00
1.400,OÜ
1.600,()ü
1.300.00
:!.10I),tlO
2.:200.f){)
2.300,00
�AOü,()ü
:2.50f),OO
2.GUó).110

Vencim."
atual
o-s
450,00
5·30,00
651l,OI)
751l.00
90ü,OO

1.00Ü,OO
1.10fl,OO
1.300.0ü
1.400,00
1.500,00
1,6t1ü,OO
1.S00,O{)
1.9110,00

])OENÇA8 NERVOSAS
Com &8 progressos da me«Í'CilnllL

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediávels, O eurandei
rísme, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos al-etados doe
tais enfermidades, O Serviço Na
cional de Boeaças mentais dispô.
de um Ambulallfido,. que atende gr-a
tuitamellte os doentes aervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22. das 9
às 11 horas. diiriamente.

1 .

2 .

3
,1
5 .

6 .

7 .

9
10
11
12
13
14

o Sahão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
, c:,�S����RCt�
ESPEClALlDADE

Cl A, WETZEL INDUS'I'RIAL-J()INVILLE {Mine" regtsl

recomrnenda-ce para roupa fina € roupa commom.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5

Oslo, outubro (Interal iado ) :

1- Em discurso sõbre a situa-
.

ção econômica da Noruega, de
pois da guerra, o ministro das

Finanças, sr. Gunnar JahLJ, 1 que os habitantes da

I
estimou que a fortuna nacío- cochi�china desprezam os

llUl.
norueguesa diminuiu eru

ovos frescos, preferindo os pocêrca Ide dezoito por cento, odres, que saboreiam como
. aproximadamente cinco 1)[-

melhor dos manjares .

liõps p seiscentos milhões de ela,. 1 2 ... que o rei Jorge I,
-------...--- • coroas, em consequencia ua

Inglaterra, proibiu o uso do
ocupação nazista, o que cor-

fumo em todo o seu reino; e
rpsponde a vinte e cinco bi- bÍiões ele cruzeiros. que o papa Ur ano VIII, por

sua vez, excomungou todos os
Desse total, um bilião e Oi-

padres que fumavam em pútenta milhões de .c�l'oas l:CPI'L blico.

I sentam as destruições diretas 3 ... que o rio Yangtze, na

Clínica Geral de Adulto_ I c-alls.adas no pais ,� as pen\a.s China, é tão longo quanto a

Doença. da. criança_ I :ofrI;laS, pe�a mar 111�la . m.�l-Ilargura dos Estados Unidos; e
Laboratório de Análi.e. I �nt. 8,lQuanto, ° rp,,�o I,nc:ue que, a despeito do fato de ser

clín:ca.. os �lanos e o,uh �s J�el das na
_ o palco de desastrosas encheu-Con.ult6rio: rua Felipe Seh· lt 1 t ela 1('

mo·dt. 21 [alto. da Co_a Pa. agncu ura, ::uc us na,' l_'".- tes, aquele caudal fertiliza

I
rai.o]. da. 1030 á. 12 II da.

I
ca, na\:egaçao. ('.ostell'a, e no

uma das mais extensas áreas
15 0.. 18 ha. parque mdustnal, do pais. ? agrícolas da Asia.

R•• idêneia: rue Vi.e. de Ouro "aI.?]' cl?s automo.YelS e �c.:.anJl- 4 .. , que, aos 15 anos de ida-

Fon.�í��Oi;!·nuall I nhoes fICOU reduzido de (';) )0[' de o crocodilo africano mede
('e!lt<�: perda estimada e111 :;�") 60' centímetros de comprimen---------------

milhões de cruoas. as reser- to; e que é somente aos 65 anos
...

vas diminuíram de 7u por ('e 11- de existência que aquele temí-

I AtencâO

I
to, as máquinas ele :';1 por ccu- vel saurio atinge seu tamanho
to, enquanto as perdas e (!LI- normal, isto é, 3 metros da,
nos em navios são de 5f) po: ponta do focinho à ponta daA ceac doa máquina. SIN-
cento e de 63 em outros meios cauda.GER di.põe de técnico espe-

cializado em consêrtoa de de transporte. 5. .. que as gotas são dite-
maquina. de costura. moto· O ministro sublinhou a l�r- rentes entre si, pois para l!..:l-
rea, fogareiro •• geladeiras. fer-

I eessidacle de um sério esfôrçó zer um centímetro cúbico de
roa. aquecedore_, etc. -

1para a reconsti uçao c ,1" va- cada substância líquida é ne-

II01'es
materiaiu ': d·) cauital cessário um número muito

produtivo do pais variado de gotas; e que, dêsse
modo, enquanto 20 gotas de
água formam um centímetro
cúbico, são necessárias 83 para.:.------------...
dar o mesmo volume de éter.
6. , . que a casca do côco co

mum, carbonizada e quimica
mente granulada, produz um

carvão de extraordinária qua
lidade, que é utilizado nas

máscaras contra gases; e que
êsse produto, de preço bastan
te elevado, possue uma per
centagem de absorção seis ve

zes maior do que qualquer ou
tro carvão até hoje conhecido.

...-------------

I VisiteI sem compromissos, I ������t����I���J:�,����;LIVRARIA ROSA seguintes documentos:
.

I-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

1 a categoria, n. 259057, expedido a

:\Ianoe.l Carni l io de Lima, com caro

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

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e

Hercules Allet, referente à venda
de um caminhão,

-Isenção de salvo-conduto, ex

r"t1ida a Antônio Hoepers, de Gua
rat.nguetá. neste Estado,

."

,

Sedas, Casimiras e Lãs

SA $A.�A a(O$�

Alfaiate
Carioni,

"O melhor"

Economío
Finanças
A SITUAÇÃO ECONÔMICA

DA NORUEGA

Motor a oleo crú.
VENDE· SE um marca "on
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo .

Tratar com Sidnei Noceti à
rua João Pinto. 44.

Telefone 1134.'

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
zentes de FlorianópoliB_

CONVITE

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a) _

aos interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

:;: :;: *

CASA ou TERRENO.
H. Moura compra.

Avenida Rio Branco, 89
x x x

CORRETORES
Precisornoe, Informação n Rua

João Pinto n' 6 ou CaixCl Pcs
.1. t42. lOv-8

Locomovei
VENDE-SE um de 30 H P.E.
Informações nesta gerêneia.

,.

ODIN

�
lH E RECOMEN.D4

conTRA FERiDqS RECEnTeS ou AnllGAS

IM ANiMe ww'_

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONleos:

"RSENfATO. VANADA·
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEI\.EBRO
TONICO DOS MUSCULOS

avisa seus distintos tregue-

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

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

VISITE-O!

Rua Tiradentes, 9 A.

CecíliCl Valente Ferreira e filho.
convidam seus oparentes e amlq$.
para aS8iJ1tirem à missa ri. 5' ani
versário do fClleeimento de .eu

ineaquedvel ellpORO e pai,
Egídio Abade Ferreira

que farão realizar dia 18. à. 7
horaa, no altar mór da igreja de
São F're.nctsco.
AOII que comparecerem a êste

eto de piedClde C!:'iJltã, antecipam
seus agradecimen to•.

A fábrica de calçados "PELUSO·
ccobc de inatalar urna asa de

calçado. para senhoras. na rua

>-iiradentes 19.

O. Pélldol. DeCilauP.lldol,
E.qotldo., Anêmico" Mi••
QU. c,ilm Magro., C,iançl.
uQuftic... recab.rio I tonl·
ficação ,.,,1 do o'Slnitmo

co.. ,o

SangueRol
ue D.N.S.P. n' 199, 48 IO!1

'BRITO
O alfaiate indicado

Tiradentes

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

ORLANDO SOA RPELL]
Rua CODselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - fel'ellDe 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 End, Teleg.: «Scarpellí» __ - Florianópolis

Atende chamado.
a domicí lia .

Tirante•• 18 -- telefone 1.479

I feda M. Orolino

I Cirurgiã - dentista
Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina d·a Univer-
sidade de Porto Alegre.

Consultas com hora mar

cada. no período das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129

Telef.one - 1218.

I
I ·

------------------------..

Rua Deodoro, 33

Ftor ianópolis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

·0'.: ,

'.

r
-�

..

i

la
a.

ia,
!L

'!L
e
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G�!r�r!�'enl��fed��t!dE� O/bras
ta�o assinou, entre outros, os se

guintes aios:

° ATO INAUGURAI. DO SERVIÇO D.t
LUZ E ENERG[A ELf:TR[CA NA CIDADE

DO TCBARÃO
Foi inaugurado oficialmente, no dia 11 do

corrente, o serviço de energia elétrica para a

cidade do Tubaráo, fornecida pela Usina do

Capivari.
O ato, que se realizou às 18,30 daquele dia,

teve a presença do sr. dr . Xerêu Ramos, ln
terventor federal, que se achava acompanha
do de sua exrna. espôsa, d. Beatriz Pedernei
ras Ramos, presidente da Comissão Estadual
da Leg iáo Brasileira de Assistência; major
Asteroide Arantes, chefe da Casa Militar da
Enterventor ia ; dr. Rogério Vieira, secretário
da Viação, Obras Públicas e Agricultut-a, e

sua exrna. senhora; sr. Antônio Hülse, pre
feito municipal, e cxma. senhora; engenheiros'
Aníbal Costa e Régo Barroso; rcv. padre
Geraldo, vigário da paróquia: Arnaldo Del

pizza, representante da E. B. C. A.; funcio
nários públicos, comerciantes, operários. de.

A chave foi ligada pelo sr. Interventor
1\creu Ramos, sob longa e entusiástica salva
de palmas da multidão presente.

Falou o sr. Antônio H'ulse, prefeito muni

cipal, que fê7. refer-encias à operosa e incan

sável atividade dos srs. ccl. Macedo Soares e

engenheiros Aníbal Costa, Márcio Portela, Rêgo
),jontelro e l\nes Gualrie r to. aos quais milito se

deve por aquele melhoramento para a cidade
de Tubarão.

Aludiu, ainda, à contínua assistência que o

govêrno do sr. Xcri:l1 Ramos vem dando à po

pulação daquele próspero municipio, cuja sede

ser-á, dentro em breve, dotada do serviço de

água e esgôto.
Por isso, acentuou o orador. O povo de Tu

bar ào já se manifestara coeso em tôrno 00

ilustre Interventor, sob cuja orientação pcliti
ca se considerava cm rumo acertado, por entre

as agitações políticas clêste momento.

Após a solenidade, o sr. Interventor Xcrcu

Ramos {oi alvo de signi ficativas demonstrações
de estima popular.
VISITA DO SR. INTERVENTOR FEDE·
RAL AO I"S'flTliTO Dr-: EDUCAÇÃO

"SÃO JOSÉ"
Convidado a visitar o Instituto' de Educação

., São José", na cidade do Tubarão, o sr. dr.

�erêu Ramos, Interventor federal. esteve, no

dia 11 do corrente, naquele estabelecimento de

ensino particular equiparado, onde lhe foi feita

expressiva recepção. pela direçâo e pelos pro

Iessores e alunos do modelar educandário.
Xessa ocasião, o sr. Interventor Xeréu Ra

mos, que se fizera acompanhar de suá exma.

senhora. foi saudado pela professora senhorita
Dalcí Ávila.

Conceder licença, em prorroqaciio :

A Catarina Jnçá Coelho Ghizzoni, ocupante
{lo cargo da classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quadro énico do Estado (Gru
po Escolar "Luiz Deífino ", de Blumenau). de

quinze dias, com a perda de um terço do ven

cimento, a contar do dia 5 de outubro de 1945.

A Max Schlernper. que exerce a função de

Servente. refer-encia {V (Grupo Escolar H Pro

fesso,' \\'enceslau Bueno", da Palhoça), de

Quinze dias, sendo dez com vencimento inte

gral e cinco com a perda de um têrço do ven

cimento. a contar de 6 de outubro de 1945.

Desig ItQ'f :
A normalista Solanz e Mazarakis Ramos

para, no Grupo Escolar "Lauro Müller", de
Plorianó polis. substituir, por trinta dias, .1

con tar de 6 de outubro ele 1945, a professora
Altair Barbosa Marcai. que requereu licença.
com a gratificação diár-ia de c-s 14.00 (cator-

Ize cruzeiros), correnrlo a despesa por conta d.a

dotação 1-032, do orçamento vigente.
Ida Brasil para, no Grupo E�colar "Profes

sor \\�ence�Iau Bueno", da Palhoça, substituir,
por quinze dias, a contar de 6 de outabro de

1945, o servente Max Schlemper. que reque··

l"("U licença.
Francisco Dias de Assi5= para exercer a fun

<;ão de Delegado de Policia do municipio de

Ara I"anguá.
O SECRETARrO DA JUSTIÇA, EDUCA
çÃo E SAúDE RESOLVE
A Guiomar de Oliveira Goeldner. ocupante

do .......argo da classe F da carreira de Professoi

:'\orm_',sta, do Quadro único do Estado (Es·
cola misl�a dt Barreiros. no município d� São

José), de' trinta dias, com vencimento integral,
a contar 'le 21 de setembro de 1945.
A Ruth Viei�'a Franzoni. ocupante do cargo

da classe. F da carreira de Professor Norma
lista, do Quadro único do Estado (Grur,o Es
colar "] ase Boiteux ", do sub·distrito do Es
treito, no município de Florianópolis), de

quinze dias. com vencimento integral, a contar

de 17 de setembro de 1945,

i"-: DR. HEN-RI-Q-U-E-�
STODIECK

(Membro dos Institutos de
Direito Social Brallileiro e

Paulillta, lente do Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praç.a 15 de Novembro, n' 1.
.ala. 3 -Caixa Posto 1 - - 86_

O-PAECETT-O DO DIA
AR PARADO E SAÚDE

Nos loca� cujos porto. e jane-
1011 permanecem fechadas. o ar

não lIe renova, á parado. quente e

úmido. O orqanismo dos que vi

vem nesses ambientell oferece pou
ca resistência às infecções
Aumente a resistência do orga

nismo permanecendo em locais
hem arejados. SNES. ;

inéditas de Eça de Queiroz O ESTADO
RIO, 18 (A. N,) - Está nesta Capital um neto de Eça de

Queiroz, senhor José Maria Eça de Queiroz, que veio lançar edi
ções de obras inéditas do avô, entre as quais - revela êle -

as seguintes, até agora não divulgadas pela imprensa portu
guesa: "Crônicas de Londres", "Comédia Moderna" "Sir
Galhard" e "Correspondência", em que aparece um Eça de
Queiroz completamente diferente, modesto e humano até hu
milde, Trata-se das cartas que êle enviou à espôsa.

Irmandade do Senhor Jesós dos Passos
e Hospital de Caridade

FUNDADA EM 1465

festa de São Lucas •. Padroeiro dos Médicos

EDITAL

de

Esportivo

De ordem do sr Irmão Provedor. convido OI Irmão& e Irmãs. o.
médico. que compõem o corpo clínico do Hospital de Caridade, bem
como todos os médicos re.identes nesta Copito I, para alsilltirem a

Milisa 'solene que lerá celebro no domingo, 21 do corrente, na Capela
do Menino Deua, àll 8 horus, em honra de São Lucal, Padroeiro dOI
Médico•.

Consistório. 18 de outubro de 1945.
LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário.

Numerosos atentad,os políticos
ATENAS, 18 (U. P,) - O Ministério do Interior publicou

uma estatística, segundo a qual, por motivos políticos, verifi
caram-se, na segunda quinzena do mês de setembro, numero
sos atentados e conflitos, morrendo 17 pessoas, ficando 21
outras feridas e 16 desaparecidas, Acrescenta o relatório que,
nas montanhas do interior, operam 76 bandos políticos,

UOi)IEJ}[()ROV 2,) AXOS nE CAP�AVANA DO AR x PAULA

:FC:NHAÇÃO () ('LGB}j :NÁU- RA.YIOS

Ti( 'O A3[ÉRICA

Dr, Aurél.o Rót )10 e

Maria Pinho Rotolo
Antenor Moraes e Maria
Portinha de Morais

A pugna preliminar da tar

de de. domingo será disputada.
entre os esquadrões Caravana

(Do correspondente) do Ar F, C, e Paula Ramos E.

No dia 12 de Outubro, p, p. C" que também promete ser

festejou a sua data de funda- sensacional.

ção uma das mais importantes
.,

agremiações esportivas de Blu- O PAULA RA�IOS COMEMO

menau, comemorando, assim, RARÁ O SEU 8° ANIVER-

o seu 25 aniversário de orga- SÁRIO

nização. Nos dias 15 e 16 de dezem·,

'Fundado em 1920 por um bro, data em que o Paula Ra-'

grupo de abnegados esport.ís- mos E. C, completará oito

tas, dos quais Iaz iam parte anos de atividades, os seus dí

João Kersanach, Paulo Gros-I rigentes pretendem comemo

sernbacker, T'homé Braga, Car-I rá-Ia com grandiosas competi-·
los Souto, Cláudio Büchele, ções de Futebol, Natação, Vo·

Roberto Bayer, Alfredo Büche- leibol, Basquetebol e Atletis-·

le, Edmundo Pozes, Oto Abry, mo.

V i t o r i n o Braga, Arnoldo BANDEIRANTE B. C.

Kumm, Reinoldo Pulmann, Hoje. na sede do Clube Do-

Walter Berner, Ricardo Pei- ze de Agôsto, serão apresenta
ter e outros, esta simpática do pelo presidente sr. Anterior

<t.fl'emlUção sempre procurou Tavares, os novos estatutos do

incent ivar o desenvolvimento Bandeirante Basquete Clube.

do esporte náutico em Blume- Uma vez aprovados os referl

nau, possuindo atualmente dos estatutos, o Bandeirante

considerável 'número de sócios 1 solicitará sua filiação na Fe

que alí encontram ambiente dei-ação At lé: ica Catartnense.

propicio ao desenvolvírnonro
das atividades sociais e espor
tivas, notadamente a parte re

ferente ao remo.

Comemorando êste auspicio
so acontecimento, a atual di
retoria organlzou um progra
ma de festejos, do qual se des
tacaram a posse da diretoria,
o baile social e regatas Ino�
dias 12, 13 e 14 de Outubro,
respectivamente.
A atual diretoria, escolhida

para dirigir os destinos do Clu
be ficou constituida pelas se

guintes pessoas:
Presidente de honra: Victor

Hering; Presiden te: Acrisio "E�IISSOR;':Igg�"ESTADOS
lVI. da Costa; Vice-Presidente: (Português)
Saul Duque; 1°. Tesoureiro: SE VOCE GOSTA
Nlcacio Scheeffer: 2°, 'I'esou- Notícias

., ,

reiro: Arnoldo P ett .' 10 I· Ouç:a os bo}etms ,lntormatl':os
, , ,

u e1', 'que sao transmitidos todas as meias

Secretano: Feder ico Carlos

I'
horas, e os da Rádio Corneta, de 23

Allende; 2°, Secretário: Ro- a 6a feira, às 21,30 horas,
berto Leyendecker : 1°, Dir. de Música Sinfônica

,

R ezatas: Carlos Ubi t J Ouça em sua casa a grandiosa
'\. "', ira an . a- Orquestra Sinfônica da N. B. C. to-
tahy; 2°. Dír. de Regatas: Dr. dos os domingos, às 20.00 horas.
Arno Odebrecht: Orador: Dr. Programas femininos

Luiz Stotz Sintonize o seu receptor, às 19-

Cml!",elll-o' F'iscal : A horas, de 2a a 6a feira e ouvirá ss-
- . 'Volls- grarnor de Scuvero com as suas co-

tein. Carlos Souto e Affonso nhecidas palestras.
Olh-eira. Assuntos comerciais

Apresentamos ao Clube Náu- "O Mundo de Amanhã" é o pro-
grama que lhe interessa. Todos Oi

\ieo Améric'.1 OS 'lOSSOS cum-' sáoodos às 22,35 horas.
l\lriment'os pela pas�gem de Conhecer os Estados Unidos
ttw auspiciosa data, expressa.u- Faça ema viagem maravilhosa

dp votos de prosperidade cres-
através dêsse grande país ouvindo
"Conheça os Estados Unidos" que

c�nte na jornada em pról do é transmitido aos sábados às 19,34
desenvolvimento esportivo de horas.
Blumenau e do Estado. Teatro

Ouça um dos melhores "broad
castÊngs" no gênero, sintonizando o

"Radio Teatro das Américas", tô
da.s as <tas. feiras. às 19.35 horas.

participam às pesaôna de suo.

relações que contrataram o

casamento de sua filha ÂN
GELA MARIA com o Capitão
Dr. Ruy Portinha de Morae.,

participam à. pellôas de suas

relações que 8BU hlho RUY
contratou casamento com Cl

senhorita Ângela Maria
Pinho Rótolo.

CONCURSOS FEDERAIS
Foram prorrogadas até o dia.

30 e 31 do correente as inscrí-

ções para os concursos, res

pectivamente de inspetor de
alunos do SPF e de oficial ad

ministrativo, promovidos pelo
Departamento Administrativo
de Serviço Público.

Programas
de rádio

s '\ � (---� (T Li",:- ')1._.4 J I. J..,� .... � '- . _

Contém oito eJementos tônicos

Fósforo. CálCIO, Vanadato e

Arseniato de
Sodío, etc-

Ut+ Pálü1()�, Depauperados,
E�gotlidos. Anêmicos,

M,'1grub, Màtls Que Crtam,
LrlnnçiiS Rnqult1cas rece

t)�rà() li tlJoiWcação geral
110 orgu,nttoiuJO com o

,.,

O CLASSICO DA CIDADE

..... -------- ..

Os 2 grandes e tradicionais
rivais do futebol c.atarillense
Avaí e Figuerense domingo
próximo estarão frente a fren
te em prosse.guimento do cam

peonato citadi'l1o de Amadores
da ]a Divisão.

Os avaianos, lideres do cer

tame defenderão tenazmente
a sua honrosa posição enqua,n
to que os alYi-negros tudo (a
rão para derrubá-los.

I

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evit:loo
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Floriam)...

PEÇA ESTE UVRO

Estado-de-sítio na Batávia
BATAVIA, 18: (U, P.) - Hidro-aviões holandeses lança

ram, na manhã de hoje, boletins ,sôb:-e a cidade de Sadarang,
os quais a11l1�1�iam que o general Woltands proclamou {) esta

do-de-sítio em tôda a Batávia.

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

a ocasião 1
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,S{)UIEHAViE rmAM:Ã'J[[C{)-,
)[CSI(',AL ··CARLO� G(j)IllIJ�I'!"
DE BLCMENAU

,.

Realizou-se no dia 13 do

I
Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradente& 17, acaba

receber reduzido número de cortes de

LINHO BRANCO IRLANDÊS (Leg:it�mos).
Visite-a hoje mesmo!

corrente, nos salões do m.ajes
toso Teatro Carlos Gomes, o

tradie:ional Baile da Prima,ve
ra, oferecido aos associados
da Sociedade Dramático-Musi
cal Carlos Gomei; pela atl,al

diretoria, eleita re<,entemellte
CO�Eíituiu uma. festa social de
relevante dpstaque, tendo COill

pau�:::i:lo a fina sDciedade In
cal.

50 pagtn.as - Cr. '$ 3,00
:or!ra rllemboiso.-post:af'

fJZH'\L�S CIIIMICAS BR!\SILEIHi\:<;,tfdn.
c .. Ip.. ,e'!!" H ";1,..iI!Onc-\�ó�_.::::,.F" $, I"�ul�

.. ...

I R. H·,!9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Representações
Coniiiqnações .' Conta Própria

Rua Pedro Ferl!'otira, 5
2' Pavimento

CA_A POS'TAL, 117

I
SEGUROS DE

Tranllportell Mal't timo. ; r8rrO-
viál."io.. Rodoviários.. Aérea.,

I
CascolI, Fôgo. Acidental! do
Trabalho. Addan tu Pal!looiil ,

Responllabil:idada Civil e Vida_

Telegráfico « BOSCO·)Endereço
..........................................................I�LL.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 u eSTADO Sexta-telra, 19 eI. oulubro d. '9.&5 7

IndicadorMédico :���:�:;�;i::r�J���b I
ploração das possíbí lidades de Iradar no período de após-guer
ra, em sua aplicação nos pro-]Hospital
gramas de segurança maríti-

ma, está submetendo à prova
1..... cinco espécies de um novo tipo

de equipamento de radar.
Urna instalação para de

monstrações foi colocada a

bordo do navio "American
Mariuer ", navio de treínamen
to elos programas de prepara
ção do Serviço Marítlrno da
War Sbippi'ng Admínístr'a-
t íon '

.

O novo equipamento é cha
mado navegador electrônico.

l Os tipos adicionais de equí-
Mé<l1co - chefe do Seniço de Sifillll do Centro de 8&l1ei. pamento radar serão coloca-

DOENÇAS DA PELE - SlFILlS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE elos a bordo dos outros navios
umos OS S&�OS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS quando estiverem concluídos.

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Sch.midt, 4t Conquanto um tanto diferente
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1&48

(AUSENTE) C do radar dos serviços arma-

----------------------------- dos, o navegador electrônico

OR. SAVAS LACERDA indicou possibilidades de apli-
cação no após-guerra para as

operações da Marinha Mercan
te.
Vultuosos desastres maríti

mos resultaram da colisão no

mar coberto de neblina ou de

escuridão, com os "ícebergs"
ou com outros navios. Espera
se que o navegador electrônico
auxiliará gramdemente a eli
·;nar esses riscos.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
.e"lços 4. Clinica InfamtU da Â88illtênct. Mu.nicipal •

ele Caridade
CUNICA MmlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

OOI'HtJLTóRIO: Rua Nun<'8 Machado. 7 (]j)diffcl0 8. Fr8JlcUeo}. ......
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, fi. Fone 783

DR. UÁRIO WEXDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"Chiquinho" )
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manua1812

DR. BIASE FARACO

Cl1nica médíco-cirúrgíca de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garsanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRlO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 à.I 18 her...
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Tbiago
Clínica MédIca NR Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestinos.
rins e demais órgãos internos, de adultos· e críamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 ...:_ Fone Ma.nual 766

DR. SETTE GUSMAO
CHElo'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il DO

HOSPITAL "NERl!:U RAMOS".
OW'ao de aperfeiçoamento no H<:rspital São Luiz Gonzaga, de Slto Paulo - E:a:-Nta·
III6rl0 do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do JordAo.
CLOICA GERAL - DIAGNó8TICO PRECOCE .Iil TRATAMIilNTO JIl8PIIICIA' ..'ZAI18

DAS DOIIINCAS DO APABaLBO RJil8PIRATóBIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

CONSULTA.S: DIArIamente. das :-l às R noras. CONSUL1'óruQ: RUI! Vitor lIe1reJ... 18.
IUl:8ID�NCIA: Rua IlatevN JW:lior, 136 - 'hl. 7>61.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

<-,uno" AuertelcoameDto • Looca PrAtica ao RIo de JUWAn
"'••UIIJ'''. - Pela ......: �-_ ... 10,30à.12 hs, o tarde .sceptoa ..
........... 14 ás 16 lItOrU - OO:R'lIULTOaIO: a_ ..... na.... or, ...... -

._., 1.'" - .......C!lal a_ .........._ o..tIIIIae. 'L

..,DUB6M GERAL - ALTA CIRURGIA - MOL:88TIA8 Dili 8111NJ10R48 - PABTOlI
FOIl'Illado pela Faculdade de Medicina da Univer9ldad� de São Paulo, onde foi

"-Istente por vârtos !l!Il08 do Serviço CIrorgico do Prof. Allpio Correia Neto.

C1rurg1a do estômago e vla8 bílíares.: íntestínoe delgado e grosso, tIltólde, rins.
�ta, bex�a. ütero, ovárl� e trompas. Va1'1cocele, h1drocele, �1zN • h6rB1a.

CONSUI:.TAS:
... I la ft horas. à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Cua Pan._\ao). Tel. 1J188.

RE8ID:&NClA: Rua E8tAtYe8 J1lndor. 178: Tel. )(784

DR. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

meI:\córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLJNICA M..DlCA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua i"elipe Schmidt. Consultas; Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. A.R A U J O
Asstatente do Prof. SanIlOD, do Rio de J..eü-G

ESPECIALISTA
Doenças e operações C.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e ·GARGANTA.

CIrurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío • c6u
da bõca fendidos de nascença)

ile6fagoscopla. traquAi.'scopia. br-onccscopía para retirada de corp!>8 estranhOll, etc.

CONSULTAS: daa 10 u Ui e daa 11 u 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newlon d'Avlla I DR. ANTONIO MONIZ
Operações -- Vias Urinaria. -- Doen-

00. do. intestino., réto e anue

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meiralee, 28.
Atende diariamente às 11.30 h•.• ,

o tarde, da. i6 h•. em diant..
R.sid I Vida! Ramo., 66.

�nD.· 1067.

I
I

0IP10qr!a • ÜlI'1O� ClIImI_ e UnrcIa Ite toru. Pano. ••_...............

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dici

I'ru.m4lllW du li 1Il 17 lilonu, WllSIDa:N·
...... .a,�iI?('lflU .t.!""'_ ...... "fi',.

DE ARAGÃO

Ao pübllco
o proprietário do «Novo
Hotel», de Angelina, avisa
aos seus amigos e clientes,
que, a partir do dia 20
do corrente, terá fechado
aquele seu estabelecimen
.to, e agradece a preferên
cia que sempre lhe foi

dispensada.

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

Ouro para Denti!t�as I
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

DEPOSITO DEMTARIO

MASETTI
RUA SEMINARIO, 131 .- 135

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

Caminhão Chevrolet
Vende-se. Tipo 1938 -- Completa·

mente reformado -- Informações
com João Selva -- Avenida Hercí
lio Luz, 55. l5v-5

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

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

• =". :::d!II'W'IIIuuu .a.%WIIIUU.T$Ca: lO

COMPANIllA "AUANÇA DA BAlA"
F..dada .. 1871 - Sé•• : I A I A
INCENDIOS Il TBA.NSPOBTIlS

Cifras do Balanço de 1944:
I

CAPITALE RESERVAS Cr. 80.900.606,30
I

I,
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755,97 :.
Receta « 67.053.245.30
Ativo « 142.176.603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilida des «

98,687.816,30
76.736,401.306,20

I

I
•• ""'-"--..,.t. -""11.- "',,- --..,-"II1II-"':-'-,-'"
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_ ..-
- ..

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

-

•

'Religião
,

Catolicismo

Ils,,: '!l�:;������'A.
l RA., eONFESSOR

Alcântara, humilde lugare
jo espanhol, devia ficar mun

dialmente conhecido por �er
aí nascido um dos maiores
santos dos tempos modernos.
Com] 6 anos, entrou Pedro pa
ra a ordem ele s. Francisco.
Tendo a lcançado autorização
apostólica, fundou um peque
no e paupérr-imo convento, no
qual fêz vigorar a antiga 1'8-

gra de s. Francisco com tOUI) o

I seu rtgor. Era confessor da
grande Teresa de Ávila, re

formadora dos Carmelitas, que
ainda e:11 vida chamava a Pe-
dro de santo, não sómente ror
causa das espl êndic1as virtu
des dêste, mas porq ue Nosso
Senhor lhe revelara, que 118.da
seria recusado que se pedisse
em nome de Pedro de Alcãn
tara. Os príncipes e o próprio
imperador Carlos v- pediram
seus conselhos, certos de se

rem bem guiados por um' ho
mem tão estreitamente ligado
a Deus. De fato, seu espírito
de pobreza era a melhor ga.
rantía contra a ganância e o

ínterêsse egoista. A sua re.so

lução de nunca ser Indulgen
te para com o próprio corpo
assegurava-lhe a mais perfei
ta castidade. Não é de' admi-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegavel.
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

Esta é a verdade!
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)

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
....

---- ..

I rar que Deus quisesse glo
I
I ri ficar seu servo fiel ainda
I
neste mundo oonteríndo-Ihe o

dom da profecia e dos mila

gres, que coustítuíam um ex

celente meio na prática de <iCU

ardente amor ao próximo.
Morreu no dia predito por êle
mesmo.

* * *

ESPIRI1'ISMO
Como de costume, realizam-

se hoje, às 19,30 horas, pales
I
tras doutrinárias, nos seguin
tes Centros Espíritas, desta ca

pital: C. E. Araújo Figueredo,
à rua Pedro Soares 16, A. S.
Fé e Caridade, à rua Fernando
Machado 51 e C. E. Bezerra
Menezes, à rua Chapecó s/n.
Também no C. E. Paulo de

Tarso, no Estreito, à rua Cas
tro Alves 141, haverá sessão
doutrinária, às 19,30 horas.

Virilidade!
forca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Hormóuloe

(extratos glandulares) e Vitamin8� sele
clonadas. OKASA e uma rnedtcaçào
racional e de alta eficacia terapeuüea,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glãnuulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: tra

queza sexual em todas as idades. sob a
fôrma ue i�l!uHciêllcia glandular ou víta
minai, senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e Iodas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica. obesidade e magreza, !la
cidez da pele e "ugosidade da cutis, na
mulher. OKASA [rmnortado rlir�tamente
de Londres) pro porctona Juventude,
Saude. Força e vigilr. peça fórmula

"prata" pura homens e 1úrmula "ouro"

pura mulheres, em todas as hoas Drogfl�
ria. e Farmacias In!ormaçõeK" pedidos
"O Distr. P: adutos ARNA. - Av. Rio
Br&lleo. 109 Rlo.

_...... .-.............-.-'*1....m.-,.-.,........ -"""""""'l1li*'

AqAocias e Repre.entaçõe. em G••al
Ma triz: Florian6paas

I Rua Jeão Pi�to, n. !I
Caisa Postal, 37

I
Filial: Crasciúme

Rua Floriano Paixoto. s/n (Edil,
Pr6prio).-Teleqramas: ·PRIMUS·
AO'.nt•• DO. principai. lCl'lunicipiOl

I do E.too"

I "A 10
I melhores f�bricas.

visita

.............................................................................................................m........

I
I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET: Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões. morin"! e aviamentos

para alfdi'l.tes. que recebe cliretamente das
Snrs. Comerciant.. dQ interior no sentido de lhe fazerem urna

F.lorianópoli•• - FILIAIS em Blumenau e Lajes:.
A Casa '"A CAPITALft chama a atenção dOIl
antes de efetuarem sua. compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rebelião contra
NOVA IORQUE, 18 (U. P.)

o Presidente Farrell
UM DESPACHO NÃO OFICIAL DE BUENOS AIRES, ÀS PRIMEIRAS HORAS DA MANHÃ DE

HOJE, INFORMAVA QUE A GUARNIÇÃO DO CAMPO DE MAIO, A MARINHA'E o REGIMENTO III� DESTA CAPITAL, ES

TÃO INICIANDO UMA REBELIÃO CONT RA O GENERAL FARRELL.

turso de navegaçãolCronica Pedagógica '{(SERESTEIROS:
Rio, 18 (A. N.) - Teve iní-

c�o, sob a presidência dó c:;tpi-
J. Alcântara Santos DO LUAR»

tao de fragata Armando Pma, Não há problema de maior .

presidente da L. B. Voluntá- írnportancia hoje no mundo, e A exemplo dos « Demônio. do
.

d M d prmcípa IT1e t Brasil do Ritmo », está sendo reorganizado
nos o ar, o curso e navega-: 1 n e no su,

o já aplaudido sexteto vocal «Se-
ção orientado pelo instrutor que o educacional. .0 nu.nero reIJteiro& do Luo r» -- conjunto ês-

.

9
José Murilo Nunes Faria, pri- de p,essoas que se interessam se, que, após grande. e grandea

Florianopolb 1 ele OutuDro de 1945

I
melro piloto da . Marínha, por esse assunto cresce dia a au cesaos , nos clubes da Capital,

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

achando-se e111 franco desen- dia, e aS3um.e proporçao colos- veio a delloparecer, como deliopo-

I t d d receram tantos e tanto. conjun tos

NOTAS POi I�I"ICAS
volvimento O curso de comodo-Isa .a quan 1 aae ce coras e e

artí-ticos da cidade

L' ro da futura Guarda Costa do I
revistas que se publicam por Arnaldo Santos. o popular "Mo.

Brasil. toda a parte. coté, Onôr Campos, «crooner» do

Fundam-se institutos espe- Clube 15 de Outubro. Alvaro Beck,

I'lube 15 de Outubro cializados, criam-se cátedras Hélio Sales 9 o grande intérprete
U da nosoa música «Dião}) -- �ão o.

nas universidades, organizam- rapazes que levantarão (J. "Seres-
se escolas as mais variadas, teiro. do Luar"" -- hoje, ]6 em pre

que educar constitui a tarefa p.arativos poro O' opoge.u.

tendo em vista a educação. É "O E.tado" desej o aos "Serestei
rcs" felicida'des e- êxito completo

principal a desempenhar-se na
na Capital e no Eatado todo.

sociedade e problema vital pa-
ra a humanidade, Comprar 12" CASA MISCE·

Segundo Dewey, a educação LANEA é seb .... , economizar,.

é O método fundamental do

progresso e da reforma social. Clube 5 de Novembro
Alberto Millot, em sua obra Conforme já, foi divulgado, o

"As G r a n de s 'I'endências Clube "5 de Novembro", do Eetreito.

da Pedagogia Contemporânea" tendo agora, à sua frente, 011 IInrs.

declara: "Todas as reformas I Florisbelo Silva e Ren�to Machado.
.. resolveu levar de venclda todo. os

que se apOlar:r ulllcame12te nos c.batóculos que estavam impedindo
textos das leís e que nao se- a be a marcha dessa .ociedade

jam mudanças .mecânícas e recreativa. o!ganizando um pro

exteriores são efêmeras e esté- grama de féstali dançantes, que

rei s "
' têm atraído grande número de

1 .

_ .
a9sociados até então oUlentee.

Pela educaçao a SOCIedade Assim é que, orncmhê , com início

poderá dar fórma ao seu ideal àll 22 hora .. , neva « ..oirée» será·

e modelar o seu destino. Quan- levada a efeito em seu. salões.

do a sociedade chegar ao co-
abrilhantada pelo «Jazz,» do Clu�_e

. . ,.. Domingo efetuar-se' a a reunlao

I
nhecímento das possíbílidades de todos o. a!.ociado., afim de
da educação e das obrigações que seja eleita a nova diretoria,

que ela nos impõe, não haverá Apóe
.

e.sa reunião. haverá uma

ADVOGADOS I
mais necessidade de se discutir grandlo�a �arde dançc:mte. _Para-

A benll poaa, a nova orlentaçao do

Rua Felipa Schmidt 34,
sobre tempo et recu;sod� que. d_e- Clube 5 de Novembro.

Sala 3, Talef. 16-31 vem ser pos os a isposiçao
dos educadores. A humanidade Tr.·bunal Regl·OBal�������r�.iii anseia por um grande melho-

às ramento e aperfeiçoamento, Eleitoralmas êste só virá por meio da

educação, e é êrro pensarmos
que o problema educativo não
possa comparar-se com os

grandes problemas econômi
cos, políticos e diplomáticos.
O critério segundo o qual

a pedagogia, como a medicina,
deve ser encarada pelo duplo
aspecto de ciência e arte, pa

às rece-nos de aceitação geral. A
obra educativa deve ser ilumi-
nada p e los conhecimnetos
cientifícos que 'nos oferece a

psicologia da criança e tam-

�:�'l:::: e:f::::ev:�seap:::: Iultimamente na necessidade
de reformas profundas e ur

gentes no sistema educativo;
que ainda estamos agarrados
ao verbomanismo, tão conde
nado, de outrora; que as nos

sas escolas ainda insistem te
nazmente nos mesmos deplo
ráveis. erros do passado; que
mesmo a educacão física está
completamente'mal compre
endida e descuidada... B por
aí afora. Há vozes que cla
mam por reforma, reforma pe
dagógica, que, para alguns, de
ve estar ligada a uma verda
deira revolução social e políti
ca.

Se olharmos para a diferen
ça entre o valor intelectual e

moral dos homens de antanho
e o dos contemporaneos, cre

mos que o nosso ardor por es

sa pedagogia essencialmente
nova se arrefecerá um pouco e

acharemos que os antigos não
foram tão cegos e tão estúpi
dos como são tachados. Ao in
vés de falarmos em reforma da
pedagogia antiga, seria melhor
pensarmos na criação de uma

pedagogia nova.

Por intermédio do Comissário de
Policia sr. Fúlvio Silva, a «Caixa
de Earnolos» distribuíu ONZE MIL

IDUZENTOS E OITENTA CRUZEI
ROS, a 229 indigentes, no dia 15 Domingo, no Ritz e Roxy • Georgedêste mês, Raft e Vera Zorina em:
Para acudir a todos os pobres fi- EPOPÉIA DA ALEGRIA

chados, se'I'Ía nece.sário O TRIPLO. A história de milhares de artistas
Apelamos (que remédio?) para' que dedicam generosamente seu

quantos ainda não resgataram a tsmpo e sua arte à rn isado de
suo dívida moral, de homens que levar um pouco de alegria e con
vivem não IIÓ para o .eu egoísmo; fôrto espiritual aos combatentes da
- apelamos para a lIua genero.a liberdade em todo o rrrurido .

compreensão; sim, apelamos para 50 elltrelas e astros secundadus por
o que têm de humanos e com- um milhão dos mais brilhantes
preensivos, de crietãos e cívfhzodoe,
a fim de acorrerem à CAIXA, so

correndo os pobrezinho. ainda não
accorr idos . por falta de recuno•.
Tudo .e espera da boa vontade.

que, ela também, remove monta
nhas.

Rio, 18 (A. N.) - Foi de- suas atividades polítíco-admí
signada pelo Tribunal Supe- nistrativas desenvolvidas em

ríor Eleitoral, uma comissão defesa dos interêsses dos nor

afim de examinar as listas te-riograndeses, na capital da

apresentadas pelo Partido So- República, e uma sintese do
cial Democrático com o reque- momento político nacional.
rímento de seu registro deí iní- ,� ,� �,

tivo. Foram entregues na S8- Rio, 18 (A. N.) - Acompa-
cretaria do Tribunal, 843 lis-, nhado de seu ajudante de or

tas, contendo a assinatura de dens, esteve em visita à exposí-
18.986 eleitores, assim dístrí- ção do pintor belga Georgs
buidos: Bahia, 491; Ceará, Wanbach, o general Eurico
2.372; Distrito Federal, 1.103; Gaspar Dutra, que percorreu
Goiás, 228; Maranhão, ;)59; demoradamente o recinto da
Mato Grosso, 421; Minas Ge- exposiçao, apreciando c c m

raís, 1.686; Pará, 426; Paraíba, grande interesse os quadros
1.Q32; Paraná, 696; Pernam- daquele consagrado artista, no
buco, 1.230; Piauí, 877, Rio salão nobre do "Palace Hotel".
Grande do Norte, 54; Rio de Interrompendo, assim, suas

Janeiro, 226; Santa Catarina, atividades políticas o candída-

852; S. Paulo, 3.279; Sergipe, to da situação à suprema ma-

1.163. Das referidas listas, 5 gistratura do país, deu com

contem mais de 500 eleitores. isso, uma demonstração de
�. 'x' 'k, seu interesse pelas artes, sem

Rio, 18 (A. N.) - Os dois embargo de suas relevantes

grandes partidos, o Partido preocupações de homem pú
Social Democrático e a União blico.
Democrática Nacional terão LIGA ELEITORAL CATóLICA

completado e requerido o seu Comunicam-nos da "Liga
registro definitivo no Tribunal Eleitoral Católica": "Tendo si

Superior Eleitoral por tôda a do espalhado um avulso íntítu
corrente semana. O Partido lado "A Igreja e o Brigadeiro
Social Democrático requereu Eduardo Gomes", com decla
ôntem o seu registro, apoían- rações ou injunções que inte
do em 27.360 as assinaturas de I ressam à conciência católica;
eleitores, sendo que a lista do esta "Liga" dispensa-se de co

Distrito Federal 'é encabeçada mentar que é o único orgão,
com o nome do General Eurico competentemente autorizado,
Gaspar Dutra, cujo título elei- para se pronunciar sôbre o as

toral tem o número 517. A sunto e relações de que se

União Democrática Nacional trata".
fará amanhã idêntico pedido,
apoiada em 18.086 assinaturas
de eleitores.

:;: * *

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJA!

Caixa de Esmolas
aos Indigentes de
Florianópolis

* ::< *

Rio, 18 (A. N.) - A Comis
são Executiva do P. S. D. re

solveu unanimemente indicar
o nome do sr. Rui Carneiro, pa
ra governador constitucional
da Paraíba.

Icecífe, 18 (A. N.) - Conti
nua repercutindo favoravel

mente, em todos os pontos do

Estado, a escolha do sr. Barbo
sa Lima Sobrinho para gover
nador do Estado, nas próximas
eleições.

Natal, 18 (A. N.) - A im

prensa oficial fez convite ao

povo nos seguintes termos: O
interventor Georgino Avelino,
numa expressiva demonstra
ção de acatamento e respeito
à opinião pública, convida
seus conterrâneos para ouvi
rem hoje, às 20 horas, na pra
ça Pedro Velho, o relato de

Comemorou, 2°'feira desta sema

na, seu 24,0 aniverliário o próspero
Clube 15 de Outubro, pelo que
abriu os salõe!! para uma ani
madí.sima .oirée, com desusada
concorrência de sócios e convida
do •.
Integrado por diveraos elementos

realizou-se ainda um «shaw}), des
tacando-se as lindíssima. canções
interpretada. pela IIrita. Nilza Du
tra, acompanhada pela orque.tra
de Pirulito que, já se sabe, man

teve o .eu cartaz de maioral.
Obteve e.plêndido lIucea.o a apre

eentação de um fax, de autoria do
snr, Erne.to Nery , e cantado por
Odilon. cujo bom timbre de 90Z é
sempre aprecio.do.

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva
e

loão Batista
Bonnassis

RITZ Hoje, e- feira,
19.30 hrs.

Donald O'Ccnnee., Suzana Foater,
e Peggy Ryan em:

A VIDA COMEÇA AOS 18
Um enrêdo engraçado e ramantico.
Muita múeíco, lindos bailado.,

Impr6prio até 14 enas

No programa:
Bra.il Atualidadell 2x5B • DFB
Noticiárie Universal - Jornal

Preço. Cr$ 3.60 e 2.40

ROXY Hoje, 6a·feira,
19,30 horas

SeJsões das Moças
Ultima exibição

Libertad Lamarque; Alberto Villa
e EIsà O'Connor em:

COMO E' TRISTE RECORDAR
Um drama comovente e

emocionan te.
No programa:

A volta dali heróis de Monte
Castelo - DFB

Impróprio até 14 anoa

Preços Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

arti.ta•.

APENAS Cr$ 3,oe
Com essa Ínfima quantia Voei!

está auxiliando o seu pró:s:imo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
9.0S Indil!'entes de Florianópolis.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,

Informações nesta redação

De acôrdo com o que deci
diu o Egregio Tribunal Reg�o
nal, em sessão hoje realizada,
as fórmulas de títulos eleito
rais dos cidadãos qualificados
"ex-officio", podem ser assina
das até o dia 23 de outubro

corrente, até quando poderão
ser recebidas nos' Juízos elei
torais.

VlftGENS I
Fpolls. -_ Joinvile I

Saídas - 2 hora. damadrugada
-

JOinvile _. Fpolis.
Saídas -- 9 hora. da rnanhã

Não resta dúvida que no de
senvolvimento do homem, os

dons e os recursos naturais va

lem, tanto, senão mais, do que
os métodos que podem ser em

pregados em sua formação.
Ao buscármos o conheci

mento evidentemente necessá
rio de cE;ltas verdades psicoló
gicas, não nos esqueçamos de
que tais verdades embora exi
jam largas investigações e mi
nuciosas experiências de labo
ratório, reclamam, principal
mente, bom senso e expenên
cia da vida para alcançá-las,
Esta regra William James
aconselhava que se deveria es
crever na palma da mão.
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