
Chegará a esta Capital, amanhã, o general Eu�ico Gaspar D��a,
· candidato à Presidência da República pelo Partido S. Democratlco
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A agitação
parle do

Buenos Aires, 1';) (U. P.) -

Relativamente à volta do Co
ronel Velasco à chefia de polí
cia, comenta-se, hoje, que o

seu c:oléga Coronel Emilio Ra-

criada na

A China prometeu reconhecer
CHUNG KING 19 (U. P.) - Viajando em aviões sovíétí

cos o vice-ministr� do Interior e outros funcionários; parti-,
.

ram ontem de Peíping para Hurga, capital da Mongólia exte-
rior. A missão está encarregada de fiscalizar o plesbicito sóbre
a separação daquela região da China, que se acredita será
aprovada por 100 'j';. dos votos. A China prometeu reconhecer
.a independência da Mongólia exterior, logo que seja publica
do o resultado favorável do plesbicíto.

Os últimos acontecimentos
na Argentina
A SITUAÇÃO ARGENTINA

f
. BUENO� AIRES, 19 .(p. P) .': ? povo argentino ínícíou,

hoje, outra Jornada, depois de nois días de desordens e gre_ves,
paixões partidárias e choques de interêsse, procurando orien-

� tal' sua luta pela democracia em meio a pesada atmosféra cria
-da pelo retorno de Peron ao poder e a reintegração de seus

adeptos nos principais cargos do govêrno.
• • •

DEMONSTROU SUA ADESÃO A PERON
O novo Ministro da Guerra, general Sousa Molina, de

monstrou sua adesão a Peron ao voltar a nomear todos os an

tiJos colaboradores ao abandonar o poder. Em consequência, o

Ministério da Guerra foi organizado, segundo as mesmas nor

mas e com as mesmas -pessoas que o integravam desde que
Farrel foi elevado a presidência da República.

* '" •

OS CINEMAS FECHAM SUAS PORTAS
Os cinemas resolveram não reabrir hoje suas portas, a

menos que a polícia lhes dê garantias concretas, em vista das
desordens praticadas, de momento a momento, pelos "pero-
nístas" .

)' DECLINOU FAZER DECLARAÇõES
Enquanto Peron, conforme se anunciou ontem, se acha

va em viagem para Chubut, afim-de repousar, o ministro Sousa
Molina, entrevistado pelos jornalistas, declinou fazer declara

ções, limitando-se a dizer que o exército, "conforme os desejos
do presidente da Argentina, voltará às suas tarefas específicas,
pois ninguem tem nada que vêr com a política".

• • •

SOB A AMEAÇA DE SEREM BOMBARDEADOS
Entretanto, continua circulando toda a espécie de ver

sões não confirmadas, uma das quais diz que o Almirante Ver

nengo Lima, depois de ser desalojado do govêrno, hasteou sua

insígnia a bordo de uma canhoneira e ordenou a outros dois
navios de guerra que se fizesem ao mar. Vernengo depois, ao

que se afirma, teria regressado, sob a ameaça de seus navios
serem bombardeados pela aviação. E regressando, Vernengo
teria sido detido.

DESTITUIDO DO COMANDO
BUENOS AIRES. 19 (U. P.) - O General Avalos foi dis

tituido do comando do Campo de Maio, sendo substituido pelo
General Urbalípeta.

1945 14. 950l

«Acabou-se a festa» na Argentina !
BUENOS AIRES, 19 (U. P.) - À uma hora da madruga

da, o primeiro bonde atravessou a Ave:u�a Corrientes, reini
ciando o trafégo urbano, enquanto os ônibus e trens subter
râneos resolveram só restabelecer o serviço às 5. De um modo
aeral está terminada a agitação destes últimos dois dias. Em

I �ário� bairros, os suburbanos que tomaram parte nas mani

festações "peronistas", pediram aos motoristas particulares
que os levassem para casa, dizendo: "Acabou-se a festa. Ama-
nhã temos que trabalhar".

.

Buenos Aire:: 19 (U. P.) -I
OS membros do movimento pe

rOI)ís,ta declararam. hoje, que

"Itãd alimentam a intenção de
darnÍ.ir sôbre os louros de sua

v i t ó r i a" e acrescentaram:
"n ós. os operários argentinos
nos sentimos fortes e temos

sempre as recomendações do
Coronel Peron de que-quem
renúncia à luta renúncia à vi
da. - Hoje à tarde, os peronis
tas voltaram à Praça de Maio,
ostentando �:r3'!1dps cartazes e

retratos de Peron, a quem cha
mam simplesmente "EI Coro-

____ 1 _

-_._------"-----

Faltam a Rússia
e Inglaterra
Washington, 19 (U. P.)

Dezessete governos já ratifica
ram a Carta das Nações Uni
das. Das cinco grandes potên
cias, ao que informam de Was

hington, apenas falta adotar
essa medida a Rússia e a Grã
Bretanha.

WASHINGTON, 19 (U, P.) - Continua sendo discutido
o restabelecimento dos serviços marítimos de passageiros pa-
ra a América do Sul. No momento, considera-se mais impor
tante o emprego de todos os navios no repatriamento das Ü'o

pas. Entretanto, há esperanças que até meiados de 1946 pos
sam ser restabelecidos aqueles serviços,

I Prezado leitor
I

I

Argentina. é
programa de Peron ,)
mírez, que o substituiu após a suas ordens. Essa, convicção
renúncia de Peron, não ponde reforça a versão de que todos

desempenhar sua autorrdade. os acontecimentos políticos,
Assegura-se, mesmo. que seus que se desenrolam na Argen
subordinados não cumpriam tina, obedecem, sistemática-

1118nt e, a um plano de Peron,
para assenhorear-se do poder,
custa o que custar.

apreenderam um capote com rante muitos anos, o Gene
gola de pele, no qual o conde- ral Dutra foi pessoa de con

nado disse haver ocultado a fiança do Chefe do Executivo
ampola afim de apurar si o Federal. 1 endo deixado aquê
mesmo continha bolso secreto. le pôs to, para concorrer ao

Vários químicos foram solici- proxtmo pleito presidencial,
ZARPOU. COM DESTINO IGNORADO, .

tados para auxiliar as investi- percorre agora S. Excia. os
Acrescentam os mformant�s que. a .frota marítima, com

I gações, devendo, agora, serem Estados, expondo os seus
base no porto de Belgrano, que e a príncípal base naval Argen- chamadas a depor a viuva La- pontos-de-vista políticos e
tina, no Atlântico, zarpou c�m. d.estino ignorado.

"_', I val e sua filha, condessa Cham- administrativos ao povo bra-

REGRESSOU COM GARANTIAS DO GOVÊRNO
I b_rl_1l_11_. s_l_eI_·i_ro_. _

Uma pessôa que acompanhou Vernengo Lima declarouS· ·

ti s pque o Almirante se transportou para sua residência parti- erVlçOS m.arl Imo ara
cular quando regressou ao porto de Buenos Aires, perrnanecen-

a Am.e'ríi"a do Suldo em sua casa, desde então, sem ser molestado. Disse o iníor-
�mante que o Almirante regressou com garantias do govêrno,

o que foi confirmado por sua família,
to .. ,.

Rio 19 (A. N.) - Comuni
cam do Recife, que a colônia
israelita naquela capital está
promovendo o amparo aos ju
deus na Palestina e está pre
parando uma grande reunião,
que assinará a mensagem que
será enviada ao presidente
norte-americano, Truman, e

ao primeiro ministro britâni
co, Attlee, pedindo revogação

Vie iando por via aérea, do "livro branco".
dentro em vinte e quatro A�riii�i��-m-v-o-II-.-a-s-ell-m-ol-a-II-a-m-a-ill
horas deve estar em Floria- aublãrne obra d .. caridade:

nópolis O Generel Gaspar AS MISSÕES!
Dutra, candidato do Partido

Z R.Social Democrático à Presi- Para o « DO» do 10
dência da República.

S. Excie, falará aos cata
Sê gel'erolo para a sOflioção do ín- tinenses e, indubitàvelmente,dio: I'E n08&O irmão abandonada'

com a franqueza, a lee ldede
e a simplicidade que lhe mar

cam o caráter de linhas Iir

znes, honestas e definidas,
apanágio das personalidades
sem mancha e sem malícia.
No General Dutra o P.S.D.

encontrou o homem de têm

pera) capaz de enfrentar a

borrasca das competições assa
nhadas em ascender <á. Ma

gistratura Suprema no Bra-
sil.

.

Num dos discursos pronun-

d P
. ciados ultimamente, o excelsoA policia e aris investiga a

Presidente Getúlio Vargasprocedência do veneno ingerid aconselhava seus amigos a

por lavai que votassem no candidato
París, 19 (U. P.) - A polí- do P. S. D. Tal palavra-de

cia está dando busca em todos -ordem equivale a uma vara

os laboratórios da França pa- de condão, no que conoerne

ra ver se descobre onde foi ma- às fôrças eleitorais dos Esta
uutaturada a pequena ampola I dos, onde, sem engano ooe
que continha o veneno ingeri- eivel, dispõem os Interven
do por Laval, na tentativa que tôres de maioria para as

fez de escapar ao pelotão de votações.
fuzilamento. As autoridades Ministro da Guerra du-

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

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iorne l ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

I
I
I

Sôbre O «Livro
Branco»

Rio, 19 (A. N.) - Chegou,
procedente de Buenos Aires, o

mavío argentino "Rio Lujan"
trazendo quantidade extraor
dinária de animais raríssimos,
próprios do sul da Patagonia,
c o m o elefantes marinhos,
ponis, zorras, etc. para o

"zoo" do Rio.

Os Sindicatos
de Berlim
Berlim, 19 (U. P.) Os 18 sin

dicatos trabalhistas de Berlim
trabalham intensamente na

execução do seu programa, com
a autorizacão das potências
ocupantes .•Brevemente, serão
eleitos os delegados à confe
rência central, para executar
a parte fundamental da orga
nização sindicalista.

ViaGENS I
Fpolls. -- Joinvile' I

Saídall - 2 hora. damadrugada

'Joinvile _. Fpolis.

Informações nesta redação

Saídall -- 9 horos da manhã

TÃO PODEROSO QUANTO A
PENICILINA

París, (S, F. L) - A ciência
francesa acaba de descobrir
um produto tão ativo quanto
a penicilina - oliglocylina -

que permite o combate vitorio
so aos bacilos do tifo e da tu
berculose. A notável descober
ta foi comunicada à Faculdade
de Farmacia de Montpellier.

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTA-DO'
Diário Vespertino .\

i

Nfi) dia de hoje
1924 -- Falece o ilustre ca- PROGRXlUA PARA. OS JIESES DE OUTUBRO, NOVEIUBRO

tarinense dr. Rercílio Luz. E DEZEIUBRO DE 1945:

� .

I MAGaZINE I: .

: P<v.' ENFLO:
- .
........, .

BOllI FILHO .

* * *

o menino -- Eu vim sa ...

saber se vo. .. vocês não estão
com me medo da tro ... tro-
voada .

RECORDANDO ...

A ORIGEM DOS NOMES DOS
ESTADOS
BAtA

Baía de Todos os Santos foi o no
me dado ao seio do mar em cujas
marzens se edificou a cidade dó
Salvador, Com os tempos passou
simplesmente para Baía, nome que
se estendeu á cidade e ao atual Es
tado. Capital: São Salvador, que foi
capital do Br-asil. Superfície .....
529.379 quilômetros quadrados. Po
pulação' 4.720.756. Produção: ca
cau, cereais, café, fumo, etc.

Continua
* * *

CELEBR'IDADES NACIONAIS
QUE TIVERAM ORIGENS

HUMILIMAS
Paula Brito. literrto, jornalista

ilustre, era filho de um carpinteiro
e começou a vida como aprendiz de
tipógrafo.
Tomáz Gomes fios Santos (1303-

1874) cientista eminente, conselhei
ro, várias vezes condecorado pe
Jos seus méritos, principiou a vida
como aprendiz de latoeiro.

Continua
* • *

CORTEZIA pSONJlEIRACaruso não .. se contentava
em ser um a�,hürável' cantor,
era também 11m mestre na
arte da réplica espirituosa, e o
seu espírito era sempre amá
vel. Um dia, encontrou John
Mc. Cormac.k, o grande tenor
irlandês, numa rua de Los An
geles:

-- Como vai, esta manhã, o
maior tenor do mundo?
perguntou Mc. Cormack.
E Caruso, descrevendo. um

soberbo circulo com o chapéu,
por sua vez, perguntou-lhe:
-- Desde quando Mc. Cor

mack passou a ser barítono?

SAMARITANA
O Serviço Nacional da BBC

transmitiu uma versão radio
fônica de "La Samaritaine" de
Edmond Rostand. Esta adap
tação inglesa é devida a Wíl
frid Grantham e a May Agate,
Poucas pessoas podem conhe
cer melhor a obra que May IAgate: com esta comédia ela
debutou em París, em 1912, no ITeatro Sarah Berrihar. May I

Agate foi discípula da grande
Sarah e num livro que se pu
blicará em breve conta as me
mórias da famosa atriz que
criou o papel de Phofine -- La
Samaritaine - quando a obra
se estreiou no Teatro de la Re
naissance em 1897, em París.
A comédia era uma das favo
ritas de Sarah que tornou a re

]lresentá-Ia C0111 freqüência.
('ONTRIBUA

para a ('a;v<' tl" R�", n1aa aos Indi

atentes de Florianópolis,

i

J
.

l

Oficiais e ao I dados do primeiro exército dos Estados Unidos se unem com oficiai. e
soldodos do exército russo em 'I'or qnu. nas margens do Rio Elba, no momento his

tórico em que culminou a grande batalha entre o Oriente e o Ocit:lente.

Clube 12 de Agosto Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, o.

seguintes documentos:
_ Certidão de nascimento expe

dída a Antônio Serpa.
_ Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de urna

eenhora, tendo ao colo uma crian
ça.

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

:\Ianow Camil io de Lima, com caro

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

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab �

�-Tercules AlIet, referente à vende
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

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

o

ASSINATURAS

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

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

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

Dia 15 GRANpE BAILE, em homenagem á data da Pro
clamação da República.

Dia 18 SOIR:EJE, com início ás 21 horas.
Dia 25 COCKTAIL DANCANTE, com início ás 10 horas.

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

tudantes que porventura desejarem realizar as suas testas de
formatura.

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

início ás 15 horas, devendo se prolongar até ás 19 horas,
Dia 25 CEIA DE NA'rAL, com início ás 22 horas, havendo

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

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SÓCiO. ,a.brin.do o

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

21 horas.
OBSERVACÕES

Êste programa está sujeito a
�

modificações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

'o de rigor, permitindo-se I) branco.
Não serão vendidas nem. reservadas mesas, para as festas

constantes deste programa, feitas pelo Clube.

Estabelecimento Gráfico

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 -- Cx. postal 139 !

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Elor íunópolis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de ope
rários habilitados ·para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétrí.
cos, enr-olamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros. com exceção de apa
relhos de rádio.

N. Capital: :1

Ano Cril 70.1)0

, Semestre CrI 40,00
Tr-imestre c-s 20,00

I·

Mês CrI 7.00
Número avulso Cr$ 0,40

,

No lntertor:

Ano Cr$ 80,UO
Semestre CrI 45.00 .

Trimestre (;1'5 25.0n
Número avulso c.s 0,50

Anúncio. mediante contrato.

Os originais, mesmo não pubií
eaâca. não serão devolvidos

A direção não se reaponsahíltsa
pelos conoeítos emitidos nOI

artigos assinados

�I
oi

�,

Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho. Comerciai.
Impreuõ.o a côres

Composição de livros e

Jornai.

Tése. e Memorai.
Dcublês e tricromia.

Revi.ta•• Avul.o. • Caixa••
E.tojo., etc.

Concurso seRlaDal
dos

Cines RITZ e ROXY

.1'
BASES DO CONCL'�SO �,Os lei tores que cn v J arem as',

melhores legendas anedóticas pa
ra o cliché acima serão premiados
com ingressos para os Cines Hitz e
I{OX\·.
_' As anedotas serão recebidas

até súbudo à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompgnha
das de um recorte do cliché süpra.

- Túda scguuda-f'ciru ser âo lJLI
bl icudu» as melhores anedotas com
o nome ou pseudônimo do autor,

PRf:MIOS
O� e:\l,didaÍl's vencedores pro

curur Io seus ; 'lg!'CSS'OS na gerência
do Cin c Hitz. às segundas-feiras.
Os prêmios sr-rão disu-ihuidos

na seguinte ordem:
1° l ngur - 2 ingressos para as

sessõcs de quinta-feira e domingo.
2° lughr - 1 ingresso para quin-

ta-rei;·�l. �..

3° 1 ugar _ 1 ingresso pa ra terça- -,
feira. O
As melhores anedotas não elas

sif'icadus farão jús súmentc ii sua

publicação -.

ATENÇÃO
Lei am o in tcressant e programa

dos Cin cs Hitz e ROJiy na última
página,

�""""""I""""�

Sa njOõi n 01
LJc D.N.S.P. n' !99, de 1921

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

Crédito Mútuo Predial

S a ng uenol
CONTEM

OITO El.EMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA. : � ..TO, FOSFOROS.CALeJO �
ETC

TONICO -DO CERES'RO
'fONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Oeplup.,.do ••
E.gotldos, Anêmico., Mã••
qUI crilm Mlgrol, Crilnçl'
uquíliclI, receb.rão I to"l.
ficlção gerei do olgl"i.mo

Propnetários - J. Moreira & Cia

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELlMAN·N

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

.ormadQ paro Unt'f'l!rsid&l!e de Gensbn
Com prltica DO!' hosplU.1.t euroJ)ItWI

Cl1l11e& m.ct1ca em .eral. ped1atr1a, Qocn

lU d.o st.t4mu neM'OIlO. aparelho l'n.1to
1U'I:nAr1o 60 homom lO da mulher

� Ttliomiro: DE.. PA.UIA) TAV&a_
Cura0 d. Rru1101� mtn1ca com o dr

1Ilan� d.o Abrell C&mpa1lal"1o <ao Pau·
oe , lil�ctlll1Dáo em Hl6!ttne e IaMI
Pdbl1ca. pela UlÚT8'i'lll®d1J do ruo ele Ja·
�i!1ro. - Gabmetfl t'Jm Ra.l" :r:: - !lloctro
lU<UQl'Mtf�A el1n.1C1l -- JofotabollImo ln!
tal -- 3o�({.m Duod"DAI - Gablneta
141 fYtot_pj� - L."1b?rnt6r!o 4.�
' . .í)lJi � IUAlln:<'l c:1nic,•• - Rua !l'erD&Dt4o

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

......� .
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I_�_T,_ID_A SOCIAL
À minha netinha JANE, no dia do

seu aniversário
Min ha querida netinha,
F'lór mimosu ainda em botão,
Lírio cheio Ide inocência,
"Vida do IllCU coração.

J::s lima auroru leJiz,
Tôria de encanto e alegria,
nos teus pais, querida neta,
lês () só], luz, harmonia.

Que a virgem mâe de Jesus
?'i:o dia dos anos teus,
C0l110 presente te envie,
Beijos e bençãos de Deus.

1: tudo quan to CLI desejo,
.\ minha amada netinha.
Que há de' ser para o futuro,
A minha "Salve Bainha".

JOÃO R. FARACO

ANIVERSÁRIOS:
A,\JTóNIO SALU:\1

Tru •• scor re hoje a data natalicia
do sr. Antônio Salum, sócio da fir
ma Sulum S. A. e apreciado despor
tista.

Dr-f'Iuc no dia de hoje o ani
vcrsúr io da gentil srita. ::\Iaria, fi
lha do sr. J ojo Gonçalves, ativo c

estimado reprvsen tante comercial.
-- Faz ano s hoje a sra. d, Zil;',

Brito Hosa , dedicada esposa do sr.

Demerval Hosu, chefe da Oficina
Técnicn Royal, desta praça.

- U sr. Clemenceau Machado,
f'nnc. da firma Hoepcke, faz mos

hoje.

FAZE�,'I ANOS HOJE:
o sr . .10;'\0 Caricio de Sousa, fUBC.

aposentado ;
a menina Jul ia Mar-Ia, filha do sr.

Teodoro Bucker ;
o sr..João Boiteux Fiazza:
o SI'. João Lino Bastos, r(mc. da

I. Y. T. P ..

*

VIAJ I\.'NTES:
Acha-se ne.ta cidade o ar. Mi

quel Laranjein. funcionário Fede
rol, .ervindo nu coletoria de La
�, ".lna, o quo 1 ••tá acompanhado
de aua exma. e.pô.a .ra. Prelali·
na ·Soc'u. Laranjeira e filho. me
ninoa Mário e Marlene.

Re laçâo de pessoas que seguiram
viagenl, onte111, pela Auto Vi:lçãü
Catal'inL'nse:
VIAJANn�S PARA CCRrTIBA
Antôni'O Co�la Amorim, COI1.er

dante; ::\hlias Felizola, Yiajante
comercial; João G. Cristofis, Co
n1"h'cio; Dr. Trancredo V. Júnior,
Aclvog:.ldo; Dr..bão B�tista P. T(k·

CINEMA
CARAVANA HERóICA NO
}.oIAIS ESPETACULAR DE
TODOS OS ESPETÁCULOS!
George Raft têm em EPO

PÉIA DA ALEGRIA uma das
mais brilhantes atuações de
sua carreira.

Géorge é o decisivo protago
nista com a excelsa bailarina
Vel'a Zorina nesta e.popéia da
caravana da alegria. Atuam
P111 destaque, estrelas de pri
meira grandeza, como Jeanet
te Mac Donald, cantando com

d i v i no" c"b.arme". Marlene

Dietl'ich, com� a sua cintilante

perso·nalidade. Orson Welles,
o "Cidadão Kane", magistral
e único. Al,ém de muita can

�.ão, músicas, bailados, luxo,
esplêndor.
Amanhã nos Cines UHz t\

Jloxy.

o FILl\IE DE WELLES
Vem causando intensa re

Pél'c:lssão a notícia propalada
:)O� llUia agênci::t inl ernacior,a1
clE. qne O1'son Welles voltarü·
ao 13ra.:;'l pala terminar o :;ru

filme inacabado. Todos estão
curiosos para saber o que hou
ve com o filme e ainda mais
aS'3iE:tí-Io.

PRóxrHOS LA�ÇA.lVIE�TOS
Os SUPER HOMENS é ()

priJximo formidável lançamen
to dos Cines Rit:-; e Roxy. A

seguil' CAS'\NOVA JUNIOR,
com Gary Cooper, e CONSPI
RADORES, com Hedy LamarT
{' P,l.d Hpnreid.

Cine Odeon Govêrno do Estado Economíc
�:. FinançasA's 4,30 e 7,30 horQ8

Sessões Populare.
TANQUE HERÓICO
Lutas e MGlvimento.

Conccdcr t'xo}�crar;ão:
A Xlaria Macedo Rosa. do cargo de Escre-

o sr. Interventor federal no

tado assinou, entre outros, 0S

guintes atos:
llECRE'l'O·LEI N. 1.48H

Abre crédito especial
O Interventor federal no Es

tado de Santa Catarina, usan

do da atribuição que lhe con

fere o art. 6°, .n. V, do decreto
lei federal n. 1.202, de 8 de
abril de 1939,

DECRETA:
Art. 1° - Fica aberto, por

conta do excesso de arrecada
cão do corrente exercício, o

crédito especial de quinhentos
mil cruzeiros (Cr$ 500.000,00),
para a aquisição de reprodu
tores.
Art. 2° - Êste decreto-lei

entrará em vigor, na data da
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
d. Palácio do Govêrno, em Flo

nópolis, 19 de outubro de 1945.
NERÊU RAMOS
Orlando Brasil
Rogérto Yieira

A TRAGÉDIA DA FRANÇA

Vlt.,TAl\ TES P.\HA BU'::\lENAP
Mário Mafra, Advogado; Werner

Hans Otto Mietzsch, Comércio;
João Austacio Pereira, Idem: Ma-

I
noel .\Iingatos, Viajante; Cirilo Grr
mani, Comércio.

..,

I
VIAJANTES PARA JOIN\TILE
António Lucio, Comércio; Lauro

Crubha, Idem; Celestino Sousa Si!
"a, Viajante; Timoteo Guilherme
rl:l Cunha, Cornércic.

VIAJANTES PARA ITAJAf
Julio Averbuck , Viajante ; TO:'1az

Gonzaga, F. P. F.; Salvato José Pc

rrir�, Estudante; Jaci Campos, F. 'Um
P. 1,.

VIA.JANTES PARA LAGL"NA
Srlvo Fer raro, Comércio; Nico li

ni Milantoni, Viajante; Feres Sali
ba, Idem; Arno Danilo Simão, Co
mércio ; Fernando Peck , Comércio;
Custódio Silva, Bancário; Paulo Ja
cob :\ray, Comércio; Alba Húlsc,
filha Prefeito de Tubarão; Santino
dos Santos, Comércio.

Tua e.mola paro 011 Mi..õ".. é
abençoadQ: voe salvar o teu pobre

irmão. o índio.

BRITO

losa, Idem; Egas Muniz, Jcrnnlis- com Albert Ba18erman

ta; 'Valter Mussi, Comércio; Ma- Romance sentimental de um cego

nocl Soares :.vIaia, Comércio. da, grande guerrQ mundial
.

Cine Imperial
A'. 7.30 horas

Última. Exibiçõe.
GRECIA-BERÇO DA LIBER

DADE

com Rita Hayworth e Charles
Quighley

No Programa:
Cine jornal Brasileiro D.F .B.
A Voz do Mundo -Jornal
Preços: Cr. 2.00 -úrríco

Impr. até 14 anos

Finalmente amanhã, aimultâneo.. v�nt� Juramentado da Escri\-�,ni� de Paz do

t Od I
.

.

1 distrito-sede da comarca de JOIl1\'Jle.
men e �o �on e rnperre

I
Nomeor:

Tito GUlzar em : . .

DO MÉXICO CHEGOU O AMOR Alvacyr Ro,a: para. iutermamente, exercer

o cargo de Escrivào de Paz do distrito-sed- tia

Início do gigante.co seriado!
CONTRA A 5a. COLUNA
com Duncan Ranaldo e Neil

Hamilton
No Programa:

Filmes Jornal Nac. D,F B.
Preçcs : Cr$ 2.00 e 100
Impr. até 10 ano.

Filme sintético
filme eletrizante e cheio

torcidall :
PERIGOSA

Calçados para senhores. últi
mos modelos, preços ao alcançe
de todcs "Pe)uso" vende Da

rua 'Tiradentes 19.

Amanhã

Simultaneamente

comarca de Toínvüc, em substituição ao serve-i

tuá r io vitalicio Wa ldcmi ro Onofre Rosa. cri

quanto durar a licença ao mesmo concedida.

Designar:
Moahir Thomé de Oliveira, ocupante elo

cargo de Veterinário, padráo K. do Quadro
único do Estado, para substituir o Adrninis

trador-fiscal (Serviço de Beneficiamento le

Leite). do Quadro Único do Estado, enquanto
durar a licença ao mesmo concedida. e a contar

de Iode corrente mês.

* * ,.

Prefeitura ele Florianópoli.
DECRETO·LEI N. 239

O Prefeito Municipal de Florianópolis, na

conformidade do disposto no art. 12,
item I, do decreto- lei federal n. 1.202,
de S de abril de 1939,

DECRETA:
Artigo único - O subsídio e a representa

ção do Prefeito Municipal, no exercício de
1946 são fixados. respectivamente, em .

c-s '2.000,00 e Cr$ 1.000,00 mensais, revoga
das as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 11

de outubro de 1945.
P. Lopes Vieira, prefeito municipal.
Ma�1t"el Ferrár.. de Melo, diretor, padrão Z.

PorIa ria de 15 d.e oulubro de 1945
O PREFEITO DE FLORIANóPOLIS RE·
SOLVE

AdmUi,.;
Hugo Lessa para, como extranumerário

mensalista. exercer na ,Diretoria do Expedien
te e Pessoa!, a função de Administrador de
Cemitério de Distrito, referência III, com

exercício no Cemitério àe Trindade, correndo
a despesa por conta da dotação 9.31.1, do ar·

çamento vigente.

Farmácia de plantão
E.tará amanhã de plantão a

Farmácia S Agoatinho, à. rua Con
.elheiro Mafra.

O lf do .erviço noturno .erá feito pe-
a alate indica o la Farmácia Sto. Antônio, à rua

Tiradentes, '�1 João Pinto
�P;JPw _ .. _ w _ _ _..... _ _- - -. _._ _....._.....,...

A CAMINHO DO BRASIL A

MISSÃO COMERCIAL FIN
LANDEZA

Estocolmo, (S. F.!.) - A
Missão Comercial Finlandeza

presidida pelo Sr. Seppala es

teve nesta Capital a caminho
do Brasil, onde negociará um

novo acôrdo comercial. O Sr.

Seppala exerceu durante mui

to tempo as funções de Encar

regado dos Negócios da Fin

lândia no Rio de Janeiro.
A SITUAÇÃO ECONÔMICA

* * *

e

ÂNGELA e RUY 'IcOl'lfirmam
Florianópolis, 14-10-1945

-_-

RITZ-às t6, 18,30 e 20,45
ROIY ..às 17 e 19,30 brs.

RUBINSTEIN
Em 1898, Artur Rubnstein, eminente
pianiata polonês e que aparece pela pri
meira vez na tela, no, filme sensacional
e empolgQnte - EPOPEIA DA ALEGRIA-
tocou paro .eu companheiro de música,

Bronislaw Huberman.
Quando Artur Rubin.tein terminou, eeu

amigo tocou-lhe no ombro e disse entu
aiaamedo: -- «Você tem talento, meu

amigo, trabalhe. trabalhe, muito e muito
e um dia aeráa um grande pianista.
Artur tinha naquele tempo 5 anos e o

amigo 11. Hoje Rubinstein é como 8e
.abe um grande pianista-concertista e

abrilhanta com sua arte ali .eqüências
admir<Ívei. de.te magnificente filme que
oa Cinell Ritz e Roxy apre.ental'ão

amanhã ...

Dr. Aurélio Rótolo e

Maria Pinho Rotolo

participam à. penôa. de .uas

relaçõe. que contrataram o

callamento de .ua filha ÂN
GELA MARIA com o Capitão
Dr. Ruy Portinho de Mora••.

Antenor Moraes e Maria
Portinhe de Morais

participam à. pe..ôa. de .uaa
relações que .eu Hlho RUY
G:ontratou ca.amento com a

.enhorita Ângela Maria
Pinho Rétolo.

Domingo. dia 21, é o dia do
Miallõea.

...

\....,,_ .
'* G[ORGI[ un
• VERA ZORINA ��_
'* JEAHHU MacDONALD
* 3RSON WHUS'

" :V![RCURY WONO�R SHDW"

'* MARLENE DilHRICIH
i�

'" OINU SHORI[ 'o.'

,. DONAtO O'CON�OO
te IP[G;GW RUM
" W C fltlD�

DAS INDIAS ORIENTAIS
HOLANDESAS

S. H. 1. - Segundo despacho
de Londres, os funcionários
das Indias Orientais Holande
sas revelam a existência de

bôas perspectivas à exporta
ção de importantes matérias

primas das regiões libertadas
dessas ilhas. As plantações e

armazens de Java já podem
fornecer trinta mil toneladas
de borracha crúa, tendo-se a

impressão que grande parte
das plantações gomíferas, ja
vanesas p o d e r ã o produzir
brevemente. Por outro lado,
no porto de Java já se encon

tra um milhão e seiscentas
mil toneladas de açucaro Sendo
o consumo doméstico de qua
trocentas mil toneladas fica
rão para exportação um mi

lhão e duzentas mil toneladas.
A situação do café é menos fa

vorável, acreditando-se que
êsse produto não possa ser ex

portado senão dentro de mais
alguns anos.

1 ..500 pessoas n� recepção ao

general Mascarenlas de Morais
WASHINGTON, 19 (U. P.) - Mil e quinhentas pessoas

compareceram à Embaixada do Brasil, na recepção oferecida
em honra do general Mascarenhas de Morais. Além de quase
todos os membros do corpo diplomático, estiveram presentes
representantes dos altos comandos militares e naval, da Côrte
Suprema do Senado e da Câmara e outros.

• Ih� A�ORn�s s�srfRS
'" �RmR RijBINSmH

CA:RME� AMUA

DESPERTE • IILIS
DI SEU FJGIDI
ESIIIá.c- .............
Seu ffcado -.c pncluzir ".'lI'Íl.__
_ lUte _ bU. Se a bilis aio carrc i-
'ft'emente, OI alimea... aio ..diceriM
e apodrecem. Osé- ÍIIdIaIIl.esa&-
'o. SobceYém a prisão ele YetIIR. V...
sente-te abaódoecomoqaeeft'f'c" cada.
Tudo é amargo e a Yida é_�
Uwa simples encuação aio 1IDCará.

eausa. NesIle c:a-. » Pllubs Carta- .
extraQrdinarUmenteeficazes.FazeaaCllll'
rer' esse litro de bilú e ...oe! 1eMe-SC'"

postO para tudo. São suaYes e. contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilit
correr livremente. Peça as Pilulas Cartetr.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S3_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

16Clube - Amanhã, dia 21,
quando serao entregues medalhas à

---------------------------�-

Estotístíco

tarde dancante com início às
,

equipe juvenil de basquetebóL
1IlaiJ !

Lira Tênis
horas,

I r

FILHA I MAE I AVO I "El\HSSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"
(Português)

tuará, de 5 a 15 de novembro, SE VOCf: GOSTA

por intermédio de seus órgãos Notícias
Ouça os boletins informativos

municipais, o levantamento de
que são transmitidos tôdas as meias

DESEMPREGADOS, em todo horas, e os da Rádio Cometa, de 23

o território estadual. Todo de- a tia feira, às 21.30 horas.

sempregado deverá compare-
Música Sinfônica
Ouça em sna casa a grandiosa

cer ao órgão competente, para Orquestra Sinfônica da N. B. C. to-
. /"'-

prestar informações. Em F'lo- dos os domi ngos, às 20,00 horas. ;_
rianópolis, deve dirigir-se à Programas femininos IINSPETORIA REGIO:\fAL DE Sintonize. o s.�l1 receptor, �s, 19

"
_ horas, de 23 a G" f'eira e ouvrra Sa-

ESTATISTICA MUNICIPAL, I O"ramor de Scuvero com as suas co-

no Edifício "Dom

JOaqUim"'j
�hecidas palestras.

à rua Padre Miauel í nho. No Assuntos comerciais

interior, às AGÊNCIAS NIUNI-
o

"O Mundo de. Amanhã" é o pr�
CIPAIS

.

DE ESTATÍST ICA, �r���aosq�� Jt3:t�t��=��a. Todos os
-------------

sediadas nas Prefeituras Mu- Conhecer os Estados Unidos

niclpais, ou ás I:\fTENDÊN- Faç,a l":_ma viagem I)laravilhosa
CIAS DISTRITAIS. O DEE so-

através desse �rande pais ouvindo

I
.._ "Conheça os Estados Unidos" que

licita a coperação ele todos pa- é transmitido aos sábados às 19,34
ra êsse trabalho: avise às pes- horas.

soas ele seu conhecimento, ele- Teatro
Ouça um dos melhores "broad-.

______________________• sempregadas atualmente, pa- castings" no gênero, sintonizando o

�-.i__---_-----------------
ra que venham prestar suas "Radio Teatro das Américas", tôo

IR. H. BOSCO LTDA ���g����o���S�!��:�E. q:�� .df�EasM4aOs. fR';;,O'àSID19'[35Shoras.•

•
necessitando de recursos 11- 1 ftITAJAI - S- CATARINA nanceiros, não tem ocupação

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGU.ROS DE: remunerada, apesar de possuir EJt, e�p,cifift1
Repre.entaçõea Tran.porte. Marítimo.; FerrO. capacidade e disposição para "Iiu;tlld dure'

Con.ignações -- Conta Pr,spria viários, Rodoviários, Aéreos, O trabalho.
Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidente. do e euite: AS

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pe••oai.,

I
.

f
.

CAl. POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida. IH eCffltS
Endereço Telegráfico « B OSCOn Ao público

;. 1___ o proprietário do «Novo
Hotel», de Angelina, avisa
aos seus amigos e clientes,
que. a partir do dia 20

Ido corrente, terá fechado

aquele seu estabelecimen-

Ito, e a-gradece a pr efer ên- .

cia que sempre lhe foi
dispensada.

l
..---------------------

-

TOdas deve0), usar a

U lroi,5jRãi I ;tJ�
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
Alivia õ5 Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantazempa
ra combater 8S irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante E' regulador
dessas funções.
FLUXO-:--EDATIN A, peja sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada .. D�ve ser usada com

confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se

ern toda parte.

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

I Aproveite a ocasião!
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiracentea 17, acaba de

I
receber reduzido número de cortes de

',,'.
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítrrnos}.

Visite-a hoje mesmo!

DEPARTA:\IE);"TO ESTA
DUAL DE ESTATÍSTICA
O DEPARTA:\lE:\fTO ESTA

DUAL DE ESTATIsTICA efe-

I

1 DR. HENRIQUE

• (M.=�Td�D:�.:.� d.
Direito Social Bt'aliileiro e

Paulista, lente da Faculdade
de Direito de, Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Prag.a 15 de Novembro, n ' I,
.010 3 -Caixa Postal -- 86.

Mo tor a óleo crú
VENDE SE um marca "Clí·
max" - mil rotações - força
de 6> a 8 cavalos. possuindo

cota de alea.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44,
Telefone 1134.

I

I ��.i���d:9�b-��g���� Icom. João Selva. -- Avenida. Herci- :- --=1
lio Luz, 55, 15v-5

Brasileiros nos

Estados Unidos
NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Agêacia. e Repraentaçõu em GeI.'OJ
Matriz: Florian6poall

IRun JOOo P\ato, n" !J DAIR MARIO LAGO�In Po.tal, 37
Filial: Cresciúmo e

Rua Floriano Peixoto••/n (EdU. NELI MACUCO LAGO
.

Pr6prio),-Tele!Jl'Qma.w: ·PRlMUS"

IAg.nt.. DOlO principoifl tnuniciv;lioe participam 0011 parente. e

.-ii,,, E.t..o.,

I
amigos o nascimonto de IIUa.

•primogênito
Camisas, Grav.atas, Pij amee ROSY MI RIAM
Meiasdas melhores, pelo! me- i Maternid�de, 14-10-45 ID.ores preços s6 na CASA MIS- I 'I-- -!.-
CILANEA - RuoC. Mafra, 9 I
�...... .. ...... - ...-_. .....

ll----A-P-EN-.-A-S-C-r$-a-,O-e---Com essa ínfima quantia VoeS.
Ouro para Dentidas está auxiliando o seu próximo,

Centrtbua para a Caixa de Esmolas
22 Quilates (Justo Título) aos Indil"entes de Florianópolis.

Programas
de rádio

o M�lHOg VERMIFUGO
DE �Fe:ITO SEGt!QQ
f: INOH!'4SIV04S

CDIANÇAS li

Washington (8. r. H. -

Procedentes do mundo finan
ceiro do Brasil, chegaram a
Nova York em miSSÕeS comer
ciais relacionadas a seus va

Tios interesses, os srs. Romeu
Nunes, proprietário de uma
fábrica de sapatos e de uma

drogaria em São Pauto, .fi1ober
to Alves de Lima, exportador
de café, e José Carvalho, repre
sentante geral de tecidos.

o Sahão

•

Idiema. por
tuguê.. espo.
nhol, francÊill,
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Fí.ica, Química, Geo.

lO9io; Minara!ogia. Engenharia ci

vil. müitar li naval, Carpintaria,
Dennho, Saneamento, Metalurgia,
Elilltricidad� Rádio, Máquinaa Mo

tONII, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.:ultura, Vetarinária. Contabilidad.

Diownári_. etc. etc.

BREVEMENTE
Importação direta de todo
material e aparelhos de
rádio, amplificadores e

transmissores para ama

dores. Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

A açlo benéftea tia Pe
rnada Ma 11 Zan, prepara
da especialmente para to
dos OI casos de Hemer

roides, é imediata, alivia
as dõres e o. prurido.,

.,.."......_
acalma e evita 1II eomplí-

z caçêes in fecciosas das ul

cerações e varizel hemor
roidais. A venda em I.da.
a. Parmaclas em bisnag..
com canúla especial par.
facHitar a apllcaçlo .

Alt 6

MAN-ZAN
PARA HEMORROIOlS
Um produto De Wht

MACHADO • ClA-

Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

DEPOSITO DGNTARIO

MASETTI
RUA SEMINARIO, 131 -- 135

IRUA MARCONI. 44 - S. PAULO

1'1que enviará lista de peeços,

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

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 tnteressados na aquisição de
bons funcionários (as).

*" * *

CI A. WETZEL INDUSTRIAL-.J()INVILLE (Merce

recornmeuda-se para roupa fina € roupa cornmcrn,

CASA ou TERRENO
H_ Moura c mpra.

Avemda RIO Branco , 89
xxx

CORRETORES
Precisamos. Informação à Rua

João Pinto n',6 ou Caixa POII
aI, t42. 10v-8

Locomovei
VENDE-SE um de 30 H P.E.
Informações nc sta ger êneia.

I Edmundo Simone e Senhora, I

Artur Schlemper e Senhora

participam aos parentes e

pessôas de suas relações.
o contrato de casamento

de seus filhos

IPASCOAL e EDA
Fpolis., 6 - 10 - 4S

"6vlI3

LEIAM A REVISTA
O VAIE DO ITAJAt

BRI1'O
O alfaiate indicado

Tiradentes

S��Ã���RCt""
ESPECIAUDA.DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.... c:n auo Sãbado. 20 Lte OUtubro de "'45
----_ .._------------------

Militar
Alfaiate
Carioni,

"O melhor"

f

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Elorianópolie
nOENçAS NERVOSAS

Com os progressos da medicina
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per-

z

feitamente remediáveis. O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados da
tais enfermidades. O Serviço Na
.cional de Doenças mentais dispõe

Ide um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes aervoscs In- Idigentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às ] 1 horas. o-iàriamente.

Livres novos e usados,
em diversos idiomas,

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no esrrangeiro.

Novidades todas as

semanas

\
'J
i

,

5

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

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

� ,..--

I 'i���\ ��bJ�!�!��!�25 -��!���4�
I -

�� (em frente ao Tesouro do Estado

, Dr A:ÁT�nn:nT�::S fIO�!::���!��s....
I

. . "

Farm. L. da Costa Avila

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELE<iANCIA ?,
PROCURE A

Alfaiataria Mello e tia.
Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

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

I
I

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIlACIA

I.. C .En, 4 • 5 - PONE 1.'.0
.

blrl,. a ........

�

I
I

Copynghl da
The HAVE roo H/AND ?Inc.

xnxrsrmuo DA AEH.ONÁUTrCA
QUINTA ZONA AÉHEA

BASE A(�HEA DE FLORIA
NóPOLIS

INSTRUÇõES PARA MATRíCULA
�A ESCOLA DE AERONÁUTICA
Acham-se abertas até 31 do

cor-I avisa seus distintos íregue-rente mós, as inscrições para o

I
ses que acaba de receber

concurso de admissão ao Curso
variado .. stock» de casiPrévio, destinadas a formação de

Df'iciais Aviadores ou Intc adcntcs miras, linhos e tropicais,
de Aeronáutica. nacionais e extra:ogeiros. 1. " que, no Território do
o int crcsxad» pedindo inscr;':iio

I
Alaska, absolutamente não há

110 CO:]('UI"S'O d'� admissão, ser
á

ins- VISITE-O! moscas.í

ruido l'I'm UI1I rcqucrin.ento .li ri- 2 d
.

t
.

gido ao Comandante da Escola de
... que, no mun o ln erro,

Aeronúuticu e deverú sei': RUl:! Tiradentes, q A. O primeiro escritor a usar a
a) datilografado em Iormu lúrio máquina de escrever, o telefo-

Io rn ccido pela Base Aérea, dcs- ne e o ditafone foi Mark Twain.
la Ccl,Jil:11. c c ntregue na Scci cta- 3 ... que o número de áto-ria da referida Base, até 31 do

mos existente num cubo decorrente mês.

Ih) conter a c1ecL!raç:io cxnrcs- Dr. "rtu.r Pereira matéria orgânica do tamanho
sa d:, que o candidato se destina 11 de uma cabeca de alfinete é
ao ClIl'SO de Fnrmnç âo de Ofi-/ OI. calculado em 'oito sextilhões; edais Aviadores ou ao de Oficiais e Ivel·ra

I
que, para contá-los, tomando-Intendentes de Aeronautica, deven-, ....

do anexar ao r-equcruuento os se'-I Clínica Geral da Adultos se por base UIn milhar por se-
guin!:�s documentos: Doença. <ia. criança_ gundo, seriam necessários 250

1) Ficha i n d i v idual datil 'f(ra- Laboratório de Análi_e.

I
mil anos.

JacLI cm Iurmu lúrio f'ornecido j)('- clínicaa.
4, .. que entre os vegetaisla Base. Con_ult6rio: rua Felipe Sch- �

2) No caso do candidato ter m.idt , 21 [alto_ da Co_a Pa. mais curiosos da flora amazô-
menos de 17 anos na data em que l'ai.oJ. da. 1030 á. 12 • da.

I
nica está o carurú, planta de

requerer, autorização do pai ou lu- 15 ei. 18 he, folhas carnudas, que cresce
tal' dntilogruh.do =rn f'ormulá-Io Re.idência: rua Vi.c. de Ouro

nas rochas das cachoeiras e éfornecido pela Base, devendo a de- Preto. 64.

Iclaruçâo do tutor ser acompanhada Fone: 769 (manual! tão rica de sal que os indias ex-
do d"CUlllC!l!" que prove essa (fU:1- traem dela essa substância, a
lidade. qual utilizam em sua alimen-
3) Atestado de solteiro dal ilo- • tação.grafado, em formulário f'orncc«;o

I
-

.

pela Base, passado pelo pai, tutor Atencao

I
5 ... que os primitivos 1'0-

ou autoridade do local em que o , manos usavam um extraordi-
candidato residir. A casa da. máquina. SIN- nárío remédio para curar a
4) f,testado de idoneidade ]1'0- GER dispõe de técnico aspa- picada dos escorpiões: monta-

ral. daLi!r,grafado. em f'ormul.u-i o cializado em coriaêr tos de vam a vítima num jumento,fornecido pela Base, passado por máquinas de costura. moto- f lt ddois oficiais cio Exército, Marinha f
com a rente vo a a para a

res. fogareiro•. geladeiraLil, er-

Iou ela Acronúut ica, ou por auto ri-
1'08. oquecedcree , etc. cauda do animal, e deixavam

dades pc l icia is ou judiciárias do que êste se fosse; e que, dessalocal em que �, candidato residir. Atende chamado.

I
maneira pensavam eles, o ve-5) Ccrt ulâo de idade, vcrhum

a domicílio.ad verbum, para provar que o

can-I
neno infalivelmente se trans-

didato tem menos de 19 anos de Tirante., 18 __ talefone 1.479 feriria do homem para o ju-
idade, no dia 1 de março do ano da menta.
matrícula (1g.t(j), não sendo ar.o i- 6. " que, há cêrca de um-tas as públicas formas.I
(i) Atestado de bons antecedeu- século, quando era intensa a

tes ou folha corrida, passado por procura de ouro na Califórnia,
autoridade policial do Iocal em que - os bancos tinham permissãoo candidato residir. .

feda U Orofino do govêrno para se transferi-7) Atestado de vacina anti-va- 111. rem livremente de cidade emr iólica,
8) Ccr l ificarl o de conclusão do Cirurgiã - dentista cidade; e que, porisso, quando

CUI'SO Ginasial, podendo ser ai' 'e- Diplomada pela Escola de queriam evitar o resgate de
sentado, posteriormente. até o dia Odontologia da Faculdade. suas notas por ouro, muitos.31 de janeiro de 19·!{i. .

9) Carteira de identidade, que de Medicina da Univer- deles se fixavam em Iocaís que
�erá devolvida ao interessado pe- sidade de Porto Alegre.

I
eram verdadeiros esconderijos;

la Secretaria da Base. depois de Consultas com hora mar. e que o "Bank of Marroco",
conferida com a ficha individual. cada , no periodo das 14 por exemplo, foi descobertoNão serüo aceitos, documentos

'9 por detetives depois de um anocom emendas, rasuras ou qual-ruer as 1 horas.

I
outras irregularidades, bem cerno Consultório e Residencia: de investigações numa densa
documentos discordantes qUaJ1tO:l Rus Esteves Junior 129 floresta do Estado de Indiana.
filiaçúo, nome e idade.
Os documentos apresentados fie-' Telefone - 1218.

verão ser selados e com firmas re-Iconhecidas, com exceção da ficha "---------------=
Individual.

----------------------------Par-i maiores esclarecimentos,

Ipo.der:'ie,.
(1S candidatos

dirig'ir-.s.e.
a

Base Aér-ea de Florianópolis, fle!:�
conduçâo das U{).45. em frente ao

":';api('he Municipal. I3a�l' Aérr-a de Flor iauópnlis, 18
de Outubro de 1945. '

AROLDO JAROmR WITTH"t; ,.
1° Ten. Av. - Ajudante

Sedas, Casimiras e Lãs

$A S••-rA aOSA
ORLANDO SOA RPEJLL]

Roa Conselbeiro Mafra, 36 - lOja e sebreleta - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

C0NTA CORRENTE POPULAR

Juros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

TOSSE.
BRONQUITE
E. CO,QUHUCHE

o rn s i .... :J::< 005 mElHO�cS
"1'9 _I;O,�:' "'''II'''SIIiI _

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Traiano, 23 • Florianópolis

SEJA SUA

«>'>
\�"tt��;;

A SALDE DA �RJLUER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o e:STA"O Sábado, 20 oe Outubro U. '945

,.,

RELIGIAO Irmandade Beneficente de N. Senhora O EST1\00 Esportivo
do Rosário e 8âo Benedito VÁRIAS

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Dando prosseguimento ao

A Mesa Administrativa da Irmandade Beneficente de seu programa de competições
interno o "Iate Clube de Flo-

�_-,,/j N. S. do Rosário e S. Benedito, tem o prazer de convidar a to- rianópo'lis" promoverá, ama-
Catolicismo Puríssimo Coração de Maria dos os seus Irmãos e demais fieis, em geral, para asistirem às

(Parto): 8 horas. festividades em louvor da sua padroeira, "Nossa Senhora do nhã, na sua ráia oficial díver-
20 DE OUTUBRO 19reja de Sl''. Antônio: 7, - 8 ho- Rosário", a se realizarem em sua Igreja, e que constarão do sas disputas.S. ,HL'\O ('.ANCIO, ('OX- raso

t
'

1930 hFElS�OR rgl'eja de S. Sebastião: 6,30 ho- seguinte: Dias 19 a 27 do corren e - novenas as , oras; .

"V I ., da
S. João é apelidado de Câm- raso dia 28 do corrente, missa com comunhão às 6 1/2 horas; dia 23 A��ocla�os .�o d

e ellosf lza
cio segundo o nome Kenty ou

Igreja de Sta. Terezinha: 8 ho- do corrente, Missa Solene às 9 horas e, na tarde do mesmo dia, .

Ilha, adPloveI t3:nf. ad a °oor'� raso . - .

1630 h
: que o la san 1 ICa o prop -

Canty, lugar na Polônia,' on- Capela da B9SC- Aérea: 8 horas. Procissão, as ,
oras.

ciona sairão na manhã de do-
de êle nasceu pelo ano de 1397. Asi l« Irmão .Ioaquirn : li horas. A Mesa Administrativa, desde já, agradece a todos os que ..' d . 1

-

d inha
Seus piedosos pais proporcio- �acl� dos _Lil1Jõ�s: 8 h?ras. .

comparecerem a estes atos de nossa Ieellgfào. mmgo o g.a .�ao a pr� �
naram-Ihe uma sólida educa-; Gin ásiu: o, - 6, - 7,30 (so alu- Consistório em Florianópoils, �8 de outubro de ,1�45. par�, �on�e�,ulI. o �l�;nen n:e

- . - . .

I
nos), - 8,30 horas. Sebastiao da Rosa Secretano. ces::;a!lO a p�Ixa a que

çao cristã. Depois de brilhan- Capela de S. Luiz: 6,30 - 8 ho- '

propoem realizar.
tes estudos preparatórios di- raso

para uma obra de vulto como assunto exarado nas passa- ..

.rtgíu-se para a nova Uuiversí-
I
Capela \10 c\lJriyo {)I!.' :\fenores: 7

a Obra missionária! gens do V. T.: Is. 6:-8 e Ex- UNIÃO TIJUQUENSE F. C.

d�de ?e Cracóvia, alcançando ]I),l:�l'�n{\�l(:j\,()S :\��t:i��s li horas Ajudai-a com a oração, o sa- 3-1-10. É estudo que constitui Domingo próximo, excursío
ai o título de doutor em teolo- Trindade: Chácara dos Padres: crifíc:io, a esmola, lembrando- um toque e de despertamento I nará, à cidade de Brusque, a

gia. Em seguida, foi nomeado 8 horas. vos de que ajudar as Missões da nossa juventude p li r a, equipe do União Tijuquense
protessor na mesma Universi- J(Jã,> PPSSO;\ (Estreito): 7,30 ho- não é sómente um ato de cari- ocupar com dignidade e nObre-I F. C. de Tijucas, acedendo, as-
dade, lecionando exegese das rus (igreja) - 9,30 horas (capela). - ,

a c g'o m onsabi it dos valorosos� São José: 7,30 _ 9,30 horas. dade crista, mas tambem um z um ar , u a resp -

SIm, ao convi e

Sagradas Escrituras. Durante ato de são patriotismo. lidade, uma função na vida, Brusquenses, que muito, cor-

algum tempo foi vigário tam- 21 DE O UTUBRO Não sejamos ingratos: não em benefício de alguém ou de I dialmente, na pessoa do reno-

bém de uma paróquia na vizí- IHA nAS )IISSõES l' nos esqueçamos dêsses heróis alguma 'causa. Fala-nos a li- mado craque do "foot-ball" de
nhança de Cracóvia. Notando, Convidada para algo dizer anônimos que às regiões lon- ção de que, vocação não se im- Santa Catarina, Hélio Olinger,
porém, que as duas incumbên- sôbre as Missões do Brasil, co- gfriquas da Amazônia, de Mato põe. Vem de Deus mesmo. Ele, tiveram a honra de receber es
cias de vigário e professor não

mo iniciarei estas despreten- Grosso ou de Goiaz levam a a revela a cada jovem. Cumpre te convite. A delegação de Ti
lhe permitiam o desempenho dosas linhas senão lernbran- Cruz da Redenção e a bandeira aos lares, às Igrejas e às Esco- jucas partirá rumo àquela cí
devido das suas funções, re- da Pátria! las, tornarem-se veículos para dade amiga e hospitaleira, do-do aos amáveis leitores que os
nunciou à paróquia. Entretan- últimos papas querem à Obra Edésía Aducci ajudar a juventude e achar o mingo, dia 21, às sete horas,
to, reservou-se o direito de

•
seu caminho. em ônibus especial da EmpresaPontifícia da Propagação da

tílanunciar a palavra de Deus.
Fé no mundo universo como

CATEDRAL Sob tais passagens da Escri- auto-viação Peixoto, gen 1 -

Interrompeu seu magistério DOMINGO PAROQUIAL tura Sagrada, sentirá todo alu- mente cedido pelo seu gerente,às meninas dos olhos, e que,
com uma viagem a Jerusalém

esta Obra
3° domingo de outubro. no ou visitante da Escola Do- sr. Antônio Peixoto.

pU1' conseguinte, _

e foi três vêzes a Roma. Numa Dia das Missões. minical, por ocasiao, os influ-
desta viagens foi atacado por ����:�: ��so �a�gl���'s t��o l��'�� As 6 horas. Missa com pre- xos do Espírito Santo para vi-
salteadores. Ingênuamente ore-

do inteiro?.. gação, canticos e orações em ver uma vida melhor auscul-
receu-lhes não sómente {) que comum. tando na voz da consciência o

E a obra máxima da Igreja,tinha à mão, mas ainda algu- b'" dI'
_\s 7 horas. Missa com Co- que o Todo-poderoso deseja de

como sa eIS, ja esten eu la '

mas moedas de ouro escondi- munhão geral elas Congrega- sua propria pessoa.muito o seu influxo à Terra de � � "'

das no seu manto. Comovidos das da Imaculada Conceicão. Aos pais e aos lares que nos
Sta. Cruz, êste grandioso Bra- •

dmí d
. ,

por tal simplicidade, os saltea- Às 8 horas. Missa das crían- a miram, eixamos aqui o nos-sil que nasceu cristão, mas it ddores restituiram-Ihe tôda a caso Orações e canticos exe- so convi e a que man em seus
.

d d A id que, pela vastidão do seu ter-
dI' Elhos e se possível, venhamsua rproprre a e. sua VI a es-

ritório,. ainda hoje tem filhos
cuta os pe as crianças : ao

tava caracterizada por uma Evangelh-i, r'outrína. juntos a êste nosso trabalho
d id d dl que não conhecem a luz vivi- ,

10 h 1\1' que funciona todos os do-gran e severt a e no que 1-
ticadora da Fé. As oras., issa paro-

zia respeito à sua pessoa e um quial, com sermão e escolhi- mingos.Trabalham atualmente na T bé di 21 d tprofundo amor aos pobres, aos dos canticos. am em la o corren e,
catequese dos nossos Índios '

19 1/2 h
'.-

dquais dava tudo quanto pos- .\8 14 horas. Oratór!o festi- as . ., por oeasiao o
outros heróicos Nobregas e C lto

'

AI
•

tsuia. Não é de admirar, por- vo para as criaucas. As crian- u , pregara o rev. can a-
Anchietas; e que de lutas com -

to da Iarei ttanto, que o povo logo após a cas rennem-se em uma das sa- ra, pas r a greja e seu ema
o clima

í

nh óspito, com os rios '

"O E II Ii'morte, ocorrida aos 24 de de- las ela Catedral, e divertem-se sera: - vange 10 e a 1- tádio da F. C. D., em prosse-encachoeirados. eom o ernara- b d d
.

dívid 1"zembro de] 473, o venerasse com brinquedos, representa- er a e 1�1 IVl u�· .

I guimento ao Camp.eo.n�to de
nhado da floresta: que de can- B I 1 toados e a-como santo, antecipando as- cões e jogos, até as 15 horas.· e os Imos serao e� _

Amadores da 2 . DIVIsa0.
se iras e de sacrifícios não su- -

f b'sim a decisão da sta. Igreja.
po "tam

.

da 1
.

d
Às 16 e 30 horas. Reunião ervorosas preces su irao ao I '"

Mas vários Papas fizeram exa-
I am 10Je, para po e-

da diretoria da Consrrezacâo I trono de Deus. SOLICITARAM A.NISTIA
.

'
,rem arrebanhar almas 1)a1'a

'" "', I Tod
-

d' 1 tmmar sua causa, e Clemente' � .,.
,.

I
de N. Senhora das Dôres. os sao cor la men e con- Recife, 18 (A. N.) - A As-

XIII finalmente decretou_lheICtl�.to, homens pala a .Patna. Às 17 horas. Reunião de tô_lvidadOS. sociação dos Cronistas Espor-
as honras dos santos em 1767.1. �lml·' almas queIrem e.les, pa- das as Congregadas de Nossa

. E�PIR'IT�SMO
"

tivas dêste Estado, �caba de
. Ira pasmarem 11e as a Imagem Senhora das Dôres. HOJe, sabado, as 19,30 hOtas, telegrafar ao PreSIdente da

21 DE OUTUBRO \ �iyin<; e a dignidade hUll1.an�: Às 19 1101'3S. Novena em hon- re�liza-se no C; E. Am?r �. Hu- República solicÍtando anistia
�L\�TA ÚRSULA E COl:tIlP'Á-; oe mlseros selvagens os M1S-

ra de Nossa Senhora do Rosá- mlldade do Apostolo, sIto a rua pal'a os atIétas da Marinha de

��E[,R�S, MÁRTIRJES 13�ol�ário� f�zem .cristãos .."Cid�- rio. com recitação do terco, ]a- Ma�echal GUllher�e 29, nes!a Guerra Nacional, afim-de-que,
A hlstona desta santa e de, dao� utels a SOCIedade e Q, Pa-

dainha e. benção com o' S. S. capIt�I',a. sua habItual- sessao com a cessação do conflíto
suas companheiras foi muito I tria. •

Sacramento. doutnnar:a. .., mundial, possam participa.r
prejudicada pela lenda. Mas, Mas que descOl:_forto,. que Em tódas as Santas ..\Iissas Amanha, dommgo, as 15 ho- das competicões esportivas.
como sta. Úrsula era anticra- extrema pobreza nao curtlram

se farão coletas em favor das raso haverá aulas de Moral
•

'"

mente uma das santas m�is os Missionários nos primór- Missões do BrasiL Evangélica para crianças, no Il'E[XOU O PAULA RAMOi
populares no Brasil, daremos I diOES

de sua artrOjad.a e�pres?,! MISSÕES. .. És católico? C. EC'hBezer�a d/e Me,nez1e03'h à Já se encontra em Blume
a seguinte breve notícia que ;� PO_f qual: as pl'waçoes nao

Amas o Brasil? rua apeco, S n., e as • 0-- nau. onde permanecerá, o ata
nos parece mais chegada à p��"arao, alllda e.ll;' �lOSs0S _ Sê gel1eroso com a mais ras, nos seguin�es Centros: ,C. cante Machado, poertencente
verdade. Úrsula nasceu como dIas, no soturno sllenclO de bela das obras: AS MISSÕES! E. Amor e HumILdade do Apos- ao Paula Ramos, e que na cI ..

filha de Dionot, um dos eeis nossas, matas! . Domingo dia 21 de outubro, tolo, ,rua Mal. Guilhern:e 29, c·1 dade do Vale do Itajaí defen
britânicos. Atraido pela for- Porem nada os desamma, é o dia mundial das l\Iissões. E. �e, Esperança e CarIdade de I del'á, possivelmente, as cores

l110sura da donzela, o filho deI nada 03 detem: por Deus e pe- Quereis que Cristo reine, de Jesus, avo Mauro Ramos s/n .. do Olímpico.
um rei vizinho, que era pagão, las al:,:as: a�-a:1te ,! ... fato, em todo o mundo? Fa-

C. E. Juvêncio de Araújo Fi- No Paula Ramos, a lacuna
])ediu a mão de Úl·sula. Teme:l- O 1.VnSSlOnano e tudo para \"orecei as l\1issões, amparai os guered�. rua �edro Soares",16, deixd.da pelo jovem meia di
do as consequências de uma �odos:. sacerd?te, médico, en-

:'Iissi.ollários, qUE' vhem espa-
A. E. Fe e Candade, rua 1:< ec� ficilmente será preenchida,

resposta neo-ativa o pai COll- :e"melro. profes-sol", o:;)e1'a1'1o, lhados por tôda a ten-a.
nando lVl:;tchado 51, ç. E.. Jm'e pois, em tõdas as "p e 1 e j .a.. R.

cordou. Ma; a filha tinha Ou-
tudo! quando inicia os traba- É PRECISO QüE ELE REI-

de Nazare, rua Jose BOlteux disputadas, Machado des[n-
tros planos. Queria dedicar-se HlOS d� �is�ã.o. NE, e são os Missionários que,

s/n., C. E. Paulo de Tarso: rua cumblu seu papel com grande.
exclusivamente ao sel:'"vico de O MlsslOuano prepara a ter-

quais soldados aguerridos de
Castro 1\lves 21, do Estrelto � efic:ência.

Deus Por en.fluanto p'o"e'm ra, planta, constrói, ensina, C'· t - .

t. I
C. E. Seara de ATuar, rua D.

• 'j[, -

'b'" .
-- llS o, vao COl1qUlS.al as a -

TC' t· 141 E'"teve que ceder à vontade pa- aclza, e com o tempo vao sen- d O' t' p. t
. t ereza rIS ma no s"r21-

• I do precisos auxiliares cate I lllas os oe11 lOS. 10 egel os to.terna. Embarcou com suas I
.

.'. ..-
..

-

:\Iissionários e sel'ê'is Missio-
companheiras nos rnavioo

..

qae qUl�tas 1€.1go_s e religlOsas --:--1 nários. A noite. também de donün-
deveriam levá-las para o c.a.s-

e vao-se .ab:·mdo .. escolas, as 1- ... go, às 19,30 horas. no C. E. Jo-
.

telo de Colliall. Uma tempest3,- los, hospnals, oflClll.as... Em visita pastoral às paró-
sé de Nazaré, terá sessão dou-

- trinária.de levou-as, porém, para a COB- Crescem assustadorame:nte quias de S. João Batista, Nova
ta batava. De lá sub-iram o Re- as de�.pesas. Como vestir tan- Trento, Boitemburgo, Bmsque

I
no até Colônía. Aí estavam es- ta gente? e Botuverá, seguiu o exmo. sr.
tacionados sDldadoo hmlOs, Com? sustentar tantas bo- Arcebispo Metropolitano.
que, sem mais, massacraram cas ?

..
as virgens. Escreveu-se o ano Como tratar de tantos doen- PROTESTANTISMO
de 451. tes e velhos?.. EVANGELISM:O
HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS Com as vo:;:sas esnlOlas, ca- A Igreja Cristã Pres.biterianaPAlRA DOMlINGO tólicos de minha terra, unidas realizará amanhã, dia 21. osCatedral: 6, - 7, - 8, - 10 ho- a's e"'·1101a . .<! dos cato'l,;cos do"'.

.

t t b hraso
""-L - v se.gum es . ra aL os religiosos:

Novena: às 19 110':1s. outros Estados. da União. das 10 ás 11 horas terá lugar
Em dias da semana: Missa: às A Sta. Igreja consagra o o fUhcionamento da Escola

7 horas. mês de outubro às Missõ(�s. Dominical, quando se estudaráIgre.ia de S. Francisco: 7, - 9' bo·· S.
raso "ede, pois, genel'Osos., por- em classes a Escritura Sagra-
HnspiLaI de Capidade: 5,30 - 8 nar quanto di!n,heiro é pr0dso da. O tema será: - "A juven-

noras. que podeis muito bem imagi-. tude cristã e sua vocação"

}'ROSSEGUIRÁ AIUANHÃ O
CAlUPEONA'rO DE A�rAn()

RES nA la. DIVISÃO
Em disputa do certame ama

dorista citadino, amanhã, às

13,30 e 15.30 horas serão tra

vados os seguintes encontros:
Caravana do Ar x Paula Ra
mos e Avaí x Figueirense, am
bos serão realizados no está
dio da F. C. D.

Paula Ramos versus Coroa
dos é o cotejo tabelado para
amanhã, às 9,30 horas, no es-

Emuregada - Urgente
Senhora de fino troto necellsi"t11

de uma empregado com urgência,
Pago bem. Tratar à Praça Pe

rei/!,Q e OHvei ..o, 14.

PRACA
�

Declaramos à praça, e a quem interessar possa,
que, nesta data, vendemos ao sr. Osvaldo do Passos
Machado. a frota de ônibus e todos o material de

propriedade desta Emprêsa, livres e desembaraçados
de quaesquer onus.

Assim, a partir desta data., o tráfego das linhas
'CIRCULAR, AGRONOMICA, TRINDADE, BARREIROS
E BIGUASSU' passa à direção do novo proprietário.

Florianópolis, 19 de outubro de 1945.
EMPRÊSA AUTO-VIACÃO «LIMOENSE».

UtiS9é··'l_ 01;v�ir':l� & C'ia Ldta.
.,
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Estocolmo (Via Aérea).
No transcurso do último ano,

experimentou-se na Suéda um

processo eficaz para combater
os perigosos insetos florestais,
De aviões, que voam a baixa

altura, são espargidos uns pós
venenosos sôbre os terrttór íos
atacados .1.110S pequenos devas-,.adores, geralmente o "Bupa
lus piniarius", uma lagarta
que dovora com insaciável ape-]
tite as agulhas dos pin lie iros. I
O mesmo método foi aplicado I
também no sul da Suécia, con
tra um inseto com o nome la
tino de Meligethes brassicoe,
que ataca os campos floridos
de colza. O veneno empregado
é um preparado ele nominado

I Gcsa.rol. que se esparge elo'

Médico - chefe do servtco de SIf1lIs do Centro de Satld_ a ...-iâo em faixas ele 25 metros

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE de largura por meio de um

umos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS aparelho especial. É um vene-
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 41 no de contacto, inofensivo pa-

RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648 1
(AUSENTE) t ra os seres rumauos e para os

---------------------------- animais superiores, mas que

DR. SAVAS LACERDA paral ízu imediatamente o in-

seto, o qual morre no fim de
24 horas.

Os resultados satisfatório J

obtidos provocaram a r ealiza

zaçâo de novas exper-iências.
Recentemente, aplicou - se o

método em questão para matar
moscas e mosquitos, em uma

região especialmente exposta
a esta praga. Nos distritos
submetidos a êste tratamento

pelo avião desapareceram com

pletamente 1;1S moscas e os

mosquitos, em uma região es

pecialmente exposta a esta

praga. Nos distr-itos submeti
dos a êste traamento pelo
avião desapareceram comple
tamente as moscas e os mo.s

quitas e pensa-se que ficarão
livres dos desagradâveis inse
tos, pelo menos durante um

Ora. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório PÇlra a Rua
do Senado. 311-2° andar,

etc, Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente .

MONIZ nome, idade, andereço e eri

velope selado para ares

osta

IndicadorMédico
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

.en·lco. ti. CHnlea Infantil da Â8I!illtêncla Municipal e H�Ual
ele Caridade

CUNICA MtInCA DE CRIANÇAS E ADULTO!
OO"''''Ul,TóRIO: Rua Nune� Machado, 7 (i.ll.Iftcio S. FraJlclaco •• I_e 1....

Conaulta. dali 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. )U]UO WEXDHAUSEX
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: manual 812

DR. BIASE FARACO

Cllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naru - Gar8anta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8, Das 14. U 18 her...
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr_ POlydoro S_ Thiago
Clínica MédIca f'1Il G�r.l

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestíaoe,
rins e denia.is órgãos internos, de adultos e crtaneas

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone ManiUal 766

ORa SETTE GUSMAO
CHJào'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAnDE J: DO

. HOSPITAL "NER1tU RA.M:OS".
CUrIlO de aperfeiçoamento no Hd'Spital São Luiz Oonzaga, de SAo Paulo - Elt-ellta·
.urlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,
t:JLIlIflCA GERAL - DIAGNóSTICQ PRECOCE'" TRATAMliJNTO ICSPIIlClAL.1ZAD9

DAS OOENCAS DO APAR.LHO RESPIRATóRIO.
. OPERACÃO DE JACOBOEUS

ClONSULTAS: DiAriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor lIeirel.. 18.
RESID&NCIA: Rua Estevft J'I1InJOII'. 136 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES,

I
Médico elpecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUl'ItO .. Averfeicoamento _ LoIIp PrAtica 110 Rio de JaDá'e
"'••ULT&II - PeJa -UI GJarIaJIl_.. ... 1O,30à..12 h., à. tarde ezcepto a••
........ e.. 14 ás 16 -.. - OOlll'IJULTO&IOz a.. ,... PIa" .. I.......... -

.-z 1.". - ....�aJa: a_ rr-a..... c......... ,..

liDURGIA GERAL - ALTA cmuaGIA - MOL:fbSTIAS DE SENBORM - PARTOII

Formado pela Faculdade de Medicina da Unlvenldade de SAo· Paulo, onde foi

""'stenrte por vários anos do Serviço CLrdrgico do Prof, Al1plo Correia Neto,

Clrm'gill do estômago e vias bílíares.: lintestfJnos (.1elgado e grosso, tla-ólde. rfJns,
pr'Ólltata, bex�a, útero, ovários e trompas. vartcoceíe. bldlrocele, Y8Il"lzN • bknJa.

CONSULTAS:
... I" � heras. à Rua Fellpe Schrnldt, 2] (altos rla C"811 Ps,ra!..o). Tel. 1.61N1.

RESID&NClA.: Rua E&t.ft'YeR J1lnfor. 1711: Tel K7M

OK. A S"NTAELLA
'

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
tTniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Ml

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

CLtNICA M ...DICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua ii'elipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
fte8idência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
AssiaÚlIlte do Prof. Sanson, do Rto de .....etr.

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GA..:'1.GANTA

Cla-ul:'gla moderna dia GUELA DE �OBO. do LABIa LEPORINO (Iâbío e �u

da bOca fendidos de nascença)
a.&fagosoopla, traquéoscopía, bronccscopLa para retíeada de corpos estranhoa,

CONSULTAS: das 10 ã. 11l e da. 111 la 18 bor...

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila DR. ANTONIO
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen-
00. do. inte.tino., réto e onu.
-- Hemorroídca. Tratarnento da

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

Atende diariamente à.. 11.30 hll, a.

à tarde, da. 16 h•. em dianto
R••!.d I Vida! Ramo., 68.

�"ft.' 1067,

Notas científicas

DE ARAGÃO I CASA __ CR$ 400 00I ' .

CIru1rIa - 0r10�.. 1JIUIlI_ fi�
I Precisa-se de uma até CR$

te toras. I'� ••_..... il8'aIIellflll. , .

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili 1.400,00. Aluguéis adeantados.

Il'ÚUJlG1l.te du li .. 17 lioru. IUltiDlIIN· Informações fones 1022 e 1360
�A., I.lA__a"'" •.1"'-' .. "'01 '1lJ1 uo Caixas Postais 240 e 270.

mês.

40s sofredores

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con-
'

I..fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um

gran-jde sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, mormn e avia'ment09
para alfai<:ltes, que recebe diretarnente das

ISnrs. Comerciant.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis,. - FILIAIS em Blume,nau e Lajes:.
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

fABRICANTES

ARNO S.A.
DEPARTAMENTO:

CEMBRA - CONSTRUÇÕES ElETRO·MECÂNICAS
MATRIZ: SÃO PAULO - R, JOS� BONIFÁCIO, 209

TELEFONE: 3·5111 - C. p, 217·8

PARANÁ - SANTA CATARINA
c, O. MUELLER, CURITNsA. Caixo Postal, 138. Tel, 9sr

"... .. ... - _.u= •• W .............

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
F..d.da e. 187. - Séde: I A I A
INUENDJOS 1l: TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

•

«

Sinistros pagos nos últimos la anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

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

,...,.
- "" """.".-." ��"'.".""

-

__ '1' ••••• -."-" '.=.�

I ����OdO?09�Od�.�rd?�p:!�a!
modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHO�ITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berreíres»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

FUNDADA EM 1465

Festa de São Lucas •. Padroeiro dos Médicos

EDITAL
De ordem do ar. Irmão Provedor. convido o. Irmãos e Irmãs, o.

médicos que compõem o corpo clínico do Hospital de Caridade, bent
como todo. os médicos re.identes nesta Capital, para assistirem a

Missa solene que será ce lebJlP no domingo, 21 do corrente, na Capela
do Menino Deus, às 8 horas, em honra de São Lucas, Padroeiro do.
Médicos.

Consist6rio, 18 de outubro de 1945.
LUIZ S. B, DA TRINDADE, Secretário.

-

ADVOG'k�DOS
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr, ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
Sala 5

-

I

I

I
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Para lutar contra os franceses
Sa!gOD, �9 (U.P.)-·Revelou-se aqui que representantes do govêrno anamita deverão seguir para 8:'
VhlU8 afim de comprar armas para a luta de guerril-bas. Acredita-se ·que os aaaattas 'queiram',

empregHf essas armas contra os franceses.

Florlanõpolh 20 �e OuluDro de 1945

NOY'AS POllI'lCAS
Rio, 19 (A. N.) - A Liga Chefe da Nação o seu apôío pa

Eleitoral Católica dirigiu aos ra o dissídio coletivo que aca

jornais a seguinte nota: Tendo bam de apresentar à Justiça
aparecido nos jornais a notí- do Trabalho, pleiteando me

cia da formação da chapa de lhoria de vencimentos. O desfi
um partido com a menção de le transformou-se, em verda
um candidato ao Conselho Fe- deira manifestação ao Chefe
deral como tendo sido indicado do Govêrno, consagrando sua

pela Liga Eleitoral Católica, obra social e política. Carta
desejamos esclarecer que não I zes de todo o genero, retratos,
ha fundamentos na mesma. A flamulas e galhardetes davam
Liga Eleitoral não tem candí- maior imponência ao áto. Che
datos ás próximas eleições nem gando ao Guanabara e abertos
os indica aos partidos. Estes é os portões o povo invadiu os

que podem concluir exponta- jardins. O presidente Vargas
neamente maior simpatia elei- assomou à varanda qJando
toral católica. A Liga Eleito- éra mais intenso o entusiasmo
ral Católica está aguardando da multidão, sendo ensurdece
a apresentação oficial das cha- doramente aclamado. O pri
pas dos diversos partidos para meiro orador i10i o sr. José
flazer a estes as necessárias Junqueira, hipotecando a solí
consultas sôbre seu programa dariedade de todos os trabalha
mínimo, para depois, segundo dores ali presentes, e solicítan
a resposta recebida, 'orientar do do mesmo a decretação da
seu eleitorado. Não ha pois até Constituinte.
agora nem partidos nem can- *

didatos indicados pela Liga Rio, 19 (A. N.) - A Secreta-
Eleitoral Católica. Em momen- ria do Partido ':{:rabalhista
to oportuno os indicados serão Brasileiro anuncia que já se

aqueles que concordarem com acham em seu poder as listas
seu programa de ideais e otere- de assinaturas de eleitores em

cerem garantias morais de o número suficiente para reque-
cumprirem. rer o seu registro definitivo.

* '.

S. Paulo, 20 (A. N.) - Se-I Rio, 19 (A. N.) - Afim-de-
gundo informações chegadas que os estabelecimentos esco
ao Ministério da Agricultura, lares da Prefeitura do Distrito
há no município de Marília 13 Federal estejam desembaraça
fiações além de numerosos cír- dos por ocasião das eleições, o

gos que industrialização os ca- encerramento do ano letivo
sulos do bicho da seda e possí- nas escolas foi marcado para
bilitam trabalho a cerca de 15 de novembro.
1.500 operários, que produzi- •

ram 190 quilos em 1942 e 800 Rio, 19 (A. N.) - Esteve
mil quilos em 1944-45. A safra reunida a Comissão Executiva
ainda em curso está calculada do Partido Social Democrático
em um milhão e 200 mil quilos. do Distrito Federal, para to
Marília conta com 2.500 al- mar conhecimento do compro
queires cultivados com amorei- misso do ministro da Justiça,
raso Suas 13 :fliações já produzi- de que seriam extensivas ao D.
ram em outubro de 1944 a se- Federal as prerrogativas con
tembro de 1945 cerca de 60.000 cedidas aos demais Estados da
quilos de fios. Com o quilo de União, de eleger seus represen
fio a 400 cruzeiros a produção tantes nas respectivas Assem
total representa expressivo de bléias Legislativas e deliberou
24 milhões de cruzeiros. O pro- adiar a convocação de seu Di
gresso indústria serícola cm retório Regional, marcada pa
Marília é devido em grande ra dia 20, para data que será
parte ao plano de assistência anunciada oportunamente.
técnica que vem sendo conce- Segundo fomos informados,
dido pelo govêrno de São a, "t�ádio Guarujá" na onda de
Paulo. 50 metros, irradiará o díscur-

.. so do general Eurico Gaspar
Rio, 19 (A. N.) - Foi conce- Dutra que será pronunciado

dido o registro provisório ao hoje na capital gaucha.
Partido Nacional Evolucionis

�
ta, depois de ter o mesmo pre
enchido as exigências legais.

•

•

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

Rio, 19 (A. N.) - O Superior
Tribunal Eleitoral mandou ar-

quivar o protesto formulado
pela Ordem dos Advogados, sô
bre a antecipação das eleições
estaduais.

•

o ,

proprlo
sôbre

povo japonês decidirá
a sorte 'de Hirohito

Washington - 19 - (U. P.) - O presi- I
dente Truman. qualificou de "inteligente pon- I

to-de-vista", a opinião manifestada pelo ge
neralíssimo Chiang-Kai-Shek, de que a SO'l'

�e do imperador Hirohito deverá ser decidida
pOT todo o povo nipônico. Terminado êsse co

mentário, o presidente 'I'rurnasi declarou não
ter conhecimento de qualquer plano para a

efetivação de eleições no Japão. Mas observou
que isto constituia, por si mesmo, "um bom

plano". Inqueriâo sôbre se a política aliada,
relativamente ao Japão, poderia dividir os

çouêrnos interessados, o primeiro magistrado
dos Estados Unidos respondeu que tal polí
tica estava sendo objéto de constantes con-

Apelação criminal n. 7.501,
da comarca de Urussanga,
apelante a Justiça e apelado
Lauro Cipriano. R'elator o sr.

des. Guilherme Abry.
A Câmara rejeitou a pr eli

minar levantada pelo sr. dr.'Procurador Geral do Estado e

fmandou que os autos voltas-
------------------------------------------------------

��::::�:�c�:;:::a� :iZ:4::: Reclama uma grande fortuna
da comarca de Caçador, ape- RIO, 19 (A. N.) - A senhora Alíce Vitorino de Campos,
lantes e apelados a Justiça e residente na França, e herdeira do famoso capitalista francês
Francisco Domingos Nóra, Re- Paul Deleuse, morto no Brasil, e cuja enorme fortuna de meio
lator o sr. des. Guedes Pinto. milhão de cruzeiros o governado recolheu por ter sido conside-
Foi negado provimento á rada jacente, acaba de recorrer à Justiça Brasileira, reclaman

apelação, para confirmar a do aquela fortuna. A Justiça vai apreciar novamente o fáto.

sentença pela sua conclusão.

sultas entre "todas as nacões interessadas".
A proposito, o presidente Truman. acen

tuou a expressão "tôtias as nações interessa

das", prouaoetmenie para afirmar que o as

sunto não competia apenas aos "três gran
des". Como se sabe, a União Soviética e a

Nora Zelândia foram as únicas nações que
não aceitaram o convite que lhes [ôra feito
peles Estados Unidos, no sentido de inteçra
rem a comissão sôbre o Extremo Oriente, que
deverá se reunir, rem Washington, no dia
vinte e três de Outubro. A Grã-Bretanha

já aceitou o convite, nomeando Lord Haiito»:
como seu representante.

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA

Jurisprudência
Julgamentos realizados pela

Câmara Criminal, em sessão
19 do corrente mês:
Recurso criminal n. 5.237,' da

comarca de Lages, em que é
recorrente José Maria Rodri
gues de Morais e recorrida a

Justiça. Relator o sr. des. Ur
bano Sales.

Preliminarmente, foi o jul
gamento convertido em dili
gência, para que na comarca

de origem, o dr. Juiz de Direito
reforme ou sustente o seu des
pacho de pronuncia.

:;: :1: :::

Apelação criminal n. 7.502,
da comarca de Blumenau, ape
lante João Benigno de Oliveira
e apelada a Justiça. Relator o

sr. des. Guedes Pinto.
Preliminarmente, foi o jul

gamento convertido em dili
gência, para o fim de, na co

marca de origem, se efetivar a

juntada aos autos do jornal a
que se refere a certidão de
fls. 23 V.

Dispensados permanentemente
do serviço militar

Rio, 19 (A. N.) - O govêrno
brasileiro acaba de tomar uma
resolução transcedente. Resol
veu dispensar permanente
mente do serviço militar, to
dos os trabalhadores em minas
de ferro e carvão.

é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

I'; licença do O. N. S. P. N0 186
,o�.." •

de 26 de fevereiro <lt>"•

-i.tenl d. 1936 r;:,r:Il" ?

hOI 0.002. Eucalrpto\ O.

IRITZ Hoje, Sábado, às
14 horas

I
Grandiosa matinée em Benefício do
Asilo de Mendicidade de Florianó

polis, patrocinado pelo ((GRÊMIO
. AMERICANO».
Donald O'Connor, Suzana Foster,

e Peggy Ryan em:

A VIDA COMEÇA AOS 18
Um enrêdo engraçado e rornô.n+ico,
Um filme que alegra e diverte o

mais' sisudo .. ,

Livre de censura

Crianças maiores de cinco anoa

poderão entrar acompanhada•.

I Hoje, no RITZ, às 19,30 horas.
. lo Brasil Atualidades - DFB

20 Donaid O'connor. Suzana Foater.

I
Peggy Ryan e Roy Eberle em:

A VIDA COMEÇA AOS DEZOITO
Urna engraçada comédia

rcrnôrrtíco, "

30 David Bruce e Louise Albritton
_______ • -= em: LUAR SOB LAS VEGAS

Um drama emocionante, entre
meado por um lindo romance

de amor ..
Impróprio 'até 14 onos

Preçoa Cr$ 3.00 e 2.00

BRITO
O alfaiate indicado

Tiradentes

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Balista
Bonnassis

ADVOGADOS
•

Rua Felipe Schmidt 34,
Sala 3, Telef. 16-31

Todo brasileiro e católico tem um

dever sagrado poro com Deus e a

Pátrio: AUXILIAR AS MISSÕES!

ROXY Hoje, Sábado, às
19.30 horas

lo Notícias da Serncmo 45x30 - DFB
20 Humphrey Bogart. Mary Astor e

Sydney Greenstreet em:
GARRAS AMARELAS

A verdade sobre a traIção nipô
nica!

30 Libertad Lamarque; Alberto Villa
e Elsa O'Connor em:

COMO E' TRISTE RECORDAR
Um pOisado alegre, divertido e

enamorado, acaba em lágrimalil
e tristezas.

Impróprio até 14 ano.

Preço único Cr$ 2,00

Rio, 19 (A. N.) - Doze mil
empregados da Cia, Carris Luz
e Fôrça, da Cia. Telefônica e
da Cia. de Gás, depois de con

centrar-se no Largo Carioca,
onde falaram vários oradores
dirigiram-se ao palácio Gua�
nabara afim-de solicitar ao

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


