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I As acusações do comandaute das tropas
chinesas comunistas

CHUNG KING, 8 (U. P.) - O general Chu-The, coman
dante supremo do exército. comunista chinês, acusou os norte
americanos de interferência na luta, ao. lado das fôrças de

Chiang-Kai-Shek. Em carta dirigida ao. tenente general Wend

meyer, o general Chu-The fez as seguintes acusações: primei
ro. - as fôrças americanas ocuparam as sédes comunistas de
Tiesin e desarmaram e interrogaram seus membros. Segundo.
- aviões americanos metralharam os reforços comunistas em

Antse, na província de Hoph. Terceiro. - aparelhos norte-ame
ricanos lançaram um "ultimatum" exigindo a retirada das
fôrças comunistas de Kuan, na província de Hoph. Ainda em

sua carta, o comandante comunista chinês acusa as fôrças
armadas norte-americanas de participação direta nos ata

ques das tropas do. Kuornintang nas zonas libertadas, contra
os exércitos comunistas.

Já às 15 hrs. de ontem, era
grande o número de pessoas
que se reuniam nas imeâia

ções do Palácio do Gouérno,
para, de mais perto, espere
rem pela passagem da In

teruentoria, das mãos do cr.
Ivo d'Aquino às do dr. Lui:
Gallotti, nomeado recente
mente Interuentor 'no Esta
do de Santa Catarina.
Às ,�6 hrs, a multidão se

apintuina em fTente do Pa
lácio e, transbordantemen
te; também no Jardim Oli
veira Belo e Praça Quinze
de Novembro. E então ,,"

tuou-se, entre os rir

tres homei'i5 >ú'
da trar

"»
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Os "estsdístes" de amanhã discutem
os problemas da paz

pequenos e dos grandes,

emj'Washington, (8. r. H.) _1 condições de igualdade, Fri- forços continuados não devem ...

Falando em um Fórum Juve-I z�ralll, outro�sim, a �le('.essi- ser aba�ldollados até que seja
nil, patrocinado pelo "New

I
dade da elevação dos uiveis de I conseguida uma compreensao

York Times", em cooperação vida por todo o mundo, para I comum.

c�m a Junta de Educaçã� ?a [redUZir
os perigos do desassos-I ? con�e�so expres.so pelos

CIdade de Nova York, seis ]0- sego. seis participantes, aSSIm corno

vens revelaram profunda vi- Outra necessidade é a (;on-I pelos cinquenta e cinco moços

s�o das questões l_nundi�i�, vi-I seeução de um _nível mais e1e- e moças que. tomaram parte no

sao essa que dana crédíto ia l VJ>i10 de educaçao � uma ('om-I forum, relativamente aos ob
muitas pessoas de maior idade. "'-?o cnsão melhor da demor.ra- jetívos do programa traçado,

Os estadistas neófitos oter- "'ô < ,
"

como uma forma de vi-I foi que o 1)0\"0 do mundo quer
_ . .� ú

....

H

-eeram sugestões concretas se (;"_Ia paz, segurança, empregos e

bre a maneira de resolver os Os seis jovens �izeram ad- oportunidades de gosar a vida

problemas da paz e tornar rea- vertência relativamente ao a seu modo.
lidade a cooperação írrterna- pessimismo, como o surgido re- Essas assembléias juvenis
cíonal. Todos os seis foram. centemente, porque na

=.
destinam-se a revelar o pensa-,

unânimes eP_1: dizer que as na-I rência como a dos Chance le-
.

mento dos jovens de diferen-
ções do mundo' devem

apare'rl �:�s,
. rea.1iza.da

há pouco

em[
tes formações, e estimulá-los

cer e cooperar entre si, em L()'nd.l�'l, não puderam resol- a expressar seus pontos de vis
uma organização ímterriacio- ver tôdas as djf;�u�de'L B res- ta sôbre os problemas atuais

). na1 que proteja os direitos dos saltaram que a paciência e es, da Humanidade.

aInterventor dr.
Luiz Gallotti

em exercício ontem,
às 16 horas

Fntrou

cas e

------------�_._----------�-------"-'--, "'\
.. - ------

questão' !!:!Haoitpromende aumenteI
de vencimentos [ v.:ashmgton., '\ (D. P.) .: 0&, rz[

. ., governos dos ji;st'l.doS Umdt'J e tae
RIO, B (A. N,) - Procurado 'pela Imprensa sobre? anda-

i da Itália publjcára-rn, siTIulta- que sistira, _ ,

mento dos e�t�dos p��'a o prome.tl(�o �umento de ven.cImento.s I neamente, a corréspendêncía da passagem do qouêrno
. do.� fU��?S CIVIS e,militares, o mmIst�o., da .Fazend� d!sse � se- trocada por ocasião da confe- taduaZ.
guínte: Tenho prazer em falar aos [ornalístas acreditados no rência dos 'hanceleres em O dr. Ivo d'Aquino, segu
gabinete d? ministr� da Fazenda 'e �enho. necess;'da?� de se� L_ondres, quanto � Itália soli- ra e, sem favor, brilhanic
auxílio pa_:a esclareclI�leFlto. da 9:�estao, pois um .t;>0velno com CItou a manutencao de sua so- mente, proieriú o seu tiis-

\' p��ente nao ��ey� r��elar sua crítlca,' antes, de�eJa-Ia, �ara fa-I berania sôbre .a Eritrea e Tri- curso (publicado hoje) em

'" cIll.t�r-se a expl�caçao �os atos d? pode� publICO. O ?IOblema politania. Em troca, o governo outTO local nesta folha),
,1 aflItIVO .do momen�o d�lXou �e, ser u� pt,0blema �e. OI de�, p�- de Roma módi,ficaria illUl fron- confirmando a tos e med,i-

r� �?n�mua,r a, ��I o flYía�c�llo: del?o�s oum decemo d.e defl- teira com a França e entreg� das, quer os de sua inciati
Cl�S _oIçamenta_�Ds, supell�Ies a �edraanual de quatr�cento� ria as ilhas de DodecanesQ. à va, quer os da iniciativa do
mIlhoes de cruzeIros no qumquemo. de 1934-38 e supenores a

'I' Grécia dr. NeTêu Ramos, honrado,
ni-édia de quinhentos milhões de cruzeiros no qui,nquenio de

.

. preclaro e eminente ànte-'
1939-43, "deficits" agravados pela espantosa emissao de mais Vem fazer a reportagem cessar seu, no Exec1jtivo ca-
de W bilhões de papel moeda, de curso forçado, o q'ue levou o I

fotográfica das eleições, tarinense.
meio circulante de três bilhões e meio para 14 bilhões e meio I b .,. Assumindo o poder, o dTo
no curto espaço dum decênio. Desde que o custo de vida, me- rasl eiras

Luiz Gallotti, com elegancia
d.ido pelos índices calculados �elo próprio serviço do

Minis�é-I' Rio, S (A. N.) --- Chegou pe� e firmeza) ainda que de im
no, começou a elevar-se, mamfestavaise o fenomeno da m- 10 "clipper" da Pan American pTOviso. respondeu às pala
fl�ção mOJ;e.tária, natural�ente agravado pela inflação 90 cré- \Vorld Airways, procedente de vras do dr. Ivo d'Aquino, fad:rtt> bancano.. Começou Justamente em 1935 a elevaçao. do Buenos Aires, o sr. Thomas Zando a mai� cTistalina lin
cu'sta de vi�a"para ser de 30'; a�é 1�39 e de 107'1, até 19�4, a:u- :'Iac Avo), famoso' reporteI' fo- guagem (a que damos, pu
mento. expllcavel_pela qUa,(;lrupIIc.açao do volume do melO �Ir- tográfic0, integrante do corpo blicidade. hoje) como quem,
culante. A elevaçao do custo de vlda resultante de desvalonza- técnico das revistas "Life", sem paixão, vem a servir,
ção. da moeda é um mal que atinge todos os níveis de salários "Time e F'ortlllle" e que via- em responsabilidade e cons

:furo151". entre os quais figuram os servidores do Estado, civis e ja como enviado especial das ciência, o seu Estado natal
nlilitaI,'es. Assim como os patrões têm melhorado os salários de f J l'

-

q"e) al';a's, 1"a-O nSloerava 0"'-·anlosas pu ) leaçoes norte- u. • .,.., '"

seus empregados, cumpre ao govêrno, o dever de melhorar o americanas, a fim ele fixar tra coisa do ânimo, da von-
salário de seus servidores_ É simples dever de justiça para cor-

para snas páginas os flagr.a'n- tade e do espírito fino e vigi
rigir o mal da imprevidência do govêrno que fez a inflação mo- tes principais das próximas lante de seu novo Inter-

netári�. causa predo.minante senão única da desvalorização. eleições para a Presidência da ventar.
r •da mo.eda. Não poderia o govêrno provisório de hOJ' e fubo'.ir ao R 'J 1· P

.

1 A ';nnpl-essa-o de ambos os..i.epu) Ica e para o ara-· ""cumprimento de seu dever, em face de édlição em que se acham mento..;Constitninte do Br2,Jsil., discuTsos, digamo-lo sem 1'e-
os servidores públicos pelo encarecimento da vida. Espero ain., ::\esse s�lltido. Thomas Mac I ticências, - foi a melhor
da nesta semana levar ao senhor presidente da República o A 't I possível. Deixaram marca
resultado dos meus estudos desta orientac,ão".

. YO) permanC'cera nes a ca-
- ,.

dpital atp o encerramento do indele1.:el na memona os

,lo

R f'
processo eletivo, o primeiro presentes. Entusiasmaram e

evogad.o O amoso. art. 177 que se verifica em nosso país, inspiraram confiança e fé.
nestes 0117,e anos, e que está '

Terminada a cerimônia. o

-deSllertallclo inuensa eXilYecta- InterventoT dr. Luiz Gallotti
ruo. 8 (A. N.) -- o ministro da Justiça, sr. Sampaio Doria, tiva nos Estados Unidos. a c o ln p a n h o Ii o dr. Ivo

d'Aquino até a porta princi
pal do Palácio, onde se des

pediu do seu "querido mes

tre e amigo", C0111. um cot
dial e afetuoso aoraco.
Já na 1'IW, o 'dr. Ivo

d'Aquino foi recebido com

palmas e cercado per mui
Ussimos amigos, que o le
varam até a sua residência.

Sobre o

ao (h�ixa�' hoje sen gabinete, informou à imprensa ,que enviará.
ao ]ll'E'siof nfe da Repúbl.ica o texto do decreto que revoga o fa
moso ar! igo 177. S. Excla.

r

autorizou os jornalistas a. noticiar
que o der']'eto já' fora, mesmo, assinado. É um texto longo, em

que a ll�atél'ia é l'eglllada minHdelltemente. São respeitadas
as apc)sf'ntadorias solicitatlas e as que foram decretadas em

vir1ude de processo administrativo, e admitida a sna inexis

tência, para os r1i'l1l�,is (,�f'()S,

FRAÇASSARAM
TENTATIVA

NA

Tóquio, 9 (U. P.) - Mem
bros do Kamikaze (corpo aéreo
suicida do Japão) tentaram,
sem êxito. assassinar o minis
tro do Interior nipônico, sr.

Zen,jil'o Horokiri.
.

IGracas
,

Deus
Rio, 8 (A. N.) --- Ao trans

mitir o cargo de diretor geral
do DNI ao jornalista Américo
Facó, o jornalista Júlio Barata
ex-diretor daquele Departa
mento pronunciou discurso

í

n í

cíalmente disse: "Ao transmi-

I tír-Ihe o cargo de diretor ge-

Il'al
do Departamento Nacionai

de Informações que exerci du
rante cinco meses relembro

I em primeiro lugar as pala
vras finais do meu discurso de
posse quando pedia a Deus me

ampara sse e protegesse para
que bem "cumpr-isse meu devf�'�
É a Deus que levanto IY'Áeu
pensamento para agraclf_'cer_
lhe a oportr »: :lade qll.e tive
neste altr � '\ de trabalhar
e de sofr ....v

&CO pelo Bra-
sil". Dr S ," ,

: O
\,'\, e graças. a(,', õ-o

, S
l devotada\.e. ,

'í_o ,,'O-> <) «onse-
�c\.\, t-

_,\.,e .ama de
('6.110 se 111-

r direito (>

cte informar"nprtr o. d.
ucrescentoi "Em. síntese

oi isso o qu fêz com êr-
S, fa.Nias e ( ,ciêndas. que
condição h nana carrega

«onsígo e peI,; quais como

chef'e de todos os que aquí la
butaram, assumo plena e ín
teira responsabilidade bem co

mo de todos atos bons ou maus

l>ratir-a'lo�, rluranL minha ad
lllill istração .,

.

Á (CVarig» �.àugurará seus

serviç()s e{114'Saqt� Catarina
ainda êste ano

�)rw('(lente'3 dI' Porto Á\le-

'I gre, encontram-se nesta capi
talos s1's. Rubem Berta e 'Ru
tIy Schaly, res.peetivamente
Diretor-Gerente e Chefe do
Tráfego da VARIG, e o sr.

João Brandão, alto funcioná
rio do ::.\Iiuistério oa Aeronáu
tica.

SS. ss. estão ]ll'oYidellCiallc1o
a in stalação ele uma filial da
quela acreditada companhia de
serviços aéreos nesta capital,
cujas linhas serão inaugura
das antes do fim do ano.

Segunelo fomos informaJ,s,
os serviços de instalação da
estação-rádio 1 o e a 1 j4 vão
adiantados.

Os referidos senhores infor-,
mal'am-n.os. também, que da
qui seguirão para Curitiba, Oll
de instalarão outra filial ela
VARIG.
Aos distintos visitantes, nos

sos melhores votos de comple
to êxito. visto ser essa uma ini
('Íatiya que henefieia.rá tanto
a ('apitaI ('omo as principais
cidades elo interior elo nosso e

I
rIo ,-izinho Estclao C]O Paraná.
--------_._---_.- ._--_

LEIAM A REVISTA
O VAlE DO ITAJA1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRANCO A���1��� d�p!�rod!�Os�us
Por F. L. Wood taçào da monarquia, com um Il·gitlll]()S donos, nesta redação, o.

L d (B N S) As I b"t"
.

d" �e;.(uintes documentos:on r8s, . . . p e ISCI o organiza o por
_ Certidão de nascimento expe-viagens do milionário monar- seus partidários no atual regi- rlida a Antônio Serpa.

Iquista Oriol, emissano de me, equivaleria a dar mais - Carteira Social rio Clube 15
l<'ranco, á Lausana, colocam uma volta á chave na porta da de Outubro, com fotografia de l.mla
novamente no primeiro plano nova organízação das Nações senhora, tendo ao cole uma crran-

- -

ça.da atualidade internacional o Unidas. O voto oposto ao in-

problema espanhol. O atual gresso da Espanha na referida
ditador da Espanha, que nun- organização não é senão a re

ca ocultou seus sentimentos pulsa aos metodos de governo
monarquistas, parece acredí- condenado com a derrota de
tal' ser este o momento OpOi:tU-1 Mussolini e Hitler. A Espanha
no

para. implantação da

ma-I
de Franco não pode fazer par

narquia na Espanha, assim te do convivia das Nações Um

julgando que poderá adorrne- das enquanto a imprensa con

cer a vigilância das grandes
1
tinue amarodaçada; os campos

potencias, as quais decreta- de concentração sejam a alter
rarn em S. Francisco, primeiro, nativa para os que divirjam da
e em Potsdam, depois, a impos- política do govêrno e não haja
sibilidade de que a Espanha no país mais lei que a títada
faça parte das Nações Unidas por mais grosseiros interesses
enquanto não houver um re- de uma minoria aristocrática
gime genuinamente democrá- e latifundiaria, que auxiliou o

tico. rebelião de Franco para derru
Alguns observadores da po-I bar a República, eleita pelo

lítica internacional não po- voto popular, e a qual havia es
meus

dem compreender o que acre- tabelecido no país um regime I �;::: :::'n"�":::I�I,do',,;;,l:li':J�),;,;:s c:::.n':I�,n.�.,';�'
teus

ditam ser uma "incapacidade" democrático á base da reforma
mas já li os

por parte do caudilho para agrária, das autonomias regío-
chegar a mais rápida trausí- nais e de amplas reformas so

ção entre o regime falangista ciais.
e a monarquia. Esquecem esses O voto das Nações Unidas
observadores, entretanto, que significa isso e, de certa ma-

1894 - O govêrno do Estado e n- entre as pessoas mais autorí- neira, a condenação da monar
carrcgn () capitão-tenente. Hcnr ique zadas para avaliar as possibill-] quia. Com êsse regime atin-
Bmteux_ (mais tarde almirantc ) da dades de sobrevivência da mO·-1 giu a Espanha o mais fundo COMPRA
cpnfeeçao do desenho das armas do narquia na Espanha figura de sua decadência A Repúbli- VENDE
Estudo. .

. .'. '. •
HHl - Falece nesta capital ()

SI"I
precisamente o caudilho. Fran- ca veio na Espanha precisa- IdiGma. por.Dante Natividade, conhecido autor- co sabe de sobejo que o povo mente como uma reação na- tuguê., upa.amador.., espanhol ag�ra como em 1936, cional contra um regime de nhol, francês,

'.' I quando o genera. se levantou atrazo e de degradação que se inglê., etc.
"ASTRO" POLIGLOTA em Marrocos contra a Repú- havia tornado no obstáculo I Romance Poe.ia Religião, Aviação.

Edgar Barrier é aquilo que! blica liberal, é profundameu,e mais evidente para o progresso Matemática, Fí.ica. Química,. Ge�.

tor.na um. homem invejado I republicano,
e que a monar- do povo espanhol. E o povo es- l<?gia, ��neralogio. Engenh�rla �I',

q
.

t d h I .

- ,. vll mlbtar e navol CarpIntarIa.-

=smo err T-llywood' é um uia res aura a, por conse- pan o, numa reaçao unam- D' h S
'

M t 1 o'm
'

'. .

t
.

t
. ..

t
.

bl' e.en o, aneamento, e o ur "3,t. .

glota. g�ll1 e, so �m possíbütdade de me, vo ou
. pe�a R�pu ica, V�- Eletricidade, Rádio. Máquinc_ Mo.poh �m h -cer perfr

-

-reVIver SI for apoíada nas tou pela Iiquídação dos lati- tore., Hidráulica, J!.lvenaria, Agri·Ah
� r\ <: ...... "'lf) tradicionalmente mo- fundiários, pelo progresso so- r,:.:.;�'!.'ro:. ��terinária. Contabilidooe

mentt�O'n,; 1'" são as mesmas cial e a democracia. Por ::;so, Dicionário•. etc. etc.

dos 'at1� e guerra civil foi e contj'-"" NOr l""r-<-;ll'canael
•

..\.1u.L.4 o ........ ..r.. ...... l.Ju"-' •

se prel o regime fa- Por ISSO don Juan se encontratados -" 6 anos. ant\f tâL grave dilema quantocontrat gencl:al Frallco. C u 'aceita o poder e a
alcanç<. t t.ar (ôr��� _a-- es rutur a repressiva que lhe
aos grarJ

.. .o o a �m seria a garart�if!;io a estabilidade do

ia��u�i1 .rGÍ�ãú mesma cousa qu� lecirar a ba- ''{pno, (tas mãos do at�al dita-
tem sidG _,�a:rite. se de apoio à monarquia que dor, ou entrega a decIsao ao

Tivemo-lú Ião em ele quer implantar para prote- povo, que não deseja outra

O Cama- gel' sua retirada.. Por seu tur- cousa sinãq a continuação do
fuga; comI

em Per';. no, don Juan é vítima do mes- regime republicano, pe�hor do Fies sabt"amrada x;com.. l't' 1 �
. 1111.

go no Pacífico; a ,dor polaco mo dilema. Aceitar a implan' progresso po I ICO e SOCIa .

em Esquadrão de Aguias; ára
be em Mil e UT:" 7. ncites; nativo
do Pacífico do Sul em Mulher
Cobra e, finalmente, como um

velho barbudo em Carne e fano
tasia.

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

.
'

-
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........, .
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- Não sei se devo dedicar
me à pintura ou à poesia.
- Dedica-te à pintura.
- Já viste algum dos

quadros?
- Não;

versos ...

RECORDANDO ...
N@ dia de hoje

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Indnstriários

Concurso para AUXILIAR E DACTILÓGRAFO
*

pomunico aos candidatos inllcritoB no. concursos para 89 carrei
ras de AUXILIAR E DACTILÓGRAFO. que a PROVA BÁSICA será
realizaaa às 8 horas do dia 11 do corrente mês, no Colégio Cata
rinense, devendo 011 concorrentes comparecer, munidos de caneto-tin
teiro ou lapis,tinta quinze minutos antell da hora acima referida.

F1orian6polill, 8 de novembro de 1945.

JOÃO RICARDO MAYR, Rellponsável Local.

...

�VlJtF SABIA ......

que todos os organismos vi

vos, sem excepção alguma,
são compostos do mesmo ma

terial químico?
que as nações do mundo que

possuem a maior quilometra
gem: de vias férreas são, na or

dem decrescente, os Estados
Unidos, a Rússia e o Canadá?

que foi o norteamericano
William Seward Burroughs
quem, em 1884, inventou a

máquina-de-somar; e que os

primeiros exemplares daquele
engenhoso aparelho sómente'
começaram a aparecer no mer-

cado em 1891 ?
'

ESCRIT(>RIO .TrRíInco COJIlm C J.AL
Assuntos: Jurídicos _- COIllerciais - Hurais c [nrol'lnatinls

Consulte nossa Organização antes de se dec,idir pela COln!Ha ou venda
de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CA:.\'IARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Hogério, 54 - Caixa Postal fi4 - Fone 54

Endereço TeI. ELTBHANCO - LAJES - Santa Catarina

Crédito Mútuo Predial
�,,....,..•• Jw_.w . -- ... Proprietários - J_ Moreira & Cia .

.Aparêlhos elétricos
A Instaladora de Florianópoll�.

ã rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispô e de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça: em ge
raI. fornecendo orçamento grátis e
sem compromisso para seus servi
·ços.

Possui tambem oficina especiali
zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétri·
cos, enr-olamento de motol1es e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
rlicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4

.
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PRÊMIO MAIOH CR $ 6.250.00

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

a�--Q ..

I
(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO

. CUNICO
1 DR. DJALMA

NOVOS el MOELLMANN ,

USADOS
P0rma4o pe1A UI'11Terll1dade d. Genebra �
Com prAUca !lOf1 hoçlta:Ul europeua >\

CUDiea m6d1ea Q1Il .c-aJ. pec11atrl&, QOW'

e lU do m.tQma l1eM'oao. apaft1ho IPIÚto>
urtnúio do homem oi da mulher

........ Tlkml1eo: DL PAULO TAVAJUI!íi
OUf'ao c1Ie RadiolCCla cumes com o Ó!!'.

1lIan� d. Abreu Campa'l&Mo (No Pau

IO�. m.pectaltsado tIII1 �11. • lBaade

PdbUca.. pQla UlÚTertic1aC1(j do RIo a. Ja

a.iro. - Ga� d. Raio X - Illectro

ear<Uop-afla e11n1ca - Illletabou.mr.> .....

lIRl - aoneaa-.m Duoc1.nal - Gab1nettl

.. fIa10terapla - IAbonLt6r1o de JDlC!'OI)o

copia e lIIII4l1H cJ1n1es. - Rua�

Washington, 7 (U. P.)
O representante republicano
Gerhat informou à Câmara
Baixa que altas autoridades
norte-americanas sabiam, trés
dias antes do ataque a Pearl
Harbour que os japoneses ha-I
viam decidido atacar os Esta-I
dos Unidos, porque se havia
conseguido descobrir a chave
secreta para mensagens Utili-.!

Reporto(lc))S de:

zadas pelo Japão. A mensagem
j). F. de Aquino

"Ventos de léste com chuvas",
que era a chav� secreta, foi
enviada a todos os represen- APENAS Ct$ 3,08
tantes japoneses nos dias 4 e 5 �om e�s.a ínfima qUl!-ntia. �o�·
de cezembro de 1941 e o signi- esta .auxIlIando "6. seu prO:l:ImO,

f· d d t I f 'perfei ContrIbua para a .CaIxa de Esmo18lll
Ica O e a rase e1 a -I aos Jndircentes de FlorÍ&nóoelill.
tamente conhecido em Was-

hington.
Gerhat e seu colega republi

cano Frank, ambos membros
do Comitê do Congresso que
investiga o caso de Eearl Har
bour acusaram o Exército e a

Mari�ha de terem enviado
emissarios por todo o mundo

para retificar as declarações
das testemunhas 'do ataque a

Pearl Harbour .

Certificado de reservista de
ta calegoria, n. 259057, expedido a

:\ían()e,J Camilio de Lima, com car

tas. fotos, etc.
- L'm recibo passado pelo sr.

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab •

i-'ercules Allet, referente à vendz
ue UIlI caminhão.

)-Isenciio de salvo-conduto, ex

pedida :1 l\nlônio Hoepers, de Gua-
rallnguetú. neste Estado.

. 1

o ESTADO'l
Diário Vespertino

QCEiX:\S E RECL.UL\ÇõES

'.a- >)(; .. n or ! ,I'�' cstivcr crrado ou

l,a'·,. q 1(' ;1] -u- ia fa l t a \1;-\0 se repi í
a : ('o

'\ \( I o '·"I·:-UI,h1.', 111\( a sua rr-cl.ruun.io

de () I��T,\I)(), Wll 0 caso ser.i levado
sem demora ao r-ouhecimcn to .le fi ue-tu

de dirci to, rcccbendo v. ::'. uma inforn.a

Redação e Oficinas ii.
rua João Pinto 0.0 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

r

Os ortgmats. mesmo não puhlí
cadoa. não serão devolvidos.

_., dII eçào não se responsabiliza
peloa conceitos emitidos 8011

artigos assinado.

-RRl'lIUR.UJ SeA.S CXXJ)l

/)ATl..'RA.SI
I Tôdas as bebidas, inelusJ ',L' "'�
I
fabricadas ell1 outros Estal[o�;,
II'eli raram suas candidatur[l�,
'�)ara rcin:l.l' nos lares cnl<!I'!

I nenses,. . C�ll vista. �la ee!-t,is.��
Im" vitorIa

(I(: apenllYO h::\U L

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Crt
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$

Número avulso Cr$
No lnterlor:

CrI
Cr*
Cdl

CI$

70,00
40,30
20,00
7,00
0,40

Tr-ímestre

Número. avulso

80,UO
45,00
25,00

0,50

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
: Victor, Válvulas e Disco!!.

Rua Conselheiro Mafra. 9

�MAêüÃDo .--OX:-
Ag3Dcia. e Repr••entaçõe. em Gero.!

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pi_to. n. !l
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cre.ci6ma

Rua Floriano Peixoto. _/n (Edit.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
Ag.nt... DO. principal. Intlnicipio,

do E.toci.,

Ano

Semestre

Anúncros mediante contrato.

:.\1 agazine 2

�OSSAS SECÇõES
Isírrciío de A. Domasceno :

\,i,la ,1 ditar

':\ot:.s !{urat's

Cl"Ôl,ÜCa da Sema na

Economia c FInanças
Yida Banc;:l\-ia

J llrisprwlência
.:\otas Científica�

Gon:rno do Estado

IJircçiio de D. S. Lillo:'

�. oticiúrio Estrangeiro
."-ot iciag do País

":\ ntas J locais
Pelos �,ll1nicípios

1··,

]·8

2

I;:stat istica

Esportes
"\'o�as da Prefeitura

Y ida Escolar

I Fatos Políticos t

Direção de E. Flores:
/

2COllCUt·sos
'"ida Social 3

"\:em todos �abem s

]{eligi�ü�

pg. di�·.

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFGROS, CAlCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depluperldol,
E.gotldo1, AnêmicoI, Mi ••
que crilm Mlgrol, Crilnça.
nquíticl', recebario I tonl·
ficação garel do orglnilmo

co", o

Sa naUI n 01
LIa D.N.S.P. n' 199. de 1921 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f,ENQUANJO OS PRISIONEIROS nMERICaNOS MORRIAM DE FOME•••
MANILHA, � (U. P.) .. ENQUANTO SE AMONTOAVAM MILHARES DE PACOTES DE GÊNEROS DA CRUZ VERMELHA

NORTE.AMERICANA NO CAMPO DE SlO TOMAZ. OS PRISIONEIROS AMERICANOS MORRIAM DE FOME. ESSA ACUSA

çÃO FOI FEITA ONTEM NO JULGAMENTO DO GENERAL YAMASHITA.

Vida Social
. s>,\.�IVEl{,SÁIUOS
-1 Transcorre hoje o aniversá
;·jo natalício da srta. Eloá
Maynoldi Nunes, farmacêutica.

*
,

Na data de hoje faz anos a

exma. sra. d. Otilia Garofalis
La Porta.

A interessante menina Mar
'i gô, filha dlo sr. Mauricio de

;:)ousa Lima, faz anos hoje.
'"

Faz anos hoje a srta.
sinda Silva.

01'0-

�,

O jovem Eugênio Doin Viei-I
ra, estudante, I;Z anos hoje. I
Ocorre hoje o natalício da

.;;ra. d. Isaura Goulart Silveira,
espôsa do sr. João Norberto
Silveira, funcionário público.

""

Faz anos hoje a sra, d. 're
resa ·Teodora Ramos Gampeli,
consorte do sr. dr, Luiz Campe
li, clínico na cidade de Urus-
.sanga.

•

Vê passar mais um aniver
sário no dia de hoje o menino I

rlumberto, filho do sr. Luiz

Er�ênio 13eirão�
Faz anos no dia de hoje o

sr. Mário Vieira, pessoa muito
relacionada nesta cidade.

VIA.JANTES
Procedentes de POTto Ale-

gre, encont"'am-se nesta capi
talos srs. Rubem Berta. Dire
cor-Gerente de VARIG, João
Brandão, alto funcionário do
Ministério da Aeronáutica e

Rudy Schaly, Chefe do Trá
fego da \'ARIG.

1 Correio Lageano
avulsc na .

PROGRESSO
Venda

AGÊHCL�

OINEMA
ROXY DIA 15

OS BARBARISMOS FEMININOS NO
ORIENTE
Gertrudes O'Leary

(Exclusividade du CEC para "0
Sst:ldu") .

A guerra entre a Inglaterra c

aliados contra o Japão serviu para
trazer á publicidade o estado real
mente bárbaro das populações do

Pacífico, antigamente sujeitas á in-
fluência japonesa.

.

Em várias ilhas e territórios da O último alento ela vida que co ..

Nova Guiné, onde os australianos [nheco.
desbarataram os exércitos japone
ses, os cronistas estrangeiros cons

tataram o barbarismo com que os

japoneses tratavam as mulheres
existentes na região. Esses jorna
listas declararam que as mulheres
eram tratadas como sêres írracío

FANTASMA VOADOR, Jeanne nais e obrigados a trabalhar em

CAPETO. o inseparável amigo

I
trabalhos mais pesados dos que Se o imposslvel me quer com leal-
usualmente eram destinados aos ho- . [dada,
mens. Deixai que venha a mim se traz

P ,. n· I
Essas mesmas fontes de �nfor- amo!",

rOYlmO Omln@o mações acrescentam que tôdas aslE perdoái, meu Deus. esta maldade.

mulheres colocadas sob a juris-I RECEITAS
dição das autoridades japonesas. DOCE DE TIA ESMERAlLDA
eram constantemente maltratadas e Ingredientes _ Claras - gem�s
fuziladas sob a acusação de prestar

_ calda regular _ queijo ralado,
auxilio aos aliados !OU de sabotar Maneira de fazer _ Bata as claras
o esforço de guerra do Micado.

em neve, junte as gemas e oonti-
E na realidade. assim procediam nue a bater. Deite às colheradas

tôdas as mulheres da Ásia, certas
na calda, vire para cozinhar hem

de que a vitória da Inglaterra e' dos dos dois lados, Retire depois para
Estados Unidos as libertaria dêsse

uma peneira. Polvilhe cada uma
estado de negra escravidão e soo.

dessas placas com queijo ralado e
frimrnto. enrole. Arrume esses canudinhos.
O 'QUE 'rODAS '\.Q, DO�TAS DF

U;J1 por cima do outro, em pirâmi-
dOlUl'XICAtõES

CASA DEVEM SABER de. É 'una sobremesa excelente, êsse
- <O cuida do com (li gêl" - O g�-

Da Sociedade Musical "Amor i lo nunca deve se!" acrescentado doce de lJ�)li:m��a��iTE
à Arte", recebemos ofício co-I ás. bebidas, que. ;,t: 'Til,\ in�e,ir. Ingredientes _ 1 litro de leite ._

municando-nos a posse da suaI pOIS. que ele. contem unpurezas {) ovos _ 12 colheres (sopa) de

nova Diretoria, a qual reg-erá tr_azldas pela agua -te que se com-
açúcar _ casca de 1 limão - bau-

no período de 12-10-45 a ....

po�. O gelo deve ser aplicado ex-I nilha.
. tenorn�e:nte. . Maneira de fazer - Misture bem

12-10-46, estando assim cons- � utifidade �aso cortm�s .- Ape- todos os Ílng:redientes e despeje em
tituida: Pcesídente, Emídio sal .de que mUlt�" ac�edüa:;n. ser a

urna forma forrada com açúcar.

\ C"a(�'do.so Júnior; Vice-p�es.,
cortina um :nero utensílío de ueimado. Leve a eozinnar em ba-

. _

adorno. a cortina desempenha um qho m
.

i O�avlO Marques Guimaraes; papel de proteção .contra numero-
n -

aRrEl3p'RE·SCO ORIGINAlL
1 ( Secr., Cristóvão Nunes Pi- E:?s germes. por ISSO que /5 cor-

Ingredientes _ 1 xícara de suco

res; 2° secr., Higmo D. Andra- Uma cencl do g'tandia __•••."'. ,"u.uUbA, '=lue tem C'om'l intárpretes tll';as devem ser la,::adas. a drp. de de uva _ 1/2 xícara de caldo de

de; 1° T'es .. Armando Cuneo; pdncipaili BETTE DAVIS 9 CLAUDE: RAVIi3. evitar .3 aglomeração de germes laranja - 6 colheres (sopa) de

')0 .,., N b rt J
no tecido. ld 'd l'

-

2 n:: ( )
� .1 es., 01' e o aques Viei- BETTE DAVIS EM "VAIDOSA" .Ihice. O 'IidI'" P caie o e lIDa0 - comeres sopa

10 P d I I
CUI a o c�� os ell.ço!s.- aO.

de açúcar - água gelada.
ra; rocura or, Orlando Genial! Eis um adjetivo, que por Bette Davis exteriortza magis- ra �ue os lençóis dure� m�!s temo. Maneira de fazer _ Junte o açú-
Sena Conceição; 2° Proc., 'ror- abuso de emprego .ro} perdendo a tralmc�te as mutações do .físico e po e necessario que nao sejam doo.

cal' aIO caldo das frutas. Deixe na

\ quato Rosa; 10 Bibliotecário sua expressao de vigor e d� realt-! do.
carater d�ssa mulher Jovem .e brados sempre no mesmo lugar, E

geladeira durante uma hora. Adio.

H·· No' o o B'
.

o

,'dade. Ma" quando ele se relere a vaidosa que ve sua beleza preci- ao serem pendurados para secar.. 1 d
..

) .lgmo. eves ; '"o íblíotecá- Bette Davis. retoma tóda a sua pri- pitar-se para a ruima. Substituindo
.

'
cione agua ge a a e mais açucaro

AI' d.evem ser e5tendl�os ::netade pa- Enfeite 'oada copo com um pedaço
no, cides Pereira e Orador, .lliti�':1 fôrça e parece que .i unto ao· por artifícios o que antes era natu- ra cada lado do a, ::nne.. de casca de laranja enll'olada.
Osvaldo Silveira. llome da maior atriz d'O cinema ral, sentindo os golpes do tempo a Como coonservar aIS g'elade�ras -

REFRESCO GOSTOSO
readquir.t! o seu significad.o jus- mutilar-lhe o corpo e a alma, lu- Para conservar-se a !!eladelra em

I .ll' t C ldn de 4 j.'
t t i t

. .

I F' b ".
. o· "'. ngre"len es _- a o 'u o ]-

o. am o co:n. ra o ImpOSSlve, anny om es,�!uo. e l�eCe��:lno eVl�at' que mões _ caldo de 1 abacaxi madu-
Bette Davis. a genial! Trellis reage desesperadamente, a ca�''1aa. de ge�:J ![ltet�3 nau �!. 1'0 _ 2 colheres (sopa) de açúcar.
I) leitor nào sorri irônico, pelo transformando-se num símbolo de trapas.:>" a espes.,ura de um IaIHs, Maneira de fazer _ Junte o açú-

c()ntrário aprova com entu;;iasmo, todos 03 tempos: o símbolo dêste ......
-"" ". -_�"" .v· -dO'''_ - .......

porque já viu as atuações de Bet- anseio pela belez,\ eterna e imuta- no":;n"lCrn;;-�i�I�;,.:t; ·n��itos-m�ses. cal' ao caldo 'bs frutas. Coloque

te Davis na tHa e intimamente já vel. manifestados pela hUl1Lmidade HO!\iRARi!AS PAlRA I!UNG CROSBY gêlo picado em cop<:l" altos e des

a havia consagrado C'JlHO Ullla arO. em todos os tempos... .os ·);·tíslas de Hollyvll'O)d t,ambém pe.ie o caldo por ciIDa e água à von

ti.'ita de exceção. Cada filmr de "Yaidosa" será apresentado doo. ;'ecebern honradas. Foi lançado ao tacte. Enfeite com um pedaço de

Bette deixlJu-lhe U'llâ illlpreSS;;f) mingo nos Cines Ritz e Roxy. mar, 'l"� Est::Híos Unidos, o novo :1bacaxí.

j'llOlTednura e é c ,m ansiedade GENE TIERNEY "Natnaníel Crosby". Nathan.iel PONCHE DE SUCO DE UVA

que êle pr')eura '.os noticiúrios de Durante mlllS de um ano. a é"XÓ- Crosby foi avô de BnNG CROSBY, In.gredi�ntes - 1 litro de suco

cinema a sua prÓXi!Ha "per,forman- lie<) figura de Gel1e esteve uus,ente o popala. '·croO'·1er·' dnematográ- de uva - caldo de 6 limões - 3

ce". Bette Davis não descansa sôO. da leia. fic!) e do rátito, qLI;� teve oportunl- colheres (sopa d,e açúcar - cf'llc'lo

brc os louros. Triunfo após triLLI1- Em "LAUHA", porém, ela encon- dade de oferecer a�" g�l'iI'ê['][1l()I ame· de 6 lara'ajas - áglla gelada.

f'Os, procurando suplantar a si pró- trou () l)erfeito veículo para urna rlcano um úlbum dêsse seu paren- Maneira de fazer .- Junte o oçú

pria, "a genirl!" pr%seguc na Slla volla cm grande estilo. tt, n ..' qual se VI;' que êle· foi um "ar ::lO calóo das f'·ut:Jso. Deixe ge'

caITeira prodigiosa. Vamos tl'-la J):\:\fA ANDREWS e VINCENT dos pioneiros dos mares, tendo feio. lar-. Na hor.3 cte S�[,Vlr a:d[CÍo"e mn

agora novamente em "VAIDOSA". PHrCE são os seus galãs neste filo. to, em 1850. a rota dJ costa de Ore- p0uco de gê[o· pLcado oe áIJ,l.1<:t à

(MI'. Skeffington), Illl' fascinante, que vai marcar um gon á Chi'na. IBING CROSBY tem Q vO'1tade. Enfeite com fatias dé 13-

.3UI/' 5 A Warner, Quando se dis{J'()z a filo. dos mais bonitos sucessos do ano. seu melhor desempenho [l{) colos- rnnja.

________________ mar () '"bestseller" de "Elizabeth", {) novo filme de Gene Tierney, sal "0 BO::\I PASTOR" incontestá- .-----------------

111 I O' t·
•

h 011'. Skeffington). não vacilou na lllll granfilÚssimo drama de misté- velmenie o melhor filme de todos A�eiton O M'·DI·stér.llo\1lar eÜe Je rle escolh<t de sua primeira acnz para rio que se desenrola na alta socie- os t,empG:';_ 1t:st'e milagre cinemalO- RIU J� U.

() papel de Fanny Treilis, a mu·· dude nova-iorquina nos dias de ou- gráfico ,estará dentro rie poucu temo.

d� IInr·l"'u'turaencon t·rOII- � �m'O rta ihe1' que com sua frivoHdade e 1'0 que a'ntecederam Pearl Hal'o. po nas previ I eg-iadoa:, telas düs Cio. li liy u I
ti .. egoismo anul'ou a vida sentimen- Dour, estará em cartaz nos· CilI1es nes Coroarias.

tal do homem que a ,amaVl vcrda- Corondos a partir do próximo doo. A lLUA DE MElL DE VERôNICA

Bel'lin1, SeU. P.) - fvlarle- deiramente, descncarndeando um mingo. Depois de passar duas semanas

ne Dietrích nã,o conseguiu che- drama de dolorosas cOflsequtmda'S GRAVEMENTE ENFERMO na poética Phenix..cidade do Ari-

gar a tempo. 2m RerEm. para para êle e para si também. 'Todo o O popular astro FREDDY B,\R- zona, ,-mde foi em viaqem de lua··

assistir as ú.t.imos rrrOl-ner:tos conflito ele unia ai,,;! de lTIulhe"f THOLOMEU se encon1ra <:;ravemen-. Ge-mpl, VERôN[CA LAKE (aliás
que �ente fu�dr a mpcida1e e �O'IT' I �e enfêrmo em 'ma residência em' Alllldré «:l(� Tedl\l, l'egJ:"esslliIlJl aos seta!.

de sua genitora. Apesar de ter da ) sua únicJ razão de vcntl'r" Beve-h; HiHs, desdê '1de foi decla-' dü,,�, da M>.l.t:"<.:a in EstreIas, daiIT;

.sido coloc::<.dJ à disDOSlcão da ,." 1 lI'c'c:i,t",!i -r,pntc> m·l.rc: lei" e ,( I PJllo ir_'1. 'ii )a!') os "!'Viços do'oS I· <!, ITIhe'o ir'" Ii 1[0 ao "5'.U<10 (1'0 pa- b1 ')3 :l, ex.:er::8:' () {,'3:-';ú de

famosa at:,j ... :;.r-;. aT,lão ;::�l�ar ,[,.,r,< p,-r Be�te Da\Ís. ,iln'.las FREDDV f CO li f'··,,{n "''1.02,1[11'' V" ipt"r[Ji'ta� e'11 "TUE nunL"tro- (la A:;ricuE.L'l'3., acei

quando Marlene cl:.ezc'-l {)l!"'?:.�-: .

Ls.' SUl tl"l:':l'11b' �Tl .·VAIDO- JC deüte 1 ;�I "1'7lp "'. I ''1' K�> IBU F [\,�".r-n_fi''', PL'i': qu.e tem tou sua ;'ull' ar;.ào. A l;)03se do·

à noite à cap·tal �'-;'JC'� .C:l;'� ,.A' ilPf:'C .'m" arf"[1ca) t.-,h :,,::-e-I(' rt'·S,[�"2Qt�" mI m,tr'-�, .cÓ!'_'c"-IALAN I �,.DD rll é�al�.' e G'ue se-
:1O'T0 Ut'.üa�' f88.l:L!;1.--,2-J. l:o'J·e.

.... ':, ',Iv a. .... \..._i,_.::J, - ............ ,f.�)t, )rl"1 17):lfttl!t)tp 1!l
· ... r

'';;iÇ' �s t:, (lll 1-:)fTVI'\,-r}t�i. r.'a Inf(rn.I"-ç,--,�),,S r"'J ·l::h�t),,·'..1l"!. Jd) D(-!lo'l C'"1Jes rJroa-

genltora ja e.:3!2l.Va 1.'!!J.::�a. (1_ 1_.·al1:i1} T2-e ir::; d2 Inl.ci(j<--L'� u ve-, H:: �ü� ':HL,I.)�)-';� :'}_ r ij (].1'(.. �, :;;.ü": �j.l. -'..; :vr i"" ,
Ó·

_','_" rJ.:::�. ')"

CRÓNICA FEMININA PERDOÁI. MEU DEUS

ApreSf?n'nm<>9 acima um", Cena do senllncional seriado ·0 FANo.
TAS:tVIA VOADOR" que o R xy sldbirá (1 partir do oeoxrrn e dia 15.
Não pal'ca nenhum epilló�IO desh sedado qUo" empolgná tanto adul
to. corno criançaa,

'Tom Tyier interpreta o pooel do
Bata...erá a DIANA e o cão ACE '!lerá o

do FANTASMA VOADOR,

RITZ --

P -rdoái, meu Deus. êste pecado,
De querer alguém que não mereço ;
Triste é o farlár io de viver forçado,
Por um mal que não fiz e que pa-

[deço,

L011l.gl': do mundo sendo mal julgado,
Guaedando máguas Que não reco

[nheço ;
Fazendo de esperanças, triste e de·

[solado,

só I

Cruel neste querer de triste reali
[dade

Maior é o meu pecado alimentanda
,

[a dôr,
Fazendo do presente um preito de

[saudade;

R18, 8 (A. N.) - O sr. 'r/eo

doreto de Cama.rgo, diretor da

Escol.a de Agt'orwmia de Cam

pEnJ.s, em ::::ã,o Paulo, (")!lvidn.
di!) 'eln nres;_je'1r8 da. Rep'ú-
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Quinta NoiteSábado próximo, no

Demoníaca,
Reservas de

Doze de Agosto, a

«Demônios do Ritmo» ..

encarregado do Restaurante ..mesas

Clube
com os

Companhia Telefonica Catarineuse
2Cl, Convocação

ASSEMABLEIA GERAL ORDINARIA
Convidamos ao. senhore. Acionigtas para se reun,rem ne dia

dia 14 do COl'l'ente mês. às 15 horas. em Assembléia Geral Ordinaria,
para a dilcussão e deliberação do relotôr io da Diretória; Discussão e

deliberação aôbre o balanço e a conta de lucros e perdos; Parecer do
do Conselho Fiscal; Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.

Sendo esta a segunda convocação, a Assembléia realizar· se-á
com qualquer número de Acionistas.

Florianópolis, 6 de novembro de 19t15.
A DIRETORIA

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

Autorizo a minha inscricão como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de CrS-----

Florianópolis, de de 194--·

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

Brevemente, snmariaremn-, nesta coluna. O" nomes das
firmas ainda não contribuintes, e das que já o são,

O coupon supra deve ser remetido à Dizetoria da CAIXA.
ou à redação de O ESTADO,

G. da Costa Pereira & Cíe,
Encarregam-se, nos portos de Santo.. e Rio de Janeiro, de
DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Pro�1idenciando o desembaraço
de mercadoria. e leu reembarque paro os portos do nosso Eiitado.
DESPA�HOS DE EXPORTAÇÃO •• Para qualquer pôrto do País

e do Estrangeil'o .

DESPACHOS DE -CABOTAGEM •• Recebendo as mercadorias em

São Pculo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do destino
ou eníriando-alll paTa o interior.

Endereço: Ruo Fehpe Schrnidt n. Sô. '. Caixtl POli ta! n , la
Fndereço telegráfico ,. TREVO, " Telefones 1098 e 1342.

FLORIANÓPOlJIS •• SANTA CATARINA

F"ARMACIA ESPERANÇA
f. I'armaeê.tieo NILO LAUS
u...,. • SJIILSJlà4 � III na�

� .... _.wo ............ - R_paU. -......... ..._

UU!roI ü�
__ .....Il01l tta.-viJ..dIo ... �____

Estabelecime.nto Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalho,. Com<>t'ciaill Tésefl e Memorais
Doublés e tricromias

Revis:a•• Avulsos • CauQII •

Estoioll, etc.

Imprassi'io a côrell
Composição de livro. III

Jornaia

Aceita encomendas para li ínteríer do Estado
Rua Tiradentes IUO• 10 ••• Fioriarnópo�js Santa Catarina

I

I -""""".,,._.,QUE����_!._.�� CONFORTO E ELEGANCIA ?
PROCURE A

ftlfai!"�aJ��oap;��l��i!�a�OI�ello I
S_L\�G1J��UL

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de .

Sódio. etc·

com o

Militar,Vida
SÕBRE os ENSINA.:\IENTOS

xur..TTARES DEIXADOS PELA

GUERRA

Pelo Major W. P. Wl'bb

I Londres, (B. N, S.) - Toela guer
ra deixa ensinamentos ele natureza.
militar que constitúem nos anos

subsequentes os temas obrigató-
rios ele estuelos novos nos institu
tos ela ciência militar, E de 1914 -

1:Jl8. p. ex" consagrou o emprego
da aviação e o mais largo uso pos
sível ela artilharia ligeira. De ca

nhões de mais alta mobilidade e de
maior rapidez dt fogo adquiriram
um prestigio incomparavelmente
superior, diante elas armas pesadas
ele sítio e elas peças ele longo alcan
ce, que exigiam plataformas espe
dais e só podiam ser utilizados com

eficácia quando se tratava de re

duzir posições excepcionalmente
fortificadas. E como a aviacào aos

poucos foi senelo lançada' nessas
últimas tarefas. o que se 'viu o

abandono gradativo daqueles ar
mamentos ele natureza estéticas . Já
na segunda guerra mundial, predo
minou a dinarnica. através ele atua
r,'ão das unidades blindadas, em que
a artilharia está sempre presente,
mas, em termos novos e muito mais

I
eficje;�tu, O movimento caracter-i
zeu '1-: uatrlhas desta guerra e, com.
o movimento a rapidez e a surpre
sa. Enquanto na outra guerra. po-
dia ';lêl dito que a vitória peneleria
para quem tivesse mais canhões.

I ne"!'l o êxito rlecon-ía de outra COl1-

(UÇ'ClO. quem tivesse mais veículos,
mais combust ívets teria ele vencer.
:\0 entanto. esses princípios não

chegaram a trazer nenhuma pro
funda alteração naquilo que a té
tíca e a estratégia possuem de bá
sico, A" batalhas continuaram do
minadas pelo mesmo velho espírí
to inspirado nos antigos capitães.
Sempre é preciso cuida r dos f'lan
cos. pensar na" resen·a.; e prevêr
)S reabastecimentos,
Turl-. is--o vem á i11("1t '. cLl'1tf>

da revolução proríuzida pelo apare
cimento ele processos e armas nue
n.io somente revolucionam tório
e",.;e sistema. como tamhem o anu
lam, _-1. bomba atômica parece cons
tituir o primeiro exemplo deste ti
po - Em face do seu poderio,
ruem as velhas barreiras da segu
ranca baseadas na proporcionalida
ele e relatividade dos meios ele ata
que e defesa, E não há negar que
enverertando pelo caminho elo due
lo científico com fins ele elomíni�
rrn.e rnacional a humanidade estará
lnng�. bem longe e ausente, dos
ideais mais caros pelos quais se,
bateu durante a recente. hecatom
lJp mundiaL E nenhum em deter
minada hora, disponha da última
conquista CIentífica, porque a sua.
posse zela,damente guarelada aoe
nas servrra para estimular nas outras o clesejo de superar o invento.

BREVEMENTE

o SEPULCRO

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

transmissores para ama

dores. Preços excepcionais .

Empresa Importadora
Ltda. F'lor ianópol is, I,

De tódas as alegrias que a paz possa ter trazido, certamen
te nenhuma foi comparável, ao júbilo manifestado pelos p1'1SH.)
neiros do campo elE' concentração de Nagasaki, ao saudar o pri

me ira avião aliado que voou sôbre aquelas paragens, depois da

terminacão elas hostilidades,
, .

Eram civis ingleses e holandeses que, desde o início ela

guerra alí estavam confinados e que, com su,,:s mulheres e fi

lhos sofriam durante longos anos, os mais ternveIs,martirtos.
A primeira mensagem direta que receberam, sC?bre o anda

mento da luta no Pacífico foi a famosa bomba atômica que .des
truiu totalmente a CIdade e que, por verdadeiro milagre, deIXOU

intacto o campo de concentração,
.

Quando ouviram o espantoso estrondo, acreditar-am tratar

se de um terremoto ou de outro qualquer fenômeno sísmico que
traduzisse a ira divina, destruindo todos os sêres vivos nas ilhas

japonesas, Poucos elias mais tarde. como nova bomba, da paz,
trazendo algo mais do que um simples ramo de oliveira, sur

giu sóbre o campo um avião aliado que, em vez ele bombas ex

plosivas, lançava maços ele cigarros, latas de c,o�servas e m�n
sazens alentadoras em que se anunciava aproxIma libertação.b

Quem poderá compreender em tôda �ua amplitude, o jÚbil?
dêsses prisioneiros, saudando o mensageiro ela vida e da felici
darle

' Todos êles sentiam que ressuscitavam, como Lázaro ao

sal]' vivo de seu sepúlcro, pela divina vontade de Jesús, Os má r

tire" da crueldade nipônica. dentro em pouco terão regressado
a seus lares e ninguém dúvida ele que serão elemenots precio
so;: para o aperteicoamento elas condições da viela humana,

A,,- autoridades competentes deveriam cuidar. de maneira es

pecial. dessas crianças que milagrosamente escaparam do cam

po de concentração ele Xagasaki. porque terão de ser. fatalmen
te. no futuro. magníficos paladinos da paz permanente e ela fra
ternidade universal.

Tuelo quanto sofreram, tôdos os horrores que presenciaram
e os estígmas de seus ferimentos, serão outros tantos argumen
tos para que se transformem em apóstolo da paz e da união en

UE to!])" os homens. Xenhum clêle�, certamente. ar.mitirá "iqLcl"
a idéia ele que se repila um dia, o drama terrrvel le que torar-i
atores vitimas 2- espectadores.

,

Siga a voz d,.:! experí
encia. Faca o que tem
feito milhares de Senho
ras. que devem sua saude

normalizada e livre de

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôní
co, cnti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma garem-

tia contra certos sofrimen
tos que períódicamenla
afliçem a mulher em
todas as fases da vida

_

na puberdade. na idade
adulta, na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

I I
Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasdea melhores, pelos me

nores preços ,6 na CASA MIS·
---.----------------- CILANEA -RuoC, Mafre, 9.

mi\u O IJl"� lU [I(� �.
.....---------------------------..----..----.------------

Aproveite a ocasiãol
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradentes 17. acaba de

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

Visite-a boje mesmo!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ao que se espera -- inf'o rma um telegrama proccden te de
Londres -- realizar-se-á a � de dezembro vindouro a prim e i ru

.

asscmhléi a geral da Organ ização das Nações Unidas.
Em síntese, destinar-se-á o novo organismo a fazer que se-

I
ja executada a Carta das Nações ('nidas e, pois, a tudo cnvidar
no sentido de manter a paz e a segurança internacional e pro-
1110\"('!' o bcm-estar de lodos os povos, através da cooperação
universal.

li Alc:garão os menos otimistas que também esses eram os objc-
11 tivos da Sociedade das Naçôes e que, não obstante os esforços

de alguns idealistas, nada se conseguiu de prático e positivo,
nesse terreno, tudo acabou IlUIl! insucesso fragoroso, que mar

cou a falência daquela entidade c o início da tremenda catástro
fe a que acabamos de assistir.

No momento, porém, as condições se apresentaram diferen
tes e o órgâo projetado conta com melhores elementos por que
passámos certamente influirá 'a seu favor, será fator decisivo do
sucesso que almejamos, todos os que acreditamos na possibi li
dade dum mundo regido pelas bôas normas do Direito e da Ci
vílização.

Demais, COlllO ainda recentemente fez notar o primeiro mi
nistro br-itânico, major Clcmcnt Atlce, "chegámos a um período
da história em que a humanidade ou cria uma instituição dessa

espécie e a faz funcionar ef'ct i v.uucutc. ou terá de arcar eOI11

consequências de tal modo temíveis, que o homem se amedronta
dianle da mera perspectiva de enfrentá-las".

Com ef'eito, a descoberta do processo que tornou possi vcl a

desintegração da energia atômica veio fazer ela guerra uma si 111-

ples forma dr suicídio em massa. E há outras a-mas cujos cf'ci
tos devastadores foram evidenciados no dccurrcr desta última
guerra.

lmpõe-so. como se vê, a cxistõncia no mundo "de algo que

Jaça. no futuro, aquilo que a guerra fez no passado -- promover
as grandes decisões entre (JS po vos ". isto. no entanto, mediante
processos de estreita cooperação, trabalhando todos juntos pelo
beneficio CO!llum.

.

Assim, e porque, em sua maioria, as Nações Unidas .i�l pare
cem co n vencidas de Que ai exra o melhor meio de bem defender
a civilização, tudo indica ser

à

bem sucedida a idéia de que nas

ceu a organização em causa. Então, o que é hoje uma esperança
-- a maior esperança do mundo -- scrú a realidade esplêndida
{IUe lôdos bendiremos.

Alécnica moderna acaba de substituir a pena de

escrever por uma esfera de aço.

"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
\

. , Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

I
I
I

'Dr. H. G

laboratório Clínico
RUA JOÃO PilHO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
s Madina Farm. Narbal AI",es de Souza

Parm, L .. aa Costa AlIiLlI

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urína, Exame para verificaçõo da grovi
dez, Exame de escarro, Exame para verificaçõo de I
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
"U tovaccinas e transfusão de sangue.

Exame quí:mico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

"

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIIDO
( Sallali til ca. Dlspom ,.. ..

Seu fígado deve produzir diariamena
um litro de bilis. Se a bílis não corre ...
..remente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o estôm.

go. Sobrevém a prisão de ",entre. Vod
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a ",ida é um martírie.
Uma simples evacuação não tocará.

causa. Neste caro, as pautas Cárter .
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e "ocê sente-se di:..

pOSto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilD
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite Outro produto. Preço: Cr. S 3,oa.

Pela nomeação do
sr, Luiz 6allotti
Foi endereçado ao presi

dente Linhares o seguinte
telegrama:
"Os procuradores regío

nais da República, no Dis
trito Federal, justamente
desvanecidos pela prova de

confiança que v. excia. aca- '

ba de dar a um dos seus
mais ilustres membros, na

pessôa do dr. Luiz Galotti,
nomeado interventor fede
ral em Santa Catarina, vem
felicitar a v. excia. por êsse
ato que mereceu os melho
res aplausos da opinião pú
blica e bem demonstra o seu

nobre propósito de assegu
rar o país que as eleições se

jam presididas com isenção,
lisura e honestidade. Aten
ciosa saudações. (aa.) Te
mistocles Brandão Caval

canti, 1 () Procurador da Re

pública e consultor geral da
República, em comissão;
Plínio de Freitas 'I'ravassos,
3° Procurador da Repúbli-·
ca; Alfredo Machado Gui
marães Filho, 40 Procura
dor da República, Fabio de

Andrade, 5° Procurador d8

República; Carlos da Silva

Costa, 6° Procurador da Re

pública; Alceu Otacílio Bar

bedo, 10 Procurador da h'e

pública, interino, e Dionísio
Silveira Sousa, 4° Procura

dor da República, interino". I

Maquina PFAFF

I (familiar)
Vende se em ótimo estado;

ver e tratar com Pl acido Ma
I fr a - rua Felipe Schmidt 34
Baz ar de Módas) Flor ianô po lis.

K MAIS QUil UI
NOME, É IDI
I I. B O 1.01

--=.

Copyrighl d 3
rhe flAVE YOlJ flIARO? tnc:

DOENCA5 DAS AVES
E REMÉDIOS

�çy
_jj"'II·'j�j,.j,,'j""Hd._

x X X

1 ... que, só na Europa,
existem cêrca de 27,000 espé
cies de insetos que atacam o

trigo.
2 . .. que, na China, em

qualquer reunião social, consi
dera-se falta de educacão o uso

contínuo de óculos.
•

3 ... que o condor é a única
ave que conserva os filhotes no

n inho-dura.nte um ano, pois es

te-s não podem voar senão doze
meses depois de sairem da
casca.

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
.

.

contra reembolso postal
UZI'v :\S f'f1l\IlCAS BRASILE1R.�SLlda.,c. Pa.!.1. 74 - JABOTlCA9Al _ E. S.Poulo

:j. ... que, dos seis presíden- _. . _

res dos l!Jstados Unidos que incluí-lo novamente em novas

morreram antes de terminar o intrigas e mistérios.
mandato, apenas dois expira- 6. " que, quando foram in
ram na Casa Branca - \Vil- ventados os alfinetes, na In
liam Henry Harrison e Za- glaterra, no século XVII, o ta

chary Taylor. bricante não tinha licença pa-
5 . .. que Alexandre Dumas ra vendê-los senão nos dois

pai, com o fim de não perder primeiros dias do mês de ja-

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

de vista as centenas de perso
nagens de seus intermináveis
romances, tinha bonecos sõbre
a mesa de trabalho represen
tando os respectivos tipos; e

que, quan�o qw� ::Ó'� ersona

gemo morna Ol� q�,:,;_"parecia,
Dumas imediatamente retira
va o boneco correspondente de
cima da mesa, não correndo
assim o risco de, por descuido,

neiro; que, porisso, naqueles
dias, as mulheres se amontoa
vam em frente a sua loja, de
sejosa de comprá-los; e que,
então, eram tão caros aqueles
objetos que se estabeleceu o

costume de obsequiar as se··

nhoras com determinadas im

portâncias só "para os alfine
tes ", advindo daí a tão usada

expressão.

Curso de AdlIlissão
Funcionará novamente, durante os_ mesê!!l de dezembro e ja

neiro, o já trodicional CURSO DE ADMISSAO dos prcfessores José
Warken (l Waldemiro Cascaes, {ambos do Colegio Catarinensel. desti
nado (! preparar candidatos. de ombos os sexos, 008 exames de ad
mis.ão de todo. o. estabelecimentos de anaino .ecundário. tai. cerno:

giná.ios. escolas norrncdá. o cedem ios de core êrcio, etc.
Aa aU:la. começarão no dia 5 de dezernbrc e serão miniatra

das no periolfo da manhã, dos 7 às 11 horas,
A regularidade das aulas e a longa práttca dali professore.

-óntituem a maior garanti0 da suo eficiência. No ano panado. a

percentagem de aprovação foi liuperior a 80.)' do t0ta.l dos alunos.
Contribuição: O curso completo. inclusive taxa de inscrição

no Ginásio, que será feita pelo Curso, importa em Cr$ 200,00 (du
zentos cruzeiros), paqavMs no ato do matrícula.

Matricula: Das 8 às 20 horas, todOll os dias úteis, rnenoa sá
bados, no Curso de Humanidades, à rua Traja.no, 36. ou na residen
cio do. respectivos professores.

A matrícula. de número limitado de alunos, já foi iniciada.
Oba: Só se Qceitam alunos para o curso completo .

(310) 1517-5

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. -- Smokings e Jackets.

Vendedor por conta proprio Placido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

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

ADVOGr\_DOS

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schrnidt 52 -- Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis. �
�----------------------�

E xijam O Sahã,o

I'VIRCiEM ESPECIALIDADE"
(' lA. \V ETZEL INDUSTRIAL-JOIN�ILLE (MllD'C� reglsl Irecomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualüdade desinFetante

.���-----------------------------�
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BANDEIRANTE BASQUETE Londres, 8 (U. 'P.) - O.
. . .. .. .. CLUBE.. .. "Shelchea" tomou o passe de

I
A Diretoria do Clube 12 de Agosto avisa aos sts, Con-

Contrnuaan às atividades Tomy, um dos melhores cen- sacias que, por motivo de força maior deixa de realizar o

dos cestebolistas c�mpo,n�ntes tro-avantes britânicos d� t<;- baile_:!�dia 15 do corrente, conforme estava programado.
deste clube. Ontem dia 6 fOI rea- dos os tempos, por 50 mil do-

.

lizado às 7,30 horas na cau-' lares, cerca de um milhão e 1 • _

chá iluminada do Lira Tenis seis mil cruzeiros. Lawson tem II AUTOMOBILISTASClube um proveitoso treino, apenas 26 anosde idade e se- Apt..CCAR/4_r">
defrontando-se depois os "fi- gundo se informou tomará I v v

ves" A e B. parte no match internacional
- Sexta feira dia 9 às 7,30 do "Schelchea" contra o "Dy

horas na séde do Clube Doze namo".
de Agôsto haverá uma reu-

nião, na qual o presidente sr.

Antenal' Tavares apresentará,
para serem aprovados os no

vos estatutos. Logo que forem

aprovados, o 'Bandeirante re

quererá filiação à F. A. C:

o ESTADO

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

.oão �atista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sa.la 3, Telef. 16-31
34,

Vende-se
U'a máquina de escrever, portá

til. alemã. em perfeito .stado d.
conservação e funcionamento. Tra
tar na Ofici1'la Tecnica Ro.,al, à
rua João Pinto. 5. sobrado.

•

Móveis
Vendem· se, para sala, quarto

• cozinhe. em perfeito estado'
à rua Padre Roma n.O 90.

Preços de ocasião. 5 v .. 1
" * ;:

VENDE-SE
Cri 18aOOO"OO

Um automóvel, marca Cbe
vrolet, tipo 1937, em perterto
estado de cOlnservaçã:J e fun
cionamento. Tratar com o sr .

Nagib Daux , no Cine RITZ.
* * '*

Quem perdeu?
Foram depositada. nesta reda

çõo um molho de chaves e um

óculos, O" quais serão Glntregues a

seu. legítimos donos. 3 VS. 1 I

PEÇA ESTE LIVRO L,,,

60 paginas. Cf. :) 3,00
contra reembolso' postal

'llZINAS CHlMICAS BAASILEIRASLrda,.
'C. PPII!!...H -JJABOTIÇ��Ô��JE. S. Pa�..

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

munica C1 mudança do seu

consu�tório para a Rua
do Senado. 317-2° andar,
Rio de Janeiro. onde passa o

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente -
nome, idade. endereço e en

velope se lado
. p'Ol'Q aras·

p:lsta.

Nova Iorque, 8 (U. P.) -"I

Washington Luiz ex-presíden-
te do Brasil, voltou a rsaftr- Hollywood, 9 (U. P.) - A

mar que não tem nenhuma as- Warner produzirá um grande I
píração política. Em seguida filme musical sob o titulo I

destacou que ainda não mar- "Had to be you", com Georg2[
cou a data de S8L� regresso à Norcto1n_neeErniOeBdureneott·O 1\·1'.sua pátria; mas que tal coi-
sa seria etetuada o mais "arpi-I
damente p0ssível. A'a 7,30 horas

Furacão de Violência.:

l XA O R EZ II Ho�:nsu:!:r���h!�"Pd����li�a�mor
,

A IL.HA DOS HOMENS PERDIDOS

'com 'John Howard, Helen Gilbert

I
Desejando 'criar urna I

Gilbert Roland e Alan Mowbt'ay
-

d d II No Program.a:

I secçao e xa rez, soli., Filme Jornal -D.F B-
citamos colaboradores

l
A Voz do lV!undo -Atualdadea·

I entendidos no assl,lnto. Preços Cr$ 360 240 a 1.50
----------.---�. I Im.pr. até 14 anos

Calçados para senhoras, últÍ- I '---------------� * * *

mos model�.s. preç�s DO alcançe I
CONTRIBUA I Domingo no Ode"n e Impadal

de todoos Peluso vende Dal "ara a Cal·.�a de Es-()'a�
Gene Tiernsy. Dana. And.awli e

.,." ....� ,� , o aos hulA., Vincent Prics am:
rua \ lradentes 19. I �entes de Flol'illnól1olis. I LAURA

e • •

5v-l

I
I

I

Esportivo

Sapataria Jurity

I
II
, í

11 _

Limpa mais._ agrada mais... rende maili, ..

A tende encomendae de
RASES DO CONCClRSO obeas editadas no Brasil DI"retor do DNIOS leitores que eu v tarem as .

melhores legendas anedóticas pa-
c U no esrrangeirc. Rio, 8 (A. N.) - Tomou pos-

ra o cliché acima serão premiadOS

I
se hOJ'e às 11 horas do cargo de

.

C· u t Novidades todas alicom ingressos para ')s mes uI Z e diretor geral do DepartamentoRoxy semanas
.:_ 'As anedotas serào recebidas Nacional de Informações, o

até sábado à tarde, nesta redação. jornalista Américo Facó. O ato,
A" mesmas devem vir acompanha- ---.-.----- tloi realizado no gabinete do
das de ym recorte do. cliché. supra. O IPIRES�DENTEI IR�OS ministro da Justiça sr. Sam-

- Tôda segunoa-retra serao ]>IU·

I'"
..

-

blicadas as melhores anedotas com Guatemala, 8 (U. P.) - O paio Dona que por essa ocasiao
o nome ou pseudônimo do autor, presidente Rios parti1)I de ,Sal- disse palavras �o novo diret?l

PRJF.:MlIOS vador esta manhã.' do DNI: "Sr. Diretor - Desejo
Os candidatos vencedores pro I I acentuar que hoje o DXI f: .:;:::-

I' curar io seus mg,e5. S.O� n.� gerêncrs ] sencíalmente de íntormacões.

úOO��i��ê��S a�e���un���t���:i�ios I PEÇA ESTE LIVRO 1...: O govêrno da República
J

faz
na seguinte ordem; questão de manter absoluta-

10 lugar - J ingressos para as -� mente imparcialidade na luta
sessões de quinta-feira e domingo. 'II�"':--

� ��� . .:���- -�-.-� eleitoral. Vamos acentuar bem

\
20 .Iugar - 1 ingresso para quin- 'l·

\'
"

ta-feIra.. li, IDlDliE��,A'S DiO ((i,A.DO I este ponto: serão vedadas to-'
3" lugar - 1 m.grcsso para terça-

'1"1 �
das e quaisquer informações,

, feira. Ii,". E REMÉDiOS
,

de ordem partidária e, com is-
As melhores anedotas não elas-

. dí
. .,

f it
sificadas farão [ús somente à sua �!I:I

to. espero que irtgrra per ei a,

publicação. ! mente a organização de que é

ATENÇÁO 'II novo diretor. Já empossado,
Leiam o interessante pr-ogramall: então, o jornalista Américo

dos Cines Ritz e Rox y na última Facó, de referência aquelas pa-
página.

Ilr lavras do ministro da Justiça.
I' disse: "Cumprirei estrítarnen-

r D'�A�TAI�f.�10
te essas normas, como obriga-I ELEITO POR UNANIMIl"lJE 111':,�' � '-, �!�����a�:g;i��Oo°n�!�' ��!=:I Afim de estar sempre a pos- n"""'" n! tor a receber cumprimentos.

'tos em seu lar, foi eleito, por Logo O jornalista Amériéeaclamação, o afumado aperitivo t "50 Cr ., ;=;00
KNOT.

().;, paqnas - gravuras -

. "'�, Facó dirigiu-se ao Edificio

I
centra reembolso postal

"Novo Mundo" recebendo o

____________

l'Z!NAS CH!M1CAS BRASILEiRAS LIda.
resnctivo cargo de diretor ge-

(. 1'0".1, 14 - JAiJOTICABAl - i. 5_1'••10 •

ral do jornalista Júlio Barata,
que pronunciou algumas pala

Comprar na CASA MISCE vras no momento.
LANEA é sabv. economizar •.

CLUBE 12 DE AGOSTO I
I

Rua Tiradentes 19

Apresenta seus últimos me

delas em calçados finos
para senhoras

Em fina camurça preta, azul.
e branco. lIalto 4. 4 I!t meio

fi e 6 paI' Cr$ 95.00

Finíssima tala azul. pl'08ta.
branc:a 19 bordão guarnições em

CQmu�ça. salto Anabela 6 e

meio por Cr$ 100.00

Lindo iOapato em pelica. preta.
azul. bordô, sol to 4,1/2, fi 1,2

19 6. 12 por Cr$ 98,00

Em palica, rnarron. prata, azul
e búfalo branco so lto 4, 6 e 1

Per c-s 9800

Em camurça bovdô , preta, e

búfalo branco. sa.lto rampa

2.1/2 Por c-s 95,00

Lindo lIapato 19m búfalo bran
co. salto carioca Cr$ 90 ,00
Em pelica, azul, preto. havana.

Por Cr$ 80.00

A V I S O

Atenção
Para o seu dínamo ou motor

de arranco a

OFI(INA ENALDA
Conselheiro Mafra n e

. 135

Concurso se manai
dos

ViDes Rl'fZ e HOlY

Auxiliaram o combate contra
a paraliSia infantil
Bruxelas, 8 (U. P.) - A epi

demia de paralisia infantil que
vinha vitimando grande nú
mero de pessoas na Bélgica, há
meses, foi debelada, segundo
se anuncia oficialmente, gra
ças, principalmente, ao auxílio
de especialistas americanos.

Livr-os novo! e usados,
em diversos idiomes.

Visite, sem compromissosj

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Ftor ianôpofis

Washington Luiz
,

vem 81 «Had to be )'OU)

QUAl .

(

Ut11A N()VA lUZ

K()trN05
REALÇARA'
:;eu sorri5tJ, ..

'REAl!}E
o /-erf7()lloliúotle

de $611 s()fríG() t/sont/()

CREME V(IYTAl
()

IJIVT/�5trl(}l}!

Novo
Tratamento
Paria Eczema

,....,1 \. senur quo � sua pele p-I-\tá se

torna.rdo áspera. com tumescêncías es

bl·:1nquÍçada." si senti!" ardór constante,
' ....uceir.is. rl.d:- de eczema, si V. lião puder
ftOlilltF bem e 31':' sentir nervoso c ln'i
�/J.do. V. d!�ve pl'oem'ar ünediatameJ1le
um ;jlivin seguro e eficu.7. o novo
f' Tl!:)d 'roo t!'nttunpnto d2ntifieo com

HEI,:.'j��I!,\, ',tiUU nova �OI':[1a 11' POl1ltuju1
'l;;�' ;,,�fh'tr;_� iil.st.aQr_n[(el:l.�l!eQtí� na peje
pUf"t c )[;linter as el'U!H,,:ües.
Bl::LZ1'::\!A já. tern aliviado alguns ca�

sos d:l . .., mais obstina.das erllp('.ões da
eczema I�m pouco tempo. mesmo quandO
o mal ja era muito antigo. HELZEMA foi
:1 piic�da 0. as cor.ein.ls cessaram imedia ..

�<.'t.lIlentp. ficu'ndo êm poucos dias a pele
out.ra v('z Qr)\13. e limpa,
DEI.ZEM A ""0 é visível quando al)Ji·

C'.uda, niio mancha a roupa e não requer
ataduras.

Use BELZEMA hoje e sentira alivio.
Contim", a usar BELZEMA até sua pele
(o,·nal··se macia e limpa.

BELIEMA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�•.J eSTaDO Sexta·felra, 9 oe Novembro ele 194.5 7

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

Médico - chefe do SeTTiço de S1f1116 do Centro de 8&.1111.

C h
*

IDOENÇAS DA PELE -- SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE amin ão ChevroletüíBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA·VIOLETAS ICONSULTAS: das iS às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 41 Vende-lIe. Tipo 1938 -- Completa-
RES.: R. Joínvile, 47 _ FONE 1648 mente reformado -- Informações IReasumiu sua clínica com João Selva -- Avenida Hercí·

------------------------------------------------------ I lia Luz, 55.
*

15v�

DR. SAVAS LACERD,A i

Empregada - Urgente
Senhora de fino trato necessita

da uma empregada com urgência.
Paga bem. Tratar à. Praça Pe

reira e Oliveira, 14.

IndicadorMédico
"''''' .... --- ..

- ...�....,...
- -

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

DR. �IÁRIO WENDIIAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitai-ia
"Chiquinho" )

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 -- Fone: manua1812

DR. BIASE FARACO

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz .- Gargante,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 b 18 horsa.
RESlnENCIA - Conselheiro Mafra. n.

TElEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S_ Thiago
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e criançaa

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 -- Fone Manual 766

DR9 SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE !J DO

HOSPITAL "NER:I!lU RAMOS".
0ul:'8o de a;-ertelçoamento no Ho"ópital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta.
trl4rio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Pauio - Ex-médico interno 0.0

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,
VLfNIC/ GlORAL - DIAGNóSTICO PRECOCE" TRATAMENTO .IIlSPIIlClALlZADO

DA.8 ooJiJNCA.8 00_ APARIILHO RJiJSPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: D1àrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO, Rua Vitor .I4elreJee, 18
RESID:tNCIA: Rua Esteves J1inl.or. 1815 - TeJ. 7.0. '

DR. MADEIRA NEV'ES

\

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLH03
CUil'IIO .. Aperfelcoamento e Loo.p PrAtica lIIO RIo «1. J'an.In

ev••VLT4Jt - Pela maaILI:.CIarIam_te ... 10.30(1.12 ha, Q tarde ezcepto a••
•...._ ti.. 14 ás 16 1lOr.. - OOl'flltJlll'ORIO: a.. "oAo ,....... t.......... -

...._I I.Ul - .......olal a.. PN8I._" v.au..o. 'L

DR. ROLDAO CONSONI
tllRURGIA GIDRAL - ALTA CIRURGIA - MOL�I!TIA8 DJIl SIlNHORA8 • PABT08

FO!I'msdo pela Faculdade de MedlcLna da Universidade de São Paulo. onde foi
&JtIIIstente por vários anos do Serviço Clrllrgico do Prof. Allpio Correia Neto.
ClTurglll do estômago e TiaS biliares, íntestínoa <:Ielgado e grosso, tiróide, rLn.s.

IIl'ÓfiI,ta. beJd4ra. ütero, oTáriOl e trompas. Varlcocele. hídroeele, TIllrIsetl • h«'nla.
CONSULTAS:

.... S a. II neras. ! Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa PIllra..1.a). Tel. 1.1188.
RESID:tNCIA: Rua EIJUtTe. Jdn!tor. 178: Tel. 117M

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
ter:\córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CL1NICA M ...D1CA - DOENÇAS NERVOSAS

-- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua i"elipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas

Residência.' Rua Alvar..o de Carvalho nO 18 - FlorianÓpol�.

DR. ARAUJO
Asslatente do Prof. San.lon, do Rio de Jaaetr..

ESPECIALISTA
Doenças e operações CI{)S OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clirurgla modecna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iâbío e c6u
da bõca fendidOl de nascença)

�OllCOpla, traquéoscopía, bronccscopia para retirada de corpos estranhos,
CONSULTA.8: das 10 u li! e du 111 u 18 hor..

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'.vila DR. ANTONIO. MONIZ

DE ARAGÃO
Operaçõe." Via. Urinaria.·· Doen
Da. do. inte.tino., réto e anu.
.- Hemorroi.da.. 'Uratarnento deli

colite amebiana.
Fiaioterapia -. Infra-vermelho,
COIUlult: Vitor Meirelu, 28.

Atende diariamente à.. 11.30 h., .,
à. tarde. da. 16 h•. em diante

Ruld I Vida! Ramo.. 68.
FOD.� 1067.

0Irlu1rIa • ono� VItaI_ • fArvIIIa
Ce toras. Para. e ._..,. Ce o

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Dió
1:"1IWl_'- dU 11 .. 17 laorU. RalDIll!I.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS .

lierylCH .t. CUnic. Infantil da Ã88istênela Municipal e a.."ltal I
ti. Caridade

OO1f8ULS��Jf�u!,��AM2�ad��A!!�loE8.��12�..... 1-"4

Conlultal da. 2 à.. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 6. Fone 783

Deseja obter
emprego? ITu podes, se quiseres

CASA -- CRS 400,00
Precisa-se de uma até CR$ rROGR.D[.l rARA os JmSES UE XOYEJIBRO E

400,00. Aluguéis adeantados D EZ_E::lIBRO DE 194;):
Informações fones 1022 e 1360 �()YE}}IBRO
-uo Caixas Postais 240 e 270. Ola J O O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE-

* '" ,;, _;YIONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE-

Guard;=): _ Ll"VrOS ,l\�ONÍAC�\., havendo nesta ocasião :renda de mesas, feita exclu-
U sívamente pelos elementos do con Junto.

Aceita uma escrita avulsa Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Informações nesta re.Jacào. Dia :::5 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

10 v s 7 ImZEIUBRO

x x x

di.;�������,�.;rn:JI S��;:��OdO;OS�Od�.�rd��p��a!
Agronômica. Informações na modernos, lncluslve Sandahas para praIa ao arcance
rua Tiradentes _ 14 _ sob. I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

10vs.-3 PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berreíros»

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando todas
as indieações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos iutcressados na aquisição de
bons f'uncionários (as).

Locomovei

A «Caixa de Esmolas», uma das coisas mais sérias e

mais socialmen te benéficas que, em matéria de inetituições,
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inscri

ção para os que quiserem dar-lhe ajuda: Não se pode di
zer todo o bem que merece seja dito da CAIXA, mas

pode-se substitui� o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos
à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

u

I
Clínica Geral de Adulto. IDoença. da. criançOll
Laboratório de Análile.

I
Sinistros pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30

elíntcos. Responsabilidades ( 76.736.401.306,20
Conlultório: rua Felipe Seh-
midt, 21 [alto. da Ca.a Pa-
rai.o], da. 10.30 á. 12 • da, Diretores:

15 à.1 18 h.. f r
Dr. Pamphilo d 'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco IRe.idência: ruo Vi.c. de Ouro de Sá, Anisio Massarra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo

• F_o_n_e_;_í_�_�_O_tm_6_!_'n_u_a_ll 11 �e��"'"_T__ """" .. "' ...._. ................,._._ .",, ,_......_.........._..,.

* ::� :::

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

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül
ler, 2, tendo grande número de
freguezes. Tratar na Alfaiataria
Pereira. à rua João Pinto, 16

_

15 vs. - 9

x x x

Sub-agentes
Importante Companhia de Se

guros, com agência em Florianó
polís , necessita de sub-agentell nus

principais praçall do Estado. Car
ta. à ALMEIDA, BASTOS & CIA"
Caixa Pcato], 268. 5 v-4

* * *
.

etc,

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

R H B"• II· �., c lT
ITAJAi - $. (ATARIN�

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Repre.entaçõe. I Tran.porte. Marítimo.; Ferra.

Consignações .- Conta Própria viárioli, Rudcvideíos , Aéreoa,
Rua Pedro Ferreira. 5

I
Casco .. , Fôgo. Acidente. do

2' Pavimento Trabalho, Acidentem Penoaia,
CAJ.XA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telecráfico ({ BOSCO})

Clube 12 de Agosoi

Do Dia 1° á 24 o 'Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

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

durante a CEIA números de canto e musica, e, em seguida,
dança.
constantes deste programa, feitas pelo Clube.

(A ÇFlIA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o

Clube, prévíamente, a inscrição para a mesma) .

Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás
22 horas.

OBS}:ItVAÇõES
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
Nãó serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

o de rigor, permitindo-se o branco.

I

I
............................................r......

RUA CONSELHEIRO MAFRA. -41

•• , m•• .. WIId _w IW . oi.'" _=_ww�;

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
F..dada e. 1871 - Séde: I A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.40L7S5.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

«

«

I ,�'IA I,C.IA:.1-rA%.riiIIIriiIII
Fabricante e distribuidores das afamada.s con·

I� LI '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

I
para alfai<:1tes. que recebe diretamente das

melhore. fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem .ua. Cllompras. MATRIZ em Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau e Laje�.
-

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Inabalável Das minhas idéias democráticas, sem paixões nem ressentimentos, livre de quaisquer am ...�

bi�ões políticas, prl1sidirei ao pltito com rigorosa iseD�ão e irrestrita imparcialidade.
(Palavras do Dr. Luiz Gallotti ao receber o govêrno do dr. Ivo d'Aquino)

Buenos Aires, 8 (U, P,)
Renunciou o ministro da Aero
náutica argentino, comodoro
Edmundo Sustaita, O general
Farrell, presidente da Repúbli
ca, nomeou para substituí-lo
no cargo o brigadeiro Batolo
me de La Colina, que prestará
juramento amanhã, O brIga
deiro de La Colina é partidario
do coronel Peron.

I (jununua paSSdUaO : O jUlgamento ue Margarida e 8aldino
I bem I hIO,!5 (A, N,) - No Supre- namente. As testemunhas que

Rio, 3 (A, N,) - O homem' mo Tribunal Militar realizou- compareceram foram os tenen

que levou quatro pontos no co- se hoje o início da instruçào tes da FEB Mário Figueiredo
ração, como costura de uma' crimmal do processo a que es- Filho e Rubens Pereira e o me

punhalada, o estivador José tao respondendo por crime de cânico técnico de rádio Alfredo
dos Santos, está passando bem traiçao à pátria Margarida de Faria, também da FEB.
com a temperatura de 32,4,: Huschrnann e Emílio Baldino, Margarida chegou às 10 horas
nulsacão 100 a 110 falando e! os quais conforme corista do no tribunal. Num carro fecha-
.r.!> , I

A dAi
�

I se alimentando de líquidos, processo, eram locutores "pro- do da penitenciária na porta

passagem O governo eS12dU1, -! gLl.ma auri-verde", irradiado e a traidora saltou, Bonita,IP q li

I Faleceu o general M,woel I tres vezes por dia para FEB elegante e sobretudo cínica a

D'
'

d d L
.

G 11 ti' Rabelo grande cidadão· I
por estação localizada no lago mulher que trajava costume

O discurso do dr. Ivo d'Aqui- Iscursob o r'l UtlZ a. o ,

1,

!
soidado II ele Commo, na Itália e perten- cinzento recebeu com um sor-

no, ao transmitir o poder ao rece er a n ezven t orie
,. cente r alernà O tr b _

." IhTerminados os aplausos COIll que RIO, 8 (A. �,) - Atacado por
' � e aos c, em�es, s l� a Il,S� � vala e os, apupos que e

Tendo-�le sido transmitida a foi coroado o

(,iiSCUI'SlJ
de) sr,

dr'l ma� �úb,ito faleceu hoje em sua -Ihos toram p_re,sldldos pelo JUIZ dirigia grande numero de pes-
lnterventoria federal pelo sr, dr, Ivo d'Aquino, assim falou () Inter- resld€ncla, o ,�'el1eJ'al }Ianoel Ha- coronel Eugênio Carvalho do I soas que se achava na porta do
Nerêu Ramos, que a deixou para ventor f('deral. sr, dr, Luiz Ga llot t i : bel,o. FOI ':I�Jlna de um colapso Nascimento funcionando como Tribunal. Minutos depois che-
I' tihili a corno candi "Lxmu, sr, dr, Ivo .I'Aqui nn. se-j

o Ilustre m il ita r e membro do
, tor

'

,-,_, " ,. .

;I�t�)e�n����'��d�'�z Jc) Estado.' as= nhor uresidcnu- do Tribunal de Supremo Tribunal :\Jilitar. cuja PI,0n:.0 01 O capitão O:lando gava tambem Emlllo Baldlno.

sumi-a na qualidade de seu substi- Apelaçât() l' do Tribunal Hegional v i da tão intensa, _nos últi�os m�- R�bell'o Dantas, P,l'OCedlda . �,
luto legal, para entregá-Ia a quem Eleitoral e

,demu,iS aLlt()ridad�'s, :'!.i-
ses, se, tornara

a,iI1d� ma"IS
cheia leitura dos depoimentos ja

'If'ôsse escolhido pela confiança do nhas senhoras. Senhores: CUll1PÇO de trabalhos, empenhado co�o es- prestados por três testelnu-IIem i nente senhor Presidente ela Re- por agradecer, sensibilizado, as hon- tav� o presiden te da Socle,dade nhas informantes estas tudo
ipública, dosas palavras de v, cxcia, senhor Amigos da Amenca, com o ldea-, .'_

. rloul or Ivo d'A(IUino, meu querido Iism o e o entu,sia.sm o que lhe confirmaram. A instrução do'
Eu vã-lo faço agora , no cumprr- -

d
mento dêsse dever legal, amigo c mestre, eram caraten,s�lco na preseute processo nao po e no entanto [Mernbro dos Institutos de

Recebi-a de mãos honradas, C-me grato, neste ensejo, tc';te-I
campanha p o l itica. Desapa.re et-v , ser concluída. A instrução do Direito Social Bra.ileiro e

Iransmito-a a mãos não menos bon- munhar-Ihe a minha velha estima e mento do g'e�eral Hab:lo, neste I processo não ode no entanto Poul iato, lente da Faculdade

I
o meu arando uprêço. momento desfalca as fi leiras dos, ,P _ de Direito de Sta, Catarina).radas,

, ,

" Quis "a Providenc!a. tão pródiga, que tra,·a.m (� combate �ivico pela seI, concluída, por nao haver -- ADVOGADO--
A_ par deste dever, tenho _a s�tls-I sempre, para o meu desmérito, que, democratização do Bra�ll de um Vel, comparecido a testemunha Praça 15 de Novembro, n

' 1.
façao d� declarar que reu!"ls todas entre tu.n

í

os conterràneos que po- dos seus ele�entos mais denod�- mais Importante, o soldado .010 3-Caixa Postal -- 86,
.'.as qualidades para assumirdes as di aru melhor servil' a Santa Catari- dos e expressrvos. Sua morte vero do Sexto R I A tô

,

R" ,

hilid d d G
'

'no d, '
..

d d d d ' "t'l.n orno ioeiro
,:esponsa 1 I, a es o ovei e

na, fosse ('LI o escolhido pelo novo privar
..

a SOCle a ,e e um�, �s da Sil t "
'

......... -.....,;;

�Santa Catar-ina.
" Govêrno da República, sob a presi- suas figura" maus respeitáveis,

,

va, que e�do recebido
A E VAI A

'

Pertenceis a uma família Ilustre. dencia dessa austera e ilibada f'igu- expressão de verdadeiro patr-iota baixa regressou a sua resídên- TLE
Ilustre, por g,ons que se realçam ra de magi st radn que é o Presiden- e cidadão, modela!', O gener�l cía na cidade de Baurú, em WASHINGTONde SI, e que sao o talento, a cultura te José Linhar-cs, para conduzir ,() Rabelo fOI acometido de mal su- São Paulo, Antônio foi feitoc a honestidade. nosso Estado, at,ravés da luta del- bito no momento em que se en-

prisioneiro dos nazistas e obrl'-! Londres, 8 (U, P,) _ Cle-
Cultor emérito cio dil"eito, exímio toraI, que PI'('V('JO ,alta e digna, ao contra,a escrevendo no escrító-

I t Attl II '," b' t'
na sua prática e sabendo-lhe 3el1- caminho da legalidade, rio de sua residência. O general gado a trabalhar para estes rr:en e, , e,e, prem�eI II a

tir as harmonias, vindes há vinte Numa atitude adnlÍl'úve] de des- Malnoel Rabelo nasceu no Esta· naquela estação de rádio, Suas nICO, vlaJara amanha para os

allOS clanclo lustre a um dos cargos JJ.renclimento (' espírito �l,e l'enún- do do Rio em 1878. Concluídos informações são importantís-I Estados Unidos, por via aérea.
,

I d d M'
,

t" P' bl' I osas f "a aI' os estudos IHelJaratórios pelos '

A t d
'

W h'lllals e eva os o '1 IlUS erlo u 1- ClU, as l10sas va OI' " or'. s -

sllnas para o processo, A lei- ti n es e segUIr para as mg-
, co da República, lll<ldas e.ntregaram o ,Poder Ce?_!:ral quais obteYe o diploma de bacha-

tura dos d
'

t f' �'_ ton onde confeI-enciara' corrI
,'l() Presldent(' da llJalS alta Corte rei em matemática e ciências fí-, epOlmen os 01 a"SIS "

. ,Catarinense, sentireis, em vós t d T"b b b tooJLldl'ciária, manifestando () seu an- sicas, as"entou praça em 3 de 1 a pelos advogados de defesa rumah so re a om a a OIDI-
Illesmo, a altivez e a dignidade da

sel,'o. que é (,) ge tô�la N,Tação: o an- marco de 1893 e foi declarado de Marg'arida e de Baldl'no, ca, Attlee pronunciará um dis-coleti"idacle que idcs governar,
I

� �

I alfe;es-aluno em 1 de marcoNão me sinto constrangiclo em s('�o por e el50es tao Isas ,e eS,cor- de 1901. Promovido a segundo te- respectivamente tenente Ben- curso no banquete anual dos
dizer de público o que nunca vos reltas que nao se y()S�<l dlscu,t!�. o to Leite ,de Albuq - d _I prefeitos de Londres,

seu resul tado (' se,la este o mtldo nente em ] O de janeiro de 1907
. ,uel,q.ue a se

negaria em partieular; e o que, so- d d tb d
., " ' reflexo da I'onlacle nacional. e a primeiro tenente em 2 de gun a au lona mIlItar e sr.

4 f.
.retu o, a mnguem sera h (' tto 11e-

tgaT-VOS. .Es,1e alto ansei,o ninguém tem o agôsto de 1911. pelo processo de Eva�dro Lins e Silva. Todos veu ura emlDtnadireIto d(' frauda-lo, antig'uidade. Por estudo recebeu depOImentos t'oram contesta- ,E tanto mais que, lendo servido lnabalávt'1 cm minluls idéias de- insignias de capitão em U de no·
dos elos d

'

..

'd' _ Honolulu, 8 (U. P.) - A lou-
durante oito anos um ,posto de con-

llloc'I'úticas,� sem, ressentin:entos ,�eIl1bro de 1917 e as de m,\ior em ,P OIS caus�_ lCOS 'por ra Tonya, de 33 anos de idade,fi anca d,o Govêrllo do sr, :'IJ'erêu
nelll pmxoes. 111'1'e de qmusquer 15 de novembro de 1930, data em motlvos que revelarao oportu- a bOI'do de seu barco "Auda-}'Hamas, quer quanclo éstt' eleito IJe- t b' 'd t tambíções polítieas, presidil'ei o que am em promOVI o a .enen e

p
. I' "d 30

'

d ,(I() voto dos representantes do povo pleito c'Om a mais rigorosa isenção coronel por antigu�dade. F>m. 30 osslvel uma nova
CIOSO e p.es e compnmen·

,do meu Estado, quer quando no-
e a mais irreslrita illlparcialidacle, de abril de 1931 atingiu o posto to, zarpou ,hOJe para o porto de

mea.do Interventor federal pela ;\;cnhuma fôrça serfl capaz de de coronel e em 22 de dezembro • -

d t
'" São Francisco. A naveganteconfianca do eminente sr, Pl'esi- desYÍar-me dêss,e propósito" de 1932 o de general de brigada. reunlao 08 res loura esper'a ser a pI'I'mel'r'adente G'etúlio Var,gas, dacjui parto P 'd 1 d d"

�

Ponho _a 1I1UlS segura, COIl�lUllça romon o a genera e IVlsao
mulher a fazeI' a tr-avessl'a docom a c.onsciência tranquila de ter

ni! atuaçao de nossa .Justiça Elelto- em 2J de junho de 1938. Nomea- gr�ndes 'f' h
'

t d('orl'eSiPondido eOllJ lealclade á ral. do para ministro do Tribunal Mi- U PaCI lCO e c egar a cos a o
('oI1fianea de quem em mim a de- E sei bem, lJoJ'(llle conheço li nos- litar desempenhou sua mlssao Londres, 8 (U. P,) _ O Ouro, em trinta dias,]JOsitou,' e de ler servido, na medi- t

'

t' f'sa genle, que os ]Jartidos hão-cle com pa no lsmo que o �zeram "D 'I M 'I" d'fia das lIlinhas fôreas e da minha d' d' 'd
aI y aI lZ que Truman

, concorrer COlll a sua impecável ]j- Igno o maJOr apreço e seus

Ad" tcaipaddade, á gente da minha nha de conclula, para que esta pá- compatriotas. Foi ainda preside!ll- e Attlee, durante a conferên- Ára eCtmen O'terra.
gina de cultura política que ire- te da Sociedade dos Amigos da cia de Washington, provavel- 6

Sã,o meus votos, pois, que a vos- IllOS escre"er, fulgúre COIllO exel1l- América da qual era também mente, cc.nvidarão Stalin a Orlando Motta Espezim. externa
sa cultura, () vosso talento e () equi- pio aos conh'l1lIJ()]'i\neos e lição aos .fundador.

uma nova conferência dos aqui seu.. sinceros ogradecimeni >li
libri,o do YOSSO espi ri to, 10,!!rem l)()'steros oos ilustres facultativo .. Drs DJ'01-,. ' , "três �:randes, Assegura, aocontinuar a obra do engrandeci- ./untos, povo e gO\'l'rno catari-

I
� ma MoeJlmann Dr. Roldão Con�

mento de Santa Catarina. em que nCl1se, honraremos o ideal comum,

V I a G E N S
mesmo tempo, que Truman e Iloni e Dr, Gohmann, Irmã Veri-

tanto se desvelou () Govêrno do Illostrando ao Brasil que soubemos Attlee estão dispostos a encon- diana e Q todos 09 auxiliares da
sr. dr, Xerêu Ramos 'e, ohjeti"ando compreender a grandeza da hora trar a fórmula de solucionar o

«Casa de Saúda São Sebastião»,
o ele"ado propósito que presicliu �oi�!(,')rica que a Pátria está �I'iven- atual impasse entre os Esta-

quando da ocasião pm que foi ope-
a VOS�ia escolha, facam da vo�sa tl ,ado naquele modelt\r e.tabeleci-
ação o exepcÍcio de L1Ina in�Jlarcia} As últimas palavr'as do orador dos Unidos e Grã-Bretanha, menta ho.pitalar,
(' s'erena Illagistratma elll benefício I"eceberam frenética ovação, sendo FpoUs. -- Joinvile dum lado e a Rússia do outro. Florianópolis, 8 de novembro de
,dos direitos, ,da paz e da felieida- s, t'xa" após, felicitado e ahl"açado '1945, 2 v, 1
de da coletividade catarinense, no!" ,Iodos os presentes. I A Bulgária não adotará o regimeSaída. - 2 hora. damadrugada

T á b· , soviético socialista
omar posse o]e JOinvile - .. Fpolis. I ,Sofia, 8 (U, P) - Jorge De-
Rio, 8 (A. N,) - O sr, Edgar I I

mltrot, famoso llder comunista
Gois Monteiro, novo interven- Saída. -- 9 hora. da manhã bulgaro, declarou hoje que
tor federal em Alagoas, toma- '''vim a meu país afim-de ser-

rá posse amanhã no Mi'nisté- ft Informações nesta redação vir a meu povo, e permanece-
ria da Justiça, devendo seguir 1 rei ha Bulgaria", Acrescentou
viagem imediatamente para seu ������������,�� que as eleições naturalmente
Esta}do. No Brastel O «York»' estabili,zarã� a d�mocr�cia na

Bulg'ana cUJO regIme nq_o 3erá
Rio, 8 (A. N,) - Proceden- o soviético socialista.

te de Pal'ís, tendo estado em

Montevidéu, chegou hoje à ba- Esta-Ose aérea de Santa Cruz o famo
so avião "Yol'k", que foi p1'e- Washington, 8 CÜ. P.) - Os
senteado por Churchill ao ge- Estados ruidos e a Gl'ã-Bl'eta
neral De Gaulle. há pouco dias, nlla estão estuda'ndo a possi
Este avião, que é um dos maio- hiliclacle de devolver à Jtália os

l'es do seu tipo, foi durante navios mercantes que possuia ROXY�::uito tempo o transporte par-, antes da g;uerra e não foram
[jculal' de Chul'chill. I destruidos.

Florlanópolb, 9 (te NovemDro dil'l 1945

DR. HENRIQUE
STODIECK

Chinwangtao, 9 (U. P,)
o mi�dico capitão Eightower,
da setIma fôrça anfíbia norte

america�a, informou que exis
te suspelta de uma epidemia
inclusive de colera entre a�
tropas chinesas que' estão sen
do �ranspol'tadas em navios
nortE'�americanos para o nor

te da C'h'ra

PARA

E C Z

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Partidário
Peron

de

GRAVE AMEACA
.

As eleicões,

..

porJuguesas
Lisboa, 8 (U. P.) - O car

deal Cerejereira, chefe da igre
ja católica portuguesa, ende
reçou uma carta pastoral aos

católicos, definindo sua posi;
ção em face das próximas elei
ções.

estudando

DITZ Hoje, 6" feira, à!!J
K 19,3() horas
Rondolph Scott, Ela Raines e

Andy Devine em:

CORVETAS EM AÇÃO
Uma história escrita com a bra
vura e heroismo dos homen. do
mar. Emocionante como a fôrça.

dos elementos,
Impróprio até 14 ano.

No programa:
Rio a Recife . Nacional • DFB
Noticiário Universal· Jornal

Preços Cr$ �,60 e 2,40A fábrica de calçados "PELUSO"
acaba de in.talar uma ca.a de
calçados para senhoras, na rua
Tiradentes 19.

FERIDAS,

Hoje, 6u teira, às:
19,30 horas

Sessões das Moças
ÚI timo Exibição

Gary Grant e Irene Dunne em

SERENATa PRATEADA
Uma história emocionante de doi li
iovans, em bUlica da felicidade.

Impróprio até 14 c.nos

No programo:
Controste5.Na:::ional . DFB
Preçoll Cr$ 1.20, 1,80 e 2,40

NUNr.::� EXISTIU IGUt=iL

E M A S,
INFLAMAÇÕES,

COCE,IR�S,�,I F- R I E I R A 5 I f'�

U�_I_!'1 H�S,_. ETç�"rp_.----..._,---�........._----

Dorning.o, nu RITZ, Qs 13,45, 16 E-

18,30 horas.
Bette Devi•. Claude Rains c

Wolter Abel em:

VAIDOS.I'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


