
Domingo, às
do Partido Social

partidários e

Quinze de
Democrático, em que

entusiastas da candidatura

horas, na Praca
,

20 Novembro, realizar-se-á
falarão, além de préceres, vários
do general Eurico Gaspar Dutra

um
, .

cemicre

Flagrantes da transmissão .de lnterventerte, pelo dr. Ivo d'Aquli10 ao dr. Luiz Gailot.ti

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI _ Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XXXI I Sábado, 10 de Novembro

Entrevistamos o dr. Francisco Gallotli
Suas declarações, como calarinense e pessedista
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<' _AcI��l��e C!,l1 fl(�l'l�_no?olls o dr. eminp_nte Brigadeiro Eduardo Go- rinen se : será juiz rigoroso, semII anc ISCO ('clllottl, 1l1l.lao do atual mes, Ilustre candidato da I.'. 1>. �., <f u a 1 q li e r tcndéncia uartidá rin.
Interventor crurcnhciro de "1"111.1(, .- I
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.. ". sao nomes qu'e se rceomen( dl1l a :� laS, seu discurso por ocaSIaO da
uouicada. po l it ico, orador e, prrncr- Nação e que patrióticamcn te se I)OSSe ontem rr-a l izada dá a to-
palmcnte homem de es Jí'l II

' , , , , - c, c c

'. .
'I ri o cu o, compreendem como adversários, dos os catarineuscs a tranquila se-

de l�I:la. VI,vl!cldade que encanta <: mas que, terminada a luta, saberão gurança de que a liberdade de voto

JllI�J lSSIOII,�.. .

.

" "

conjugar esforços, visando a gran- em nossa terra serú uma realidade
OI o 1I0SS0 rcportc: oU\I.-lo c, deza do Brasil, absoluta.

te�HI�-I!le dado as boas-vindas, _ Como lhe parece, aqu] no Es- Podem, pois, os cat arinenses con-

V It
..

d·
-

d D C TIrl�I�"�lI1(jo�lI!e_ os Cl�l11pl.·Jlllenlos tado, a c�l11panha. potítica ? fiar �a maior autoridade do Estado I' O 00 a Ire�ao o(O S a 0, yedlll Jh� .nos desse o seu _ De Santa Catarina, embora e aSSIIll, conhecido o resultado do V. • •

ponto-d.�-v�sta _
pohtlco n:�t� �Il��- não, esteja eu C.olll o seu panorama pleito, Iodos unidos, trabalharem, I .

',' .
_

\IlI��JtO, J'� tao,�)1 OXll11 o d<? PI elI? ,I<,�- pol ítico bem nií ido, tenho boa irn- pela paz e pela grandeza de nossa �I�, 9 (A. N.). - Tomou .posse ho�e, perante o mínístro

t;�1 al de. dczembro vindout o. ". pressão, acreditando na vitór-ia do Pátria c de nosso Estado. da Víação, o sr. Trajano dos ReIS, novo diretor do Departamen-
',Ia ..l�qllleSTl'll, <!e pronto ao .qlH: IH)SSO ilustre candidato, _ Sua palavra final, dr. Gallotti Ito dos Correios e Telégrafos. Ao dar-lhe posse o minist.ro Mau-
uescjavamos. !� falou claro. Aqui v.u _ D'
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cpois ISSO, r. na o I: on e pai a :�el I ansnu l! cl aos. pessedistas nClO Joppert saudo-o em breves palavras dizendo que ao es-a en I e� JS ,a.. '. . pretende trabalhar pelo P. S. D. '? catar+ncnses, como estimulo à lu-, _ .,' ,

. :- �I ., (TllIl0tt.l. p�den� d�ze.r-,n�)s _. Depois, retornarei ao .Hio de ta elr'j�oral. iminente: _ qual é '? colh�-lo para aq_uel� �lta f�pç�o o gov,erno l�v.ara e� con�a os

�ll",o sóbr c () .<lm o ti ouxc, desta, lZ. Jancirrr, para, em compa.n hia dos ._ Diga isto : Saúdo os meus va- serVIçoS que o SI. Trajano Ja prestara a admínístração, deíxan
a lerr(�l baJjTlglH'ei-de? .'

meus companheiros do P. S. D. in- lorosos 'c'()mpanlIeiros do P. S. D. do traços indeléveis de sua passagem. Agradecendo o sr. Tra-
_ "'aIH e 101 a I11l11ha a lcgr!a «m tcusificarmos 'I luta "III pro l .l( s C .. t·\I·JIIC'IIS ("1 I .

R' d 1 f
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. c. !I]( umuur o-os para Jano eIS ec arou que ana u o para correspon er a con-
levei a l crt u n,lt." , IllOrl1�enlL quan- nossos candidatos c aguardarmos, que tcuh.un o maio!' entusiasmo . _. ,

.

(ID a alma catar+uense vibra demo- Ser�l1'll1lente o resultado rias fllol'_ Cl'''I'C() Ilesta (>'I'�ll<te c . I flança que lhe era depOSItada, contando para ISSO com a boa
.!' t '.

. " , . . L C , • , '" co ampan la. t d t'
.
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era :calllen c no Instante elll_ que '�S ções, dispostos sempre a bem ser- Estava finda a entrevista. Despe- von a e, a compe encm e a pro Idade dos funclOnanos do
d�stll1()s de nossa. Palna serao decl- vir ao nosso amado Brasil.

dilllo-.nos,
ll!:(radece.n,do-Ihl' em n0!11e

I
Departamento que voltava a dirigir.dldos cm.mellloravcl pl.é:ltO l1al'I,)- _ Está Y. S. naturalmente satis- de O ESTADO a sua valiosa pala- ------.----------�--------- _

na.1. J)e:eJ;�lI1�lo: com� a�,ws t()d(�s (JS feito _com o.no:.'o ].ntervel1tor Fede- \Ta, qut', por certo., agradará .aos UM IMPORTftNTE DEC.RETOmeus IlllWOS, assisti! a pOSSe,1I0 ral. E seu Irmao... pal'tid;lrios do ilustre (�l'neral Eu-
l'_l'evado cargo d� [!'ICl'\'entr�r do - Estou seguramente confiante rico Dutra, Candidato do P. S, D.
b�tado, do. I1?SSO Irmao LUIZ ballo- na ação do no\'o Intl'r\'elltor Cata- Ú Pr2sidb1cia da Hepúbliea. .

ttl, aproveitei ainda a oportunidade
para re\'el' "elhos amigos e cOll1pa
nheil'os, o que constitui selilpre
lima grande satisfação.

_ Está \'. s. agom em ati\'idaile
política?

Sim. sou membro da Comissúo
Executiva do P. S. D. do Distrito
Federal, r) nt!ol'oso particlo que SIIS

te !li<: a candidatura do elllinente Ce-
11eral EllI'il'o Gaspar Dutra ii pl'L'si-
dl'lll'ia da Hepúbliea. I

Fui ainda distinguido, de llIanl·im Iimpressionante. COIll a escolha de
meu nome !la!'a a {'I!apa de dl'pclla
dos fed('rais pela Capital da Bcp,'I
blicH e dai a necessidade de ret,)r
nar COIl] u!'g0ncia ao Rio, afim de ill
tellsiJicar a call1uanha em i'<l\'or dos
candidatos do r: S. D ..

Se eleito deputado federal. S:1I11n
Catarina pode ter a cerieza de qlle
eonf.arú com Ilwis um denodado de
fCllso!' tle Sé'US inte]'Psscs.

_ CI'l\, til'. (;,dl()l!i, ]1,1 "itr')ri:, do
Pari ido Social ])l'lllocriltiro?

_ Se l!crl'dIlo na \'ilrlria do (';111-

didalo d() 1'. S. D.
Sem li Illl'I1Or dÚ\'jda! l� qve'S

tiio de' temp(). Do que IlOS dl'H'1I1 ·S

orgulhar. t()dos ()s brasill'iros, l' d:l
Jeliridade da ('s('oiha rins d()is 11("

llH:S ilustres que sern'lll dt' banrkirn
;i c.sta l'lllpolgante luta rivic<1. r:lntlJ
u nosso candidatn. (�t'nl'ral FUI ico
Gaslllll' Ilulçrf, qU:il1tu o mio llle'llOS

Florianópolis de I
•

H. 9519

'Chegou O dr. Nerêu Ramos
Tão logo foi conhecida a hO-1 um abraço mantendo ali «ordial

ra em que deveria chegar a es-I palestra.ta Capital o sr. dr. Nerêu Ra- Seus amigos, ao se despedi-
mos, seus amigos deliberaram I rem, traziam em seus espíri
demonstrar-lhe o aprêço em tos, mais arraigada ainda ]ue
que aquele prócer do P. S. D. é antes, a certeza absoluta da
tido no seio de seus concída- causa vitoriosa do Partido So-
dãos, cial Democrático.
Cêrca das 12,30, grande já

era o número de amigos que
aguardavam, em sua aprazível
residência a chegada do con

sagrado tribuno e administra
dor catarinense.
Além do grande número de

amigos e correligionários pre
sentes à chegada do eminente
homem público, constituiu no

ta de realce um grupo de
exmas. senhoras e gentís se

nhorinhas da sociedade flo
rianopolitana.
Aproximadamente às 1:),30

chegava o sr. dr. Nerêu Ramos,
sendo saudado por prolongada
salva de palmas e aclamações
vivíssimas.

S. S. a todos agradeceu com

Navios para a
nossa Armada1945
Rio, 9 (A. N.) - o almiran

te Soares Dutra, comandante
da Esquadra Brasileira do
Nordeste, declarou hoje � um

vespertino local que efetiva
mente há um acôrdo entre o

Brasil e os Estados Unidos na
ra que este país nos for .ieça,
agora, com o término da guer
ra, belonaves de tôdas is cate

gorias. A qualquer momento,
adiantou, estes navios começa
rão a chegar e para isso nossa

Armada já está prevenida com

o pessoal necessário.

o Bispo de
Nerêu

Lajes ao sr.

Ramos
o sr. dr. Nerêu Ramos, presidente da Comissão

Executiva do P. S. D. em Santa Catarina, recebeu de
D. Daniel Hostin, Revmo Bispo .de Laies, o seguinte
telegrama: Acusando o atencioso telegrama do dia
primeiro do corrente, venho agradecer a V. Excia. as

demonstrações de amizade, bem como o apoio moral
e material que me dispensou e à Diocese de La
jes durante seu patriótico govêrno. Atenciosamente
- Da.niel Hostin, Bispo de L8,fes.

"

RIO, 9 (A. N.) - Dando competência ao Tribunais Regio
nais e aos juizes de direito, para conhecer de atos dos prefeitos
municipais, o presidente da República assinou hoje o seguinte
decreto-lei: "Art. 10 - Os presidentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais, nas capitais dos Estados, e Juizes de Direito nas ca-

I
marcas do país, são competentes para conhecer e decidir desde
a publicação desta lei, até o dia 3 de dezembro de 1945, dos
atos dos prefeitos municipais, contrários à exata observância.
das leis eleitorais. § único - nas comarcas onde houver mais
de um juiz, a competência será do mais antigo. Art. 2° - reco

nhecida pelo presidente do Tl'ibunal ou Juiz, a falta de isenção
do prefeito no cumprimento dos deveres do seu cargo, pela in

fração prevista no artigo anterior, será êle desde logo afasta
do do exercício de suas funções, sem prejuizo da ação penal
que no caso couber. § único - o presidente do Tribunal ou o

juiz, quando for o caso, comunicq,rá imediatamente ao Inter
ventor sua decisão, a fim-de-que seja dado substituto ao pre
feito responsável. Artigo 3° - da decição do juiz Ou presidente
do Tribunal em processo pela forma que julgar compatível
com a natureza e urgência da medida reclamada, caberá ape�
lar para o Tribunal Regional Eleitoral, dentro do prazo de
cinco dias, sem e:fleito suspensivo. Artigo 4° - o disposto da lei
não impede a faculdade do Interventor de exonerar ou demitir
os prefeito municipais. Artigo 5" - os Tribunais Rgionais Elei
torais, poderão baixar as instruções que julgarem necessárias
ao cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 6° - esta lei en
trará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo
siçõs em contrário".

Não tolerarão resistência
BATAVIA, 9 (D. P.) - Aumentou a tensão existente em

Surabaia, devido a ocupação dos arredores daquela cidade pe
las fôrças britânicas. Não se registaram, entretanto, incidentes
graves. Ao ser ocupada a base aérea de Surabaia, o general
Christian anunciou aos indonés.ios: "Poderosas fôrcas britâni
cas, procedentes de ultramar, ocupamm agora Surabaia. Elas
visam punir os responsáveis pelo crime de morte do brigadeiro
l\1allaby, e não tolerarão resistência",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Garço.n, ponha bebida pa
ra todos ...

RECORDANDO ...

N (J) dia de hoje
1888 - Por decreto desta data o

engenheiro Eduardo José de Mo
rais, concessionário da construção
do canal ligando Laguna a' Pôr-to
Belo, foi autorizado a transferir a

concessão à Societé Anônima de
Travaux et d'Entreprises au Brésil,

'*' "" *

I Nova sede da
Empresa Líder

I Vonstrutora S . .4.'"

os DENTES E A TU
BERcuLosE

Afirma o médico francês, dr.
Georges Rosenthal, que a carie
dentária é muitas vezes res

ponsável pela tuberculose dos
adolescentes. Em geral, os pais
acreditam que não há necessi
dade de tratar os dentes da pri
meira dentição. Quando a

criança tem sete ou oito anos,
a carie dos dentes de leite é
uma porta abreta à tuberculo
se. Em geral, segundo a descri
ção do dr. Rosenthal, é o quin
to dente do maxilar inferior à
esquerda ou à direita, que �o
meça a cariar. Os pais não lhe
dão atenção; o dente será su-

bstituido. Entretanto, e s s e
:-----------------------'----

���;=�i��;e� �:uc�f�into°d��! Estabelecimento Gráfico Brasil
já pertencer à dentição d�firii
tiva. Além disso, na mastiga
ção, a criança leva constante
mente ao organismo materias
tóxicas. Por seu turno, o dente
contaminado oferece meio pro
pício à instalação do bacilo de
Koch, que daí passa facilmen-
te aos bronquios.

•

* * *

No dia 20 de Outubro p. p.,

Clube 12 de Agosot
. perante as autoridades civis,
clero, jornalistas e demais

PROGRAJIA }>ARA OS ll'IESES DE NOVEJIBRO E pessoas da sociedade bandei-

DEZE:JIBRO DE 194;): rante, foi realizada, em S.

NOVEIUBRO Paulo, a cerimônia do lança-
Dia J O O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE- menta da pedra fundamental

MONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE- d? "Edi!ício Líder", que servi

MONíACA, havendo nesta ocasião venda de mesas feita exclu- ra de sede central da impor-
sívamente pelos elementos do con junto.

'

tante organização nacional -

Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas. Empresa Líder Construtora

Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas. SIA.
DEZEllIBRO O novo edifício, que contará

Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es-
11 andares será erguido numa

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de das mais centrais artérias da

formatura. capital paulista, á rua Wences-

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com
lau Braz, vindo desafogar o

ínícío ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas. crescente volume .le negócios
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo d�ssa conc�ituad� firma, de

durante a CEIA números de canto e musica e em sezuida dicada ao incentivo da peque-

dança.
' , 1:>'

na economia. Ficam assim os

constantes deste programa, feitas pelo Clube. I aJ?igos e clientes da Empresa
(A CEIA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o

Líder Construtora S/� .mais á

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma). .

vo�tade nos seus negocios, .que
Dia 31 GR�A.NDE BAILE de São Silvestre, com início ás

serao prontamente atendidos

22 horas. dada a amplitude das novas

OBSERVAÇÕES dependências do Edifício 'Lí
der".

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
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

o de rigor, permítãndo-se o branco.

A técnica moderna o o ab a de substituir a pena de

escrever por uma esfera de aço.

"

Maquina PFAFF
(familiar)

Vende- se em ótimo estado
ver e tratar com Placido Ma

de novembro de fra - rua Felipe Schmidt 34
2 v.2 Bazar de Modas! F Ior ianópo lis,

I

o ESTAD�I
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 -- Cx. postal 139

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 3:;

Florianópolis

A.88INATURAS

DE

NICANOR

I
SOUZA
Té.e. e Memorai.

Doublês e tricromia.
Revista. - Avul.o. - Caixa.

E.tojo., etc.

Na Capital:
Ano CrI 10.00
Semestre Cr$ 40,aO
Trimestre Cr$ 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso Cr$ 0,40

No lDtertor:

Trabalho. Comr..rciaÍII
Impreuão a cêire.

Compo.ição de livro. _

Jornai.

Acei·ta encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n-, 10 --- Florianópolis Santa Catarina

Cr$
Crt
CrI

c.s

80,00
45.00
25,00
0.50 ,V

!

Ano

Semestre
Tr-imestre

Número avulso

Anúncio. mediante contráto.

OI!! originais. mesmo não publí
caâos, nao lerão devolvido•.

A direção não se responsahilisa
pelos conceitos emitido. no.

artigos assinado.

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:
- Sôbre que assunto

Idesejaria lêr algo, diària-
mente, neste iornal ?

�lI- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES
Dirrciio de A. Damasceno:

Vida ?lIilitar pg. 3

Xotas Ruraes •

Crônica da Semana "

Economia e Finanças 5
Vida Bancária 5

Jurisprudência (>

Xotas Científicas J

Govêrno do Estado �

Direção de D. S. Lino :

Xoticiàr-io Estrangeiro 1
Xoticias do País

I
1·,

f
x atas Locais )·8 I
Pelos Municípios :2

Estatística 5

Esportes o

�o�as da Prefeitura r,

Vida Escolar 7

Fatos Políticos S

Díreçiio de E. Flores:

Xfagazine
C0l1CU1'SOS
Vida Social

2

.. 2

3

5

i)
�

Xem todos sabem

Religião

Rcnortaocns de:

n. F. de Aquino pg. div.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES I jPRI';ZADO J,F,TTOR: Se o que lhe �
interessa e, realmente, uma provid-ncia
para endireitar o que estiver er-rado ou

para que alenrna falta não se repita: F'

.:\ ..\0 o escândalo que a sua reclamacão
Ou queixa uoderá vir a causar. cncarm-
nhe-a á SECç_:\O Rt;CLA�[AÇÜ"'�,
de O ESTADO, que o caso será levado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c;! I:ITADO Sabado, 10 de Novembro Cle 1945 3

Faz anos hoje o menino

r-idolfo Bittenco*u.rt da Silveira. I
Decorre no dia de hoje o'

aniversário natalício da srta. I
01 g a Camisão, competente
Iunc. da agência da Cia. de Se-
guros Fortaleza. A's 4,30 e 1.30 horas

NASClilIE�'l'0S Extraordinário Praarama
Em camurça boedô , preta, e U t I d d h ,.

O lar do sr. Murilo Ramos,
m espe acu ar rama e erOlCCII

búfalo branca, salto ·l'Qmpa aventuras na India Misterio_a e

alto funcionário do IAPETEC, 2.1/2 Por Cr$ 95,00 enigmática:
,e de sua exma. espôsa d. Lígia LANCEIROS DA INDIA

Bauer Ramos, foi engalanado com Gary Cooper e Franchot Tone

com o nascimento de UIn 1'0-
Um efar-wast· eletrizante:
O VAQUEIRO ERRANTE

busto garo que receberá o no- Continuação aio supremo seriado:
me de Nerêll Ramos Neto. CONTRA A5a. COLUNA

>:' l' e S' Episódio

Está em festas o lar do dis-
com Neil Hamilton e Duncan

I Renaldo
tinto casal Alberto Gonçalves I No Programa:
dos Santos e d. Jaci Silya dos' Lindo lapato em búfalo bran- Filme Jornal -D.F B.-

Santos, conl o nascimento de co. salto carioca Cr$ 90,00 Preçcs: apezar de elevadí..imo

um galante garotinho que, na
Em pelica. azul. preto. hava·na, custa dêste programa. os preços

Por Cr$ SO.OO manter-se-ão inalteraveis.
pia batismal, receblôrá o no- Preços: Cr$ 2,00 e 100
me de José-Roberto. I ATENÇÃO: Para à••essõell de hoje
VIAJ.ANrI'E� !

Regressou aos LlE un e,stão suspensas todas ae entradas

Acompanhado de sua eX111a.

.

Ij • de favor e permanente. excepto'
€spôsa, regressou da Capital Rio, 8 (A. N.) _ Depois de Imprensa e Autoridades.

fi'ederal O sr. dr. Cid Amaral. algum tempo no Brasil re- r- I
-

Idiretor da Escola Industrial gressou aos Estados Unidos, "IDe mperla
de Florianópolis. I via aérea, a jornalista norte- A's 7.30 horas

; Ss. têm sido muito cumpri- americana Patrick Lokridge, ultima exibição

mentado pelos seus inúmeros correspondente de diversas re- Um furacão de vi�!encias. Luteis I
.' .

t
.

A ·t d I de homens enfurecldos. no recan-

amIgos.
.

VIS as amerIcanas. CI a a to mais misterioso da Ilha do Em Nova Iorque o('LCBE"l jornalista esteve por duas ve- Diabo:

AVISO - Por nosso inte1'- zes no teatro de operações de A ILHA DOS HOMENS PERDIDOS •

d 11 dámédio 2. dirPToria do Democra- guerra, tendo acompa
..

nhado co� John Howard, Helen

Gilbert'j «premler». O u3n3
t Cl b· d'

. t
.

a� na ;n Ullbert Rolonde Alan Mowbray I 9 (U P' A 00'.

a u e aVIsa a seus lstmtos a� ropas amerIcan .o; • va- Um drama repleto de aventúras Nova orque. . .. ) f-

asociados que o Ccquetél que sao da Alemanha. senllacionais do do transatlantico "Queen
seria re3!izado amanhã foiI' No Programa: Mary'�, chegou a esta cidade o

t f·
,

d PODEM VOTAR Filmes Jornal Nac, D.F.B. .' .

tfans en'10 para o ia 15,co-primeIro mm�s ro cana<.iense,
I A Vaz do Mundo -Jornal-

mo tarde-dançante. I Rio, 9 (A. N.) --;- O Chef", do Preços: Cr. 2.00 -único- Sr. Mackenzie King. O dirigeI!- ras que &et'ão determinados.
-------------- I Govêrno assinou hoje dec:r;:-te Impr. até 14 anos ze do Canadá partici,!)aTá na Poc:erá assim estud:ar melhor

B R I T O lei concedendo voto aos e'{pe- AmanIRã no Odeon e Imperial entrevista ri::; Truman e Attlee los problemas de cada setor de

ii. dicionários, nos termos do pro-
O filme mai�At�Atidp do ano' sôb:-e a bo:n'Ja atômica e ou- atividadl' ouvindo mais aten-

jeto apresen�ado pelo Tribunal com Gane Tiernel7, DQna Andrews t::-os _prDb�emas de interés.38 I ta�e!l.t8 os técnicos res.p'onsá-
Supenor Eleltoral. e Vincl.lnt Prica mund;.al. V,C.'?'"

'"

II Vida Social II
..l.,Ni VEHSAIUOS
A data de hoje asinala a pas

sagem do aniversário natalí
cio da sra. d. Flávia Simone de
Assis, espósa do sr. João de
Assis, runcionárío do Depar
tamento de Correios e Telé
grafos

Faz anos hoje o sr. dr. YI
mar Correiá, médico do De
partameno ue Saúde Pública.

Decorre hoje a data natalí
cia da exma. sra. d. Silvia Tei
xeira Moreira, espôsa do sr.

dr. Edmundo Moreira.

Transcorre hoje o natalicio
da sríta. Vilma Polidoro, filha

. da sra. vva. Iracema Polidoro
e irmã do sr. Daquír Polidoro, Ioperador do cine Roxy.

*

Faz anos hoje a sra. Maria
.de Lourdes Beirão Bonassis,
espôsa do sr. Zenon V. Bonas
sis, func. da Penitenciária do
Estado.

O menino Flávio, filho do
sr. Zenon Bonassis, faz anos

hoje.

o dia de hoje assmala o na

talício da exma. sra. Carmem ,

L. Colonia, viuva do cel. "...1'

quias Colonia.

A srta. Diva, filha do sr.

Pedro Gevard, faz anos no dia
de hoje.

Faz anos hoje a sra. d. Luí
'_za Couto.

V� passar no dia de hoje
seu natalício as gentis srtas.,'r Joaquina Carvalho Costa e

Vanda Bernardina,

Fazem anos hoje os srs. An- !
tônio Pedro Amante e Jacinto
.Maf'ra,

o alfaiate indicado
Tiradentes

Sapataria Juritl'
Rua Tiradentes 19

Apresenta seus últimos mo

delos em calçados finos
para senhoras

Em fina' camurça preta, azul.
e branco. salto 4, 4 e meio

5 e 6 por Cr$ 95.00

Finíssima tela azul, pll8ta,
branca e bor-dô , guarniçõell em
camurça. salto Anabela 6 e

meio por Cr$ 100.00

Lindo .apato em pelica, preta
azul. bordô, salto 4.1/2, 5.1 2

e 6.1 2 por Cr$ 98.00

Em pelica, marron, preta. azul
8 búfalo branco .alto 4. 6 e 1

Por Cr$ 9800

Ao ministro da ICINEMA
IWlilrlDII� MATRÍCULA COMPULSÓRIA
1 ti

.

o DJUIUA nA lUULHER QUE
fi o b I A N) o I

NO C. P. O. R
i, \. .

- a miran- S}�S'l'E }'UHIR A .1UOCI- _ De 'conformidade com as
te Dodsworth, titular da Mari- lJADE
h b d

novas disposições do serviço
�1, a, _rece eu o general Anor

I "V A I nos A" militar baixadas com o Dec.-
1 eixeira dos S

..

antos o segumte "Vaidosa" última "perfor-
t 1 " " Lei n. 7.343 de 26-2-45, deve-

: egrama:. �x.mo. Sr. ivlinis- mance
" de Bette Davis para a rão matricular-se compulsotIO ua Marinha: -:- �nvaIdece- -war uer

" tem chamado enor-
se sobremodo o distrito d D

riamente no C. P. O. R, ou N.
e e- memente a atenção. Creio que P. O. R., para cursar o ano le-

f�sa.. de Cos,ta cOIll o retorno da tôda mulher, sem qualquer ex- tivo de 1946, os diplomados ou

g�ollosa Força Naval do Nor- ceção, encontra nesta película
d t d d

alunos de escolas superioreses e, _?s vasos eguerra que uma advertência. É uma lição de ensino, pertencentes á elas
a co�poe, alguns ja nossos co- amarga mas que as mulheres
nhec d t b

� se 1925 e residentes respectí-1 os e ou ros que rece e- devem aprender bem se não vamente em Curitiba e Floria.

ram nos mastros, no combate quizeram chegar a ce;ta idade nópolis.
::lleno t�a�� nava.l �e OI�r e não viverem dentro do que - o.s cidadãos que estive-

, es, o s�m 0.0 sagra o a esta idade impõe. rem compreendidos:na dtsno-

n�s�� an���v��:�d�d;. !tr����� Na prin�eira parte do filme, síção acima, deverão apresen
�J d� tão bons condiF.nos br-a- Bette Davis apresenta-se-nos tar-se previamente na repar-

'1
.

f'
b. como uma mulher bela cheia tição alistadora da localidade

SI eIros Izeram-se novo nos ' . .

'

ao mundo inteiro no período d: vaidade despertada pela aten afim de regularizar o respecti-
da guerra recem terminada çao e o amor. de muitos ho- vo certificado de alistamento

que tanto afligiu a humanída-
mens que a disputam. e em seguida ao E. M. R (Cnri

de. Em jornada luminosa ou
Ela sabia b�m que qualquer tiba), ou 16a. C. R (Florianó

de borrasca, soube a nossa es- r homeI:l �stana a seus pes a polis) afim de serem encamí

quadra conduzir-se com a mais
uma simples palavra sua. Es- nhados a inspeção de saúde e

alta dignidade em tôdas as ta-
tava demaSIadamente. segura ulteriormente ao C. P. O. R

refas díílíceís que lhe foram
de .sua beleza. Fascinava, a- ou N. P. O. R

confiadas, dizendo aos homens
traía e gostava de ser admira- - A apresentação no Cen

do mar de todo universo que
da e amada, embora do fundo tI'O ou Núcleo se fará entre 3

I as glorias e tradições do Brasil
de sua alI�la nunca houvesse de Novembro e 3 de Dezembro

jamais se apagarão. ,

amado a nmgue�u. Nem o nas- do corrente ano". (Do Bole-

No mo me n t o em que: mento d� uma fIlha a fez mu- tirn da 5a. R M. n. 255, de ..

transmitimos as mais frater_'dar de VIda. Era escrava do 3-11-945).
nais e jubilosas saudações do ga�anteio e '�a lisonja. A na- *

I comando e comandados deste tureza a havia dotado de uma 14° BATALHÃO DE CACA-

I distrito r.everenc.iaram prorun- g�ande bel�za física .e todos de- DORES
�

das e respeitosas as memorias VIam adOl:a-Ia por ISSO. Per- O Capitão Antônio de Araú-

das impávidas guarnições que o
deu o a�or de sel� espo�o' � o jo Figueredo convida a compa

destino quis se sepultassem no
de sua fIlh�, �as ISSO 113;0 rm- recer com urgência na 'I'esou-

seio do oceano imenso cober- portava, pOIS tinha o afeto de raria do 14° B. C., os consig
tas de zlórtas e dos re�elantes muitos outros... natários abaixo discriminados

serViço; prest�dos ao Brasil e
Foi c.om a dôr mais P!OIÍUll-, afim de receberem a consigna

as nações unidas elevam suas da seutída por um coraçao de ção de família do pessoal da

ao Todo Poderoso para que o mulher que ela compreendeu, e Fôrça Expedicionária Brasí

alento. e consolo baixem sôbre e confessa que seus antigos leira:

as dignas famílias de tão he- amigos, ao vê - la com pes- Bertolína Felicidade de Sou

róicos brasileiros, exemplo vi- tam�s. postiças. e peruca, a l�- sa, Julia Waltrick, Carlos

vo de abnegação e patríotismo, s�nJeIavam mais por _

compai- Brenhausen, Pedro Schmídt,
que jamais serão esquecidos xao que po,r admIraçao. Foi Serapião Vasco, Ana Macêdo,
pela nação (Ass) Anor Teíxeí- sua filha que lhe gritou a tris- Constância Galdino, Jorge Mi

ra dos Santos. te verdade. Isolada então, a- guel Malty, Agostinho F'ernan-
bandonada, com a filha. casada des, Justina Carvalho de Me
e longe dêla, Fanny Trellis, a deiros e Maria Idalina Müller.
"Vaidosa", não sabia o que
fazer. Seus amigos se haviam
casado e viviam a vida normal
com as espôsas e os filhos ten
do como recordação longín
qua a beleza da mulher que
um dia' os rascínára.

CARLOS-ALBERTO e

MARCIA·JACI

Vida Militar

participam aos amiqos e pa
rente. de ,seUl pcÍII Alberto
Gonçalves -dOI Santos e Joei
Silva dos Santos, o nasci
mento de seu irméiozinho

JOSE' -ROBERTO
ocorrido no dia 29 de Outu

bro p. pOiSado.
Fanny queria viver uma ju

ventude eterna e descobriu seu:
êrro muito tarde... Neste

Imomento trágico de sua vida
volta o esposo desprezado.
Volta cego. Apesar da catas-I
trofe que se abatera sôbre a

quelas duas vidas, Bette Da
vis, tem momentos de felici

dade, pois aquêle que tanto a

havia amado, só se recordaria

dela, como antes, no esplêndqr
de tôda a sua beleza. enquan
to ela voltava a ser bela recor-

"

ODIN

�-i
Cine OdeOD

LN E QECOMENO.

No ministerio da
Agricultura
Rio, 9 (A. N.) - o mill1'istro

da Agricultura, Teodoreto Ca
margo, chegou hoje às 9 horas

da manhã ao seu gabinete,
dando início imed.iatamente ao

despacho com os diretores do

Departamento Nacional de
Producão Mineral de que é che
fe o engenheiro Alves Sousa,
que expôs ao'min.istro a orga·
l1ização daque,le departamento,
seus meto,do-s de trahalho, bem
como o s[st:ema. seguido até

agora. O mltNstro resolveu

que seu sÍs.tema será desp.a
char com o diretor geral a19,e
nas acompanhado do diretor
de cada dlVisão em dias e ho-

dando as palavras que mn dia
ouvira dos lábios de seu esposo
quando lhe dizia que a l1Ullher
só é realmente bela quando
ama ...

Sinceramente creio que mu

lher alguma, deve deixar de
vêr " VAIDOSA" . Êste é um

filme que tocal'á as fibras mais
sensíveis do coração feminino,
mostrando com realidade cruel
a tragédia de uma mulher que
nãi queria reconhecer que a

mocidade já havia passado ...
Amanb'ã 'no Cine Ritz.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tu podes, se quiseres
A «Caixa de Esmolas», urna das coisas mais sérias e

I mais socialmen te benéficas que, em matéria de instituições,
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inscri
ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece eeie dito da CAIXA mas

pode-se substituir 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.

'

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$-----

Florianópolis, --

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

de ------ de 194--·

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

Brevemente, sumariaremos, nesta coluna, os nomes das
firmas ainda não contribuintes, e das que já o são.

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

I
I

Rua

I
Banc��I���iS!��t�o����!.� S.4. I

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajano, 23 . FloriãnÕpoU$

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. -- Limite Cr$ 30.000,00

Movirnerrtação com cheques

CLUBE 12 DE AGOSTO
A V I S O

A Diretoria, do Clube 12 de Agosto avisa aos srs, Con
sacias que, por motivo de força maior deixa de' realizar o

baile do dia 15 do corrente, conforme estava programado.

I ��fA��;B�:;' à � T?:'�����!' li
I

I
receber reduzido número de cortes de

.

LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legittmos).
Visite-a hoje mesma! I

Modas GU.,ASPARI
Ternos e costumes sob . medidas para homens e

senhoras. -- Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

I

-

AD,TOG-r\DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI'TÓ'RIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.I

-----

L

Sedas, Cosímírcs e Lãs

CASA SA.". a(OSA.
ORLANDO SOf\ RPELLl

..,.,.,.-."'"....3IlI

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja � Telefone 1514 (rede interna')
Caixa Postal 5 t Ead, Teleg., «�cÇlrpellin __ - Florianópolis

6

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mas prometer aos sofredores um remedia

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. :E; por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga. conhecidas em todo o mundo.

o vidro grande de Pilulae De Witt, contendo duas ve.ea fi meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcioaalmeJ!l.te muito menoa.

---

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

NOVOS e �USADOS
COMPRA e

VENDE
Para o seu dínamo ou motor

de arranco a

OF.CINA ENALDA �
Conselheiro Mafra rie , 135 I

•

IdiamalJ por·
b.1quÉl8, ellpa
nhoI, francêl,
inQ'lill. etc.

Romance, Po_ia, Rl!lliqião, Aviação,
Matemática Física, Química, Geo·
logia, Miner::Sloqia. Engenharia ci

vil, militar e nava.l. Carpintaria.
De.enho, Saneamento, �etQlul''';Q,
Eletricidade. Rádio. Máq'uina_ Mo
tOrell, Hidráulica, Alvenaria, AIjI:ri'
eultura, Veterinária. Contabilidaoa,

Oillt.ot'l.á.-ioll....e, ..te.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Píoríanópohe,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispõe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge- I

ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possu: também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
CDS, enrolamento de motores e dí
namos, estahilizadores, ferros de

I engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádto

•

O!l Pattuos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magru�, Mães Que Criam.
Crtsuças Ruquítlcas rece

berão li tonificação gera!
do oI

1__ . --
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Clube Doze de Agosto, Quinta Noite

p�"�
proxrmo, no a

""-' o Demoníaca, com os «Demônios do Ritmo»",,o

Reservas de mesas com o encarregado do Restaurante"
........--....I........�

Economíc
Finanças

el
TENHA JUIZO

TEM síFiliS OU REU.Conferência econômica colo
nial - Por iniciativa da Asso-

-1_ação Comercial de Lisboa
}/'ealÍzar-se-á durante o mês de
novembro, nesta Capital, a

Conferência Econômica Colo
nial, na qual será estudada a

possibilidade do desenvolvi- PUl�R PREPARADO
1 ... que nem tôdas as pes-

mento de produção de maté- soas sentem a dor no mesmo

rias primas e artigos coloniais grau, embora seja a mesma a

para atender ás necessidades causa produtora dessa dor.

do comércio externo e interno I ::::t• .:�� I��:l "...... 2 •.. que Lucijer, apesar de
J do país. � ... r.A." _

r • � ser um nome odiado Dor tô-

Economias de petróleo - A «as as religiões cristãs, não

eliminação de contrôles sôbre A ;:'11:' lLt,:, ,-\'1 ALA -I UVU O Uti(jANI�MU SIgnifica mais do que "porta-
o USO em larga escala de pro-

() Fi�-Pído, II H"ço. o Coração, (, E ... tômago. o� dor da luz".

dutos químicos na indústria Pulmô e-, 11 Pt-'It:'. J-lroduz Dôres de Cabeça, Dôrt-s 3 ... que Alto Crucero, na

.civil, será realizada em três no .. G .. I"O�, k eumatisrn«, Cegueira, Que<lh\ do Ca- I Bolívia, é talvez o ponto do

etapas, segundo acaba de belo, Anemia e Abôrtos. globo em que se observam as

anunciar o War Production Inorenstvo 1:10 organísmo. Agradavel

I
temperaturas mais extremas

Board: como um Iicôr num mesmo dia, pois enquan-

1) Levantamento de restrí- O ELIXIR �14 està sprovauo pe lo D.N.S.P. como to neva tôdas as noites do ano,

��s quanto ao emprêgo de IiUXl!JM no tratamento da Sífilis e Reumatísrao ao meio-dia faz sempre calor

produtos químicos em artigos da mesma origem bastante para fazer uma pes-

civis; .

Fr-\LAM CEL6BRlDADES MÉDICAS soa transpirar.
2) revogação do sistema de ��lbt� rl

Q p�t'par�hdo ELlXIR A cemposíção e o sabor Il- 4 ... que, recentemente, de-

cotas que rege o emprego de I
c'. ' evo izer- as: sempre gradaval do ELIXIR «914. re- sesperado por um ataque de
que o tenho empregado, em comecdam-no como arma de

certos produtos como metanól "". ca-os dt: .
indicação apro- facll manejo para o público soluços, William C. Perry, um

e tormól; pr-�aali (Slflh1! em varias de ,no combate li sume, qualída- jovem de Los Angeles, Califór-

3) eliminação das ordens de 8U�/<l m�niferacões) os reaul- de· que frequentemente a- nia, E. U. A., tentou suicidar-

contrôles que regulam o con-
-.;:

os rem s do saualatortos, nrovetto no Ambulatorio da se com um tiro de revólver,'�'\Jls são rapldos e du-avets. Maternidade de Santa MMIa.
sumo de materiais essenciais mas que, ao disparar a arma,

tanto à produção bélica como
01'. WaShington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passg. um soluço salvou-lhe a vida,

à produção civil. desviando a trajetória da bala.

Se o levantamento tiver de "ompanhl·a T I f· C t
· 5. .. que, recentemente, foi

se orientar exclusivamente na U e e ODlca a arlDense inaugurado na catedral de

proporção dos cancelamentos Lourenço Marques, capital de
, 2<1. Convocação

·.J.de contratos militares, o pro- ASSEMABLEIA GERAL ORDINARIA
Moçambique, colônia portu-

prio WPB acredita que será Convidamos ao. aenhoru Acwnistcs para' se reun rem n-.t' dia gue.<;a situada em frente à

necessário esperar ainda por dia 14 do co".rente mês; às 15 horas, em Assembléia Gerai Ordinaric ilha de Madagascar, o maior

:lll)uito tempo até que quantí- para Q discussão e deliberação do relatório da Diretório' DÚlcu.são � carrilhão da África; e que o

dades apreciáveis de produtos deliberação .ôbre o balanço e a conta de lucros e perda�; Parecer do referido carrilhão, que se corn

químicos críticos possam ser
do Conselho Fiscal; Eleição do Conselho Fisco! e seus .upleRte.. põe de 23 sinos, dos quais o

Sendo e,sta a segunda convocação, a AlIsembléia realizar••e-á
franqueadas à indústria CIvil. com qualquer numero de Acionistall.

maior pesa 1.540 quilos, foi in-
Todavia o WPB assegura que a Florignópoli., 6 de novembro de 19�5. teiramente construido em Por-

maioria do scontrôles de pro-I A DIRETORIA tugal.
dutos químicos poderá ser sus- 6. .. que, no Texas, nos Es-

pensa até o fim do corrente 11'-------------------------- tados Unidos, vive, uma formi

.ano, G da C .. P
-

N �- 1 ga agricultora que cultiva per-

�uotas de automóveis - A· oS.la· erelra � "Ia. I to de sua moradia um capim
industria de automóveis terá Encarregam-se, nOIl· portos de Santoll e Rio de Janeiro, de I chamado "arroz das tormí-

de operar sob o regime de co- DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO ._ Providenciando o deaembaraço I
gas"; e que aquele inséto, agm-

tas até junho de 1946. O WPB de mercadorias e .eu reembarque para os portos do nosso Estado, do como um granjeiro inteli-

autorizou a fabricacão de .... DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para qualquer pôrto do País gente, destrói a erva daninha

200.000 carros até o fim de e do E.trangei<ro. em redor da planta cultivada,
J945, e consta que as cotas pa- D�SPACHOS DE CABOTAGEM .'. Recebendo 011 mercadorias em

faz a colheita em 'épocas cer-

ra o primeiro e segundo trí- São Paulo. Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do de.tino. tas, limpa o campo onde plan-
.

, mestres de 1946 serão d€ .... ou enviando-oa para o interior.

I
tau pela última vez e espalha

�OO.OOO e 600.000 automóveis, Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 3ô .•• Caixa PalitaI n. 12

I
as sementes verdes ao sol, pa-

Fndereço telegráfico • - TREVO .•• Telefonea 1098 e 1342
respectivamente: Mas a per- FLORIANÓPOLIS •. SANTA CATARINA

' ra secá-las, antes de as trans-

missão para produzir até o li- I portar para o seu ninho.

mite dessa cota depende da ca

pacidade da indústria "de ob

:l ter os materiais"..
�

Movimento bancário - Os

depósítos bancários em Hous

ton, de acôrdo com os dados
PUblicados recentemente, au

lllentaram no período de um

ano, para mais de .

$250.000.000.00 de dólares. Os

banqueiros explicam que

êstel
,_

R-.-H--_-BO-SC-O-L-TD-A-.dinheiro que agora está vol-
tando, é devido às melhorias
dos negócios.
Comércio - Em 1944, o va- I ITAJAi - S- CATARINA

Ior total do comércio exterior COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE,

�tgentino alcançou a 3.360 Representaçõe. Transporte. Marítimo.; FerrO.
milhões de Desos contra 3.134 Conllignações •• Conta Própria viários, Rodoviário., Aéreos.
em 1943 e 3.063 em 1942. O va- Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidenta. do

lar das e�:Dortacões foi de ....
2' Pavimento Trahalho, Acidente. PeHoais,

2.353 milhões de oesos contra
CAHC:A. POSTAL, 111 Rupon.ahilidade Civil e Vida.

I2.192 em 11943 e 1.274 em 1942. Endereço Telegráfico « BOSCO')
��..._ '1-....,.._,..7'"... ... __i.'_..;

MATISMO DA MESMA
Copynght da

Ih« HAYE roo H/ARO? tnc:ORIGEM? USE O =o.

ESCRITÓlUO JUUíDICO COMERCIAL
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos

Consulte nossa Organização antes de se deoidkr pela compra ou venda
de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- Dl1. ELISIARIO DE CAMARGO BRAr--;-CO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Endereço Tel, ELIBRA.NCO - LAJES - Santa Catarina

MAmADO li ClA.

I QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ElECiAHCIA ? II
. RETIRARA.M SUAS GANDf- .

AO'Dcla.. ti R8pr••entaçõn em Oepa)
DATURAS

MCltl'iz: Flot'ia.n6poU. PROCURE A I t . ..] b b' I
Rua Jooo Pinto, n. 9

III
·

t
·

P
·

M I
T�las as e]l as, inclusIH' a�

& I I fabricadas em ,mlros Estad()�,

���:�: ��:!�jl�rn3� ala arla erelra' . e o I retirara!!l
suas candidatllrft�,

R F I (E II
para fcln'll" \'] IS lares cai<!.n-

PUa loric.no l?1!IÍl:oto, • n ,dH. I
., .

r6prio),-Teleqrama.: .PRIMUS. I nensc.s .. '

em vIsta. �!a ce_rtlS';.':

7 AA_ t
. .

i
. . . Rua Joa-o PI'nto, 16 - Florl'ano'POll'S 1.1 ma nto"lU U) aperlÍlvo KNO L

WQ'1 •• 110" pl"n'''pn. t:rH!!1.1ClplOi1
de ��tQ�� ,.�----- -m �

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS.CAlCIO

ETC

. TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido. DePlupe,.do.,
Elgot.do., Anêmico., Mi••
Que cri.m Mlgrol, Cri.nçl'
r.quíticI., I.cab.rão I tonj·
ficlçio g.r.1 do org.nitlDo

Sa núüi n 01
ue D.N.S.P. O' 199, de 1921

VeDde�se
U'a máquina de escrever, portá

til, alemã, em perfeito elltado de

conservação e funcionamento. Tra
tar na Oficina Tecnica Royal, d
rua João Pirita, 5. sobre.do.

5v-l
•

Móveis
Vendem· se, para sala, quarta

e cozinha, em perfeito estado
à rua Padre Roma D.O 90.

Preços de oca�ião. 5 v .. 1
* * *

VENDE-SE
'Crl 18.000,00

Um automóvel, marca Che
vrolet, tipo 1937. em perfeito
estado de conservação e fun
donamento. Tratar com o sr.

Nagib Daux, no Cíne RITZ.
'li' '" 'ii

Quem perdeu?
Foram depoeitada. neetll reda

ção um molho de chQve8 e um

óculos, a. quais serão entreques a

seus legítimos donos. 3 VfiI. 1

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

munica a mudança do seu

consult6rio pQ1'a a Rua
do Senado, 317 - 2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seua présti:r:nos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado .para ares·

posta.
_ "n"p"S'Er""" 811F''''W'''....T&- = �,..".

APENAS Crf 3,M
CODl essa ínfima qu.antia V9�

está auxiliando o seu próxnmo.
Centrtbua para a Caixa de EsmoI.

I aos Indigentes de Flodanópeüs.

Calçados para senhoras, últi
mos modelos, preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende na

I rua T'iraden te s 19.

(NSTIiUTO DE DlAGNOSTlCQ
CUNlCO

.

DR� DJALMA
MOELLMANN
�"""" �ll. OnJ_"IIl"*&� d.. (i.qm..m-ti

('''!''' IlI,"UINI """ OOllP!1x.15 ....ll1"Oil""tUl

ClfDãeII mllidfua flllJl lIW&i. �tna. 0_

lU do l!I1IJt!imIra neMroIIO.. &_pve1ho C'UIlto
Ilnntrl.o d<o bom<ml .. <ia InUllwr

� T�ocol DR. PAULO TAVA1&_
Ouno li. RtI,(t1olO!l1a CHmee oom o 4If',

I ItIa!oo«tl da A.b:rlN Cun'g)ll"Ja.'f"..o ("to Pau-

It�.
rt'�..;:DtkI 4I!!Il � • 1aU.

P4!nt:l<!:.L �1.r4 U:m� do R1fll 6Ji8 3..

Il'ltro ..
- G��� ,h Rllio -x _. �

I �l<I ·..,I:tnfmt. - Jlcl.la130lWmIJ ...
can - 1I01ru;'1If>ImI Dwld<mJIJ - �

I "" ".f","_'m� _ t ....�l:<�... Soo 1II1m'OW

ooE* I llII8iM CIllrDrlca. - l!ta lhiL'UIIIcIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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STu ANDRÉ AVELINO,
CONFESSOR

André nasceu no reino de

Nápoles e recebeu de sua mãe
uma educação aprimorada.
Encetando, mais tarde, os es

tudos, teve que sustentar acesa
luta contra seus maus cole

gas. Formou-se em direito cí
vil e canônico. Depois quis
abraçar a carreira eclesiástica.
Um dia sucedeu-lhe dizer cau

sas menos verdadeiras e ficou
tão magoado e consternado

que, sem detença, se dimiti_u
do cargo de advogado, resolvi
do a separar-se do mundo e vi
ver só de retiros e orações. A
amabilidade e docura de An
dré Avelino eram 'devéras para
maravilhar. Só vê-lo inspirava
reverência, seja no altar, no

púlpito, em tôda a parte. Con
tava 86 anos de idade, quando
morreu, no momento em que
celebrava o s. Sacrifício da
Missa.

Homenagem ao Dr. Francisco Gallotti
Concurso seIlI�nal

d05

Cines BITZ e ROXY

Da Delegacia Fiscal do Te
souro Nacional, recebemos a

seguinte comunicação: ':Sr.
Diretor:
Tendo em vista a recomen-

Na posse do sr Edgar G Montel-ro �:r�!'�af�Oan�����7,d�acü��t:�
• • de Amortização, solicito vos-

f I
. .

1 d J t'
sas providências no sentido de Os leitores que en viarem as

a ou O miniS ro � US Iça ser alertado o público sôbre a melhores legendas anedóticas pa-LI adulteração dos valores das cé- ra o cliché acima serão premiados
� >

com ingressos pará os Cines futz e

Ri�:- 9 (A. N,) - Pelo min is-. Justiça sôbre os atos dos pre-
dulas de papel moéda estampa Hoxy,

tro Sampaio Doria, foi ernpos-
I

re itos, em todo território na- cruzeiro, cujas caraterísticas
- As anedotas serão recebidas

são as seguintes: até sábado à tarde, nesta redação.sado 11oJ-e o sr. Edgar G. Montei- cionaL O prefeito não pode ser i,�
- Valor Cr$ - Efígie (no anver- As mesmas devem vir acompanna-

1'0, no cargo de interventor de chefe políuco. E administra-
so) _ Motivo (no reverso) _

das de um recorte do cliché supra.
Alagoas. Por essa ocasião. o dor em nome e à custa do po- Co"r' (do reverso)

- Tôda segunda-feira serão PtL-
f

-

".-. hlicadas as melhores anedotas comtitular da Justiça pro erru as \'0. "ao paga o povo Impostos 10 Getúlio Vargas _ Unida- dôni d t" o nome ou pseu omrno o auror,

M.ssas seguintes palavras: "Além das senão para serem aplicados de Nacional _ Verde. PREMIOS
Catedral: 6, - 'j, - 8. - 10 110- recomendações aos interyen-! em benefício da coletívíríade.

20 Marechal Deodoro da Os candidatos vencedores pro
t S oroveíto O ensejo da Xão há duas moedas Um ho curario seus ingressos na gerênciaraso ore, ai ,

-
. '. -

Fonseca _ Proclamação da d f'd dada.l d b
-

dei d - do Cine Hitz, às segun as-serras.Xovcna: às 19 horas. posse que acaba e ser ac a.] mem e em nao eixa e o
República _ Rosa. Os prêmios serão distribuidosEm dias da semana: Missa: às 7 para acrescentar, novas deter, ser qua ado em exercício de

50 Princesa Isabel _ L e i na seguinte ordem:horas. minacões em matéria de im- qualquer parcela do poder pú- 'R 10 lugar _ J ingressos para asIgreja de S. Francisco: 7, -!l ho- �

, .

'I d
.

1 Aurea - oxo.
I

.

t f
-

domí >
raso parcialidade partídárta aos pre- blico .. sto

_

e ta ar que como
100 D. Pedro II _ A Cultu- sessões (e qum a- eira e ornmgo,

_

1 t �. 1
-

I d 2° lugar - 1 ingresso para quín-Hospital de Caridade: 5,3.0 - 8 feitos. Não bastam, rea men e, l}êtl'�lCJ: ar e, a gurn urna cor,
ra Nacional _ Castanho.I b

-

t
-

d
.

ti· 1 ta-fei:-a_,toras. oas m ençoes e elas rzem r:�ao uupecave ,ficas como po- 200 D. Pedro I _ Grito do 30 lugar _ 1 ifigresso para terça-Puríssimo Coração de Maria .

f tá h' O u t t I(Parto). 8 horas. que o 111 erno es a c eio. l�lCO possa pra leal" a, os qu� Ipiranga _ Oliva. feira.
Igreja de StO Antônio: 7. - 8 ho- que cumpre é tomar provídên- na_0, far.. :a como p,a_rtlcular,. e r.;00 D. João VI _ Abertura As melhores anedotas não elas-
�

b b f ..
,v sificadas farão iús sómente à suaraso cias práticas para que as oas 1 rontísmo que nao se reco-r dos Portos _ AzuL publicação.Igreja de S. Sebastiâo : 6,30 110- intenções não sejam frustra- menda.

1.000 Pedro Alvares Cabral ATENÇÃOraso das. Nas eleições para presí-] Um homem não pode ser
_ Primeira MISS'a _ Laranja. Leiam o i.nteressante programaIgreja de Sta. Terezinha: 8 horas,

I �

R' R:
.

lti,

7 dente da República e Parla- dois ao mesmo temoo senão NOTA.' O colorido das cédu- dos Cines itz e 'O:Ny na u tmaIgreja de N. S. da Conceição:
t N

-

1
'

d
"..�

,
"

página,horas. meu o acionai, o governo o quando deixa de ser um so, Sem las no anverso é uniforme pa- _

Capela da Base Aérea: 8 horas. Brasil promete e realizará, se- dúvida há no país numerosos ra todos os valores: Azul.Asilo Irmão Joaquim: G horas. '

r
- .

l'd dGinásio: 5, - 6, - 7,30 (só alu- ja como 01', imparcia 1 a e. prefeitos admiráveis por sua As cédulas da estampa "Cru-
nos), - 8,30 horas. Não é de povo politicamente capacidade administratíva, de zeiro", dos valores de 1, 2, 5
Capela de S. Luiz: 6,30 - 8 Ib'O- civll izado ter o governo can- inflexível correção m o r a 1. cruzeiros, têm o seguintes ca-

ras. didato. Não se justifica a can- Nunca desvíartam jamais, co- racterístícos:Capela do Abrigo de Menores: 7 did
.

f'
.

I
_

'.

d1 atura o reia , senao nos po- mo peoulatár ios, dinheiros o Valor Cr$ _ Efigie (no anver-horas (todos 'Os dias). _

Trindade: Matriz: 8 horas. ,,-OS envenenados pelo espirt- erário público para dá-los de 50) - Motivo (no reverso) -

Fpolls. __ JoinvileTrindade: Chácara dos Padres: to de caudilhismo. A neutralí- mão beijada a correlegtonários Côr (do reverso) .8 horas.
'

dade do govêrno 'nos pleitos políticos. Mas outros há que o 1 Marquês de Tamandaré _ �João Pessoa (Estreito): 7,30 ho- eleitorais não se traduz, na fazem, embora sob forma dis- Escola Naval- Azul. I, Saídas-2hora.damadru,gadaraso

Barreiros: 9,30 horas; dia seguiu- prática, pela indiferença entre tarcada de conces.sões admi- 2 Duque de Caxias - Esco-I I F li Ite: 7 horas_ a fraude e a verdade do voto nistrat,ivas e favores pessoais. la Militar _ Amarelo. i
Joinvi e _- po s. m

São José: 7,30 - 9,30 horas favores oficiais e prescrição Não aconselharia como mi'uis- 3 Barão d.o Rio Branco

I
A'S 6 horas 1\Xj'ssa com comu- .. ,

- ,.

C· I
Sa'lda. - 9 hofta. da rnanha-.

- lU .

aos 0POSIClOiUStaS; luas em ;:1"'0 da Ju.stlça a su.f.)stituiçao Amazoma _ mza. • •

nhilo geral dos congregados. Pre-

gaç'ão. provi.dências para que a im- geral dos prefeitos. Seria tal- NOTA: O colorido no amrer- Informações nesta redaçãoÀs 7 horas - J:\Iissa eom c:ínti- parcialidade, que dignifieu, Ve.E antes de tudo um mal do so destas cédulas é, também, 11'.cos, orações e pregação. não se estiole em bonitas pa- que um bem. Mas 'prevenir AzuL '

_Às 8 horas - Missa das crianças 1 D' rl� t 'avras ayenas_ aI o u<ccre (' sempre. Acoluõelha.r e pouco. -;:;:==============;;;;;==;::::::;:::::::====---.:::- _da catequese. Orações e c:ínticos.
:'Pregação catequética, ao evangf em que o presidente da Rep-ú- (iJarantir é tudo. Daí Ü' decreto

Ilbo. blica estat'l8 o contraste da número 8_164, cujo tex�o pas- Organizacão a, ando «Unica"
Às 10 horas - 1\'11ssa paroqui,·d. 50 a lê!:' é que será tran.:"mitido Devidamente registrada sob n. 548 em 1918Sermão homilético. Canticos [)oli, "Am. l2:0S·. A luta decisiva en- d t d Para aprender praticamente: Escrituração� filem emora a o os os presofónicos pelo côro da Catedral. tre a luz e as trevas está tra·- mercantil, calculas, cartas e português comer- IIÀs 11 horas - Reunião dos mem- dos Tr,ibunais Eleitorais Re-

ciais, dactilografia em SUQ casa com 4 livrosbros J'1 Mesa Adminislntlva da Ir, vada. Eu vos afirmo, na vC'�da- g[onaIs e Itlterventores, para

I
" qua enllinam como se eu e.stiv9sse 00 lado domandãde do SS. Sacramente,. .de que a vitória e nossa_ AI dos eO:J.hecimell.to imedlato de to- aluno Não duvide. é seu porvir. Moços, moças,Às 14 horas - Oratório festim pulsilânimes e dos cova:!�de-s!". düs_ E vossa senhoria senhor /,11. aproveitem esta oportunidade. Peçam prospe-das crianças da catequese. Luci""az ..:!:==::::;===:"ctos hoje para eate CUf!30, que farào em 6 me-

A'S 16 llol'as - Reulll'a-o d" "'. -ll··.�·
' P Y In'Lerventol' du�· Estado de Ala, ",. l' t d F l' d d

a 1.'-. ri a I::; 1 _.. L. • a a ses: laarão aspaCÍa lstas muito consi era os no
tmia da CO.llgregação da lmacldada (D'O C!ar:.m) goas carrega sôbre seU3 ombros -------comércio, bancos, acharão emprago logo. Escra-
Conceição.

_ , : *, * . as responsablildade dobrada. 'I va' ao autor: Pro Brando, caixa 1376. São Paulo. O mais conhe-
Às 17 horas - Reunião de todas H?Je, sabaao. as 19,30 horas, ; Vai governar neste período de cido que ensina bem ha mais llie 30 anos: habilitou geraçõa. de

as congregadas da Imaculada Con- r''''al1za!:::e no C E Amor a Hu I alunos: operárioEl, sertanejo. aOIl milhares de instrução rudimen-
('eição_ ".' "'\::. ;

.

. .

.

- '-:
.

-

dois meses e pouco l.un Estado
tar_ Junta envelope .alado.

Às 19 horas - Devoção pelas al- mlLdade�u Apos�olo, 5ltO a rua
que é tamhém o meu. A imp-ar-

mas do pUl'gatório e benção com o Marechal QUl�h,::r�c 29, nes!a cial'dad.e do seu govêrno terá
':...---------------------------

SS. Sacramento; * • capit�l, ,a .su'a habltual sessao <le ser modelar. Nenhum outro
doutnnar:a. ., deverá superá-lo. Conto com
Amanha, ,domIngo, as 15 hü-

sua lealdade, seu respeito à
ras, h.ayera aulas. de Moral

Justiça e seu amor a terra co
EvangetlCa para cnança,s, n? mum a ue nos viu nascer"
C. E_ Bezerra de Menezes, a

-

rua Chapecó, s/n., e às 10 ho

ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do Após
tolo, rua MaL GuUh.2rme 29, C.
E. Fé, Esperança e Caridade de
Jesús, avo Mauro Ramos s/n.,
C. E. Juvêncio de AraúJ'o Fi- Comunica-se aos srs associados

que o SI', dr, Saulo Ramos, passougueredo, rua Pedro Soares 16, a ia2.er parte do corpo médico do
A. E. Fé e Caridade, rua Fer- Clube, atendendo. na sua especia
nando Machado 51, C. E. José i lidade -- Círurgia Geral. Ginecolo·

de Nazaré rua José Boiteux

I ?io,
Obstetrícia e Traum�tologia --

,
as legundas e sextas feiras, doa -

d 7- d-s/no, C. E. Paulo de Tarso: rua 13 (tll 15 hora•. na nossa séde so- r .IISSa e laCastro Alves 21, do EstreIto e cio!, onde os demais facultativos
A t T b' d M 't h f'lh. A t

.

T _'

Da • d P I F t N t D' n enol' ou 0·111 a esqul a, san oro e.l os. n onlO ouC. E. Seara do:: Amor, rua
1 ars:

rs. au:o on .es, e:v on
_ lois de Mesquita, senhora e filhos; Z Jé da Mesquita Rocha e.paiO e

Tereza Cristina 141 no Estrei-; AVlla de Agrlpa �arl_a: conhtIbn�tar�o filhos agradecem a todos aqueles que compareceram aos funerais de
I a otan ar nos .,oranos Q 1 ualS . .

t . , A .

L d M -t bto' . .

l'
._ seu lneaqueclve pal, sogro e avo ntorllO opa. e esqUI Q e, .m.

. e nas respectivas espeCla lzaçoe.. . .

fI IA noite, .també.m de

domin-I Fi
.

n' l' 9 d n vembro de

\
a�lI11m aquele_!) �ue e�vla:am ores, �oroos c.an,!s

e t� egrarnas _e con,
,

orla opo 18. e o VIdam a alislshram a mIssa de 7 dIa qu.a sara reahzada no dIa 13,g.?, as 19,30 ?oras; no C_; E_ Jo- 1645, terça. feira. àa 7 horall na igreja de S Francil.co.
se de Nazare, tera sessao dou- VITOR LIMA, AOB que comparecerem a ellta ato de piedade cristã, desde já
trinária.

'

Presiden te na Dite to rià agradecem.

O Clube Náutica «Riach uelo», homenageará o Dr. Francisco Galfotti, com

uma iei ioada, que será realizada domingo, dia 11 do corrente, às 12 hocas, no

"Iate Clube Florianópolis •. A lista de adesões está à disposição dos interessados
na "A SOBERANA".

públiCO

..

o julgamento dos criminosos nipônicos Ao
.J.OQtJIO, 9 (U. P.) - ° general Mac Arthur nomeou o sr.

Joseph B. Keenan, antigo assistente do Procurador Geral dos
Estados Unidos, para o posto de conselheiro jurídico com vis
tas aos julgamento dos criminosos de guerra nipônicos. Se

gundo consta, o julgamento começará na segunda quinzena
do corrente mês.

_______
HHJ!1U,.�

BASES DO CONCVRSO

ViaGENS

"Esforcai-vos para mantec
des a integridade de espírito,
não vos deixando abater nas

1utas".

Tom T, Wildi e família, He!vetia W, Vtnhaes.
ausente, convidam seus parentes e pessoas
amigas para Lssistirem a MIssa q·.le por alma

Clube dos funcionários PÚ' de seu saudoso genro, cunhado e espôso.
blicos Civis de Santa 1", Tenente Aviador ROBERTO LUIZ MACEDO VINHAES,

Catarina mandam celebrar n'o dia 12 do corrente, segunda-feira_ no

altar Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana,
às 7,30 horas. 2 VS. _ 1

MISSA -- DIAESP�RI'1'ISMO
COl.\ETÂREA

Todos os que procuram a fe
licidade onde ela se encontra,
hão de ser fe�izes. Buscai a luz
e fugi das treva,s.

Calísto
Jesús véla pOr suas ovelhas e

a nenhuma delas deixa de res

ponder, com solicitude, os pedi
dos e as queixas iiue partem d.o
coração contrito. Tende fé por
que o Senhor é convosco.

Mariquinha.s
A calma a prudência e a hu

mildade geram o bom-humor e

a paz, condições indispensáveis
aos grand.es êxitos espirituais.

L. B.

a v i s o

Antônio Lopes de Mesquita

Calísto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o I:S'TADO Sabado. 10 Cle Novembro ele 1945 7

IndicadorMéd"co
DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

... ""te.. 4. CUntea infantil da Assistência Municipal •
de Caridade

CUNICA IImlCA DE CRIANÇ� E ADULTOS
OO1ll8ULTóRIO: RlI<' NUDeo. Machado. 7 tl!.u1f1cio 8. lI'rancleco). _ i....

Con.ulta. das 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. llIÁRIO WEXDHAUSEN
Médico .do Centro de Saúde e Diretor do Hospita

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Conf'eltart
"Chiquinho" )

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

Deseja obter
emprego '?

Medina Farm. Narbal Alus de SOUZiI
Farm. L. dil Costa Avila

Exame de sangue, Exame poro verificação de ccmcer ,

Exame de urina, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
llu tovaccinas e transfusão de sangue.

I
I Dr. H. G. S.

Laboratório Clínico

DR. BIASE FARACO
M�lco - chefe do SerT1ço de SUtil.. do oentro de BaQd. Empregada - UrgenteDOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE . .

WBOS OS SEXDS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS d
Senhora de fmo trato nec:ss�ta

CONSULTAS: das S às 6 h. _ R. Felipe Schmidt, " I
e uma empregada �om urgenCla.

RES.: R. Joínvile, .7 _ FONE 1MB �aga be:n'. Tratar a Praça Pe-

R .

l'
. reIra e Ohveua, 14.

easumlU lIua c lnlca * * *

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naril -- Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 aia 18 b6r...
RESlnENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e \204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica f'm Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e dema.is órgãos internos, de adultos e críamçaa

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manua.J 766

DR� SETTE GUSMAO
CBJDlo'lll DOS SERVIçoS DE TISIOLOGlA DO CENTRO DE SAúDE Il DO

HOSPITAL "NEMU R.AMJOS".
CUrIIO de �;-erfelçoamento no Ho"!!pital São Luiz Gonzaga, de SAo Pauli) - Elt-eBta·
lIt6rlo do Inatitut& "Clemente Ferreira", de SAo Paulo - Ex-médico interno <10

Sanatório de Santos, em Campos do JordAo.
m.orICA O.BAL - DIAGNóSTICO PRIlCOCIil .IIl TRATAMIlNTO IDSPJIClA.L1ZADO

DAS DO.NCAS DO APA.RmLHO RIil8PIRATóBIO.
OPEHAClo DE JACOBOEUS

�T.A.8: D.làrlamente, das 8 às 6 horas. CONSULTóRllO: Rua Vitor lteireJ... 18
. RalDifJNCIA: Rua IlJrteYeII J11mor. 131 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico e.pecialiata em Pf.ri�R,� DOS OLHOS

Cuno .. .A.perfe1cOall:Wnto • x...- PrAttc.
110 RIo de J&URe

....lJLT48 - Pela .......1 4IartaJD'" ... 10,30&.,t112 h._ >. tarde ezc.ptoa••
___ CM ' � oo�nlN\&lOI." .i"'s � .... � ,.......__.__- 14 as 16 _c" - ---- . --

.... 1 .... J ....... , a_ ........... CJea...... tL

-------�:�:--:�::;;:;:;�;----- ..

DR. ROLlÃO CONSONI
_ llOLe!lTIA8 DIl 8Iill'illORAl!I - PABT08

'fllRURGIA GIlRAL - ALTA CIRURGl
a da Universidade de Sli.o PlIJUlo, onde folFoo:mado pela Faculdade de Med12ltrturgiCO do Prof AlIplo Corre�a Neto.

a.sIstenrte por vários anos do Serviço '.riJt;ãstl!noe delgado e grosso, tirolde, rins,�la do estômago e vias bUl.a.res.
Vu-l00cele hldiroce<le yvtze. • h6nl1aIII'68tata, bexiea, ütero, OYlrlOll e tromP.!T·AS' • .

CONSl" .

JiN
... I u II noras à Rua Felipe S:'h�dt, 21 (altos da C_ PIIJ!'a!8Q). Tet. 1 .

RESID:IlNcu.: au. EH-a J11n1or. 178; Te!. )(7M

DR, A JANTAELLA
(Diplomado pela 'àcuída�Nacional de -MediCb.�a da

Universidade do Bras'). Médico por concurso do Servíço NB:
eíonal de DOPtl!!.9 ....aentaís, Ex interno da Santa Casa de Mí

ler:\córdi,. e Hospital Psiquiátrico do Rio. E.x médico assísten-
telo sanatório Rio de Janeiro na CapItal Federal.
CLiNICA M ...DICA - DOENÇAS NERVOSAS

_ Consultório: Edifício Amélia Neto
_ Jila l"elipe Schmidt. Consultas': Das 15 ás 18 ?or�s .�
Resiência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - FlonanopolLS.

DR. ARAUJO
A88Últente do Prof. SaRlon. do Rio de J..etr"

E S P E C I A L I S T'A

f
Doenças e operaçóes c<>s OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.

::trurgla modP.l."n8 da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORlNO (lábio e c41u

[ .:ia bõc& fendidos de nascença)
.. 19lMlCOpla. traqup.,,�scopla, bl'onccscopia ?lU'8 retirada de C()rpN estranhos,

t CONSULTAS: UM 10 àa 1Z fi 4». 111 U 18 bor..

Rua Nunes Machado li. 20 - Fone 1447
__i--------------------------------------------------��

DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO I
I� Ia �...ua. CbaIa ..� I.. toras. PartoII ••-..... ----. I
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá 1t:1am_w !lU ll'l •• 17 llor'U. JUIIIlIl)2lN.
,� IA' 1U....n..._"" An1Ia. III!.. ..... 'ii).

11r. Newton d'Avila
Opi:�açõ8ll-- Via. Urinarias -- Doen·
gaf! do. inta.tino.. réto e anu.
-- lemorroida.. Tratamento da

colit. amebiana.
',.ioterapia -- Infra·vermelho I

�Jon.ult: Vitor Meirel.,., 28.
Atnde diariamente à. 11.30 h•. e.

I tarde, das 16 h•• em diante
Ruld I Vidal Ram.o., 86.

'f'o",.' 1067.

p"
I ;melhore.
_' "*I

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indi(:aç�es possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
a'Ü5 interessados na aquisição de
bons Iuncionár ios (as).

12

Caminhão Chevrolet

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

Horíenôpohs

-

FuncioZ::ará novamente. durante 08 mesês de dezembro e ja-
neiro. O já trodicional CURSO DE ADMISSÃO dali professores Jooé
Warken e Waldemiro Cascaes. (ambos do Colegio Catarinenlle). de.ti
nado a preparar candidatos. de ornbos os sexos, aos exame. de ad
mi••ão de todos o. estabelecimentos de enaírio lIecundário, taill cerao r

qiná.ios. escola. normais. academia. de comércio, etc.
As aula. começorão no dia 5 de dezembro e serão ministra

das no periodo da manhã, da. 7 às 11 horas.
A regularidade das aulall e a longa prática do. professore.

contituem a maior garantia da sua eficiência. No ano pauado, a

percentagem de aprovoção foi lIuperior a 80.. do total doa aluno•.
Contribuição; O CUrlO completo, inclusive taxa de in.crição

no Ginásio. que será feita pelo Cur.o, importa em Cr$ 200,00 (du
zentos cruzeiro.), pagavei. no ato da matrícula.

Matricula: Das 8 às 20 horas, todo. os dias úteill, rnenos sá.
bados, no Cura0 de Hurne.nfdcdee, à. rua Trajano, 36, ou na re.iden·
cia do. rellpectivolI professore..

.

A matrícula, de número limitado de e lunee, já foi iniciada.
Obs : Só .e Qceitam aluno. para o curso completo.

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

*

Veride-se. Tipo 1938 -- Completa
mente reformado' -- Informações
com João Selva -- Avenida Hercí-
lio Luz, 55, 15v-9

i *

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

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

* * *

Guarda,. Livros
Aceita uma escrita avulsa.

Informações nesta redação.
10 vlI·7

Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "Clí·
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 Pillto, 16.

lSvs.-9

etc,

B R I T C)
O alfaiate indicado
Tiradentes, "I

x x x

�rERRENO
Compra-. 1 .

di
-

d
se um ate nas ime-

Alaçoe� .

a linha Circular ou

gron�mlca. ..,.

'lformações na
rua TIradentes - 1

4 b- �t) •

10 vs. - 3xxx

Sub-agen�t�s
Importante Compan'lua d S

guroli, com agência em FI e e

pol is , necessita de sub-agent lrionó

principais praças do Estado. �s Cnastall à ALMEIDA, BASTOS 8
, CI�r-Caixa Postal. 268. -

5 '4'* * * V.-

-

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

deCurso Admissão

is-s

I
,..

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções ."DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mot'Íns e aviamentos

S C poro alfaiates, que recebe diretamente das
nrs. o:rr •

t d
.

t
.

'd d Ih fFI
-

6 \erClan.. o ln erlor no senh o e e azerem
orlan pOlis, _ FILI/US em Blumenau e Lajeg.
-
..............mm I_ mm �.._=��

(310)
.. -.tu._ • _. w"W

Dr.1lrtur pereil;-Iclín�a q!!!�!rA�ult�. I IIDbençal da. criançQII
Laboratório de AntÍli...

I'clín:'ca.. ---------------- ii
Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Cala Pa"
rai.o], da. 10.30 á. 12 • da.'

15 à. 18 h..

IR..idênciap: rua V6i.4C. de Ouro
.

reto, .

fone: 769 [manual! I

fábricas, A Coa0 "A CAPITAL"
visita antes .de efetuarem suas

chamo a atenção dos
compras. MATRIZ em

= n' PSSM i' i ,

-

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
F..d.da e. 1171 - SMe: I A ...
INCENDIOS B TKA.NSPORTE8

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades (

98.687.816.30
76.736,401.306,20

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

N A-O E N OÇIVO

����OdO�O.�OdYa.�rd::�p:t�Qi�I �ernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcanc�
I . das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA,.41

FARMACIA ESPERANÇA
... Farlllae.e.tleo NILO LA tIS
Boje • lI.!II&a)a5 _. • na .rerert..

..._.. -.J>o • eetraacetru - BomeoJlNlu.. - P_"_
� <t. IIN>rr.eIla.

-...._ " __Ia o..__......et.... __e _MI"""
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I
paz mund·lal fl·cara' sob a Pedem elucidação lOs novos membros

R
'.

doR:�:co('iioNJrasil�c�::,��I� da Comissão de
proteção da Bomba Atômica ���sadi';�;�:'�ilO�:��� c�::'�; Marinha Mercante
NOVA IORQUE, 9 (U. P.) - A paz mundial deve ser guar- e Jorge Dodsworth, esteve EO

dada por cinco poderosos esquadrões aéreos, localizados em di- gabinete do presidente do Ban
versas partes do globo e equipados cada um com cinco bombas

co do Brasil, dr. Guilherrr.e
atômicas. Essa sugestão para a manutenção da paz foi feita Guinle, para pedir, em nome

pelo antigo governador de Minnesota, sr. Harold Stassen, per- do ex-presidente Marques cios
tencente ao Partido Republicano. Stassem afirmou que a bom- Reis e em seu próprio, sejam
ba atômica deve ser fabricada pelas nações unidas e que a f'a- elucidadas as dúvidas suscita
bricacão <_la mes;na por uma. nac�o �everia ser posta fora da leí. das por um matutino, sôbre a.�
As pesquisas sobre a energia atômica, entretanto, poderá ser operações de rínancíamento do
feita por cientistas de todos os países, desde que estivessem

1'e-1 algooodê_oS'�bin�tnJ í; >;li
gístrados na org'anização das nações.

U �u � fi �! lU

I Interventoria
\ l nterveutorfa Federul

comun iva ii dil'N'ãll do·; Pa1'
tido:-; l!olíti{'os !' ao Pino

(!li(', Ih' li ('fll'd (I ('o IJI fi s tI l't�r-
milllHtll'S ilas l!Hte!'illlldí':-;
:-;UFNiHI'P:-; da 1:f'llúhiieH. .]11,
se podem rea llzur ('omíd:,s
ele ítorn is, I!(>ntro das uor

mas leg'ais que rt'g'em o as

sunto,
Esta Iuterventm-la 1'1'1)(:'-

la que II enmpanha pleltoral
cout inue a processa L-se, ('(I

mo nté ag·ora. num amhíeu
te de sereuhlade f' e1cy:u:iio,
que sempre constltuíu (I apn
náglo de política catartnen-

Rio, 9 (A. N.) - Desde on

tem à tarde, que em círculos

políticos autorizados se fala
no adiamento das eleições de
dezembro para maio, quando
então se realizariam eleições
gerais. A reportagem solicitou: �s_·e_. _

ao sr. Omar Sampaio Doría,
chefe do gabinete do mínístro
da Justiça, a ouvir êsse titular
sôbre aquele rumor. O sr. Omar

Sampaio Doria, depois de ou

vir o titular da Pasta, declarou
à reportagem: "As eleições se

rão realizadas na data que foi
marcada - é o que o ministro
autoriza a imprensa a decl..arar.

Florianõpolil, 10 �e NovemDro de 1945

Boato desmentido
em fonte oficial

PROSSEGUEM OS
TRABALHOS
Rio, 9 (A. N.) - Prossegue

na segunda auditoria da FEB,
o processo em que estão acusa

dos de alta traição à pátria
Margarida Hirschman e Enulio
Baldino que deverão compare,
cer novamente, provavelmente
na semana vindoura, a outra

reunião daquele orgão da Jus
tica Militar, afim-de-que fique
devidamente apurada qual sua
situação no "programa-auri
verde". Soube-se que uma tes
temunha será ouvida minucio
samente na Itália, por autorí
dades brasileiras. Quanto ao

soldado Antônio Ribeiro da
Silva, outra importante teste
munha de acusação e que foi

prisioneiro dos' alemães está
sendo procurado no Estado de
São Paulo, para onde seguiu.
Assim que seja encontrado se

rá enviado a depor na:quela au

ditoria de guerra.

UM NOVO
BOMBARDEIRO
Londres, - (B, N. S.)

Uma esquadrilha da RAF, que
acaba de experimentar o novo

ooml ardeiro "Avro - Lincoln",
mostra-se altamente satiste ita
com os seus resultados. Infor
ma o "Daily Telegraph" que a

"peiformance" obtida na de

�olagem e na aterrísagem foi
ainda melhor do que a obti-Iu

pelo "Lancaster", não obstante
o seu maior ráio de ação e ca

pacidade de peso.
As ciíras dessa "pertorman

ce' estão sendo ainda 'manti
das em sigilo, tudo indicando,
porém, que o "Lincoln" se

equiparará favoravelmente às
Super-Fortalezas. O novo bum
bardeiro britânico é pesada
mente armado, sendo o j.rí-
meir<: a ser equipado com um

IIcanhão.

Rio, 9 (A. N.) - Foram no

meados pelo govêrno os novos

membros da Comissão de NIa
rinha Mercante. O professor
Belfort Rodo e os engenheiros
Silvestre Gomes de Araujo e

Francisco Kruel Ekling, com

põem a nova Comissão.

A posse dos
SecretáriOS de Estado

Importante
comissão
Haia (8. H. L) - Informa-se

que, em rádio-emissão serna- -

nal à nação, o primeiro n. _, is- '

tro da Holanda, Willem Scher
merhorn, falou sôbre a situa"
ção econômica e a liquid 'ção
da comissão de administração
civil holandesa, com a qual o

major general li. J. Kruls con

seguiu notável êxito, apesar
das criticas de alguns setores

I
do país.' Acrescentou o Minis
tro que a Comissão teve que
vencer grandes dificuldades e_

agindo comei organização mili
tar, logrou êxito onde uma OI',

ganízação civil teria falhado,
O general Kruls terminará as

suas atividades no dia 1 de no

vembro, quando assumira o

cargo de chefe do estado maior
do exército holandês, mas con

tinuará supervisando as ges
tões e 'a liquidação da Comís
são até o final, o que se espera
seja em janeiro próximo . in
douro.

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

'oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34.

Sala 3, Telef. 16-31
1SOFRE DE CA-

TARRO E NÃO�__ I
i_

OUVE BEM? Laguna tRm DOVO
Prefeito

Haia - S. H. r. - O Govt:'r- Del·xou O T S Nno holandês declarou haver ne- • • •
,

cessidade de importação de pa- Rio, 9 (A;. !�.) - � presiden-
pel dos Estados Unidos e do te c.,ria Republlca aceItou a de
Canadá. Antes da guerra a Ho- missa�" ,-,'}':resentada pelo mi
landa era importante proc:!.uto-! nistro Barros B�\lrreto, de pre
ra e exportadora deste ai-tlgo sidente do TribuC.nal de Segu
mas o esgotamento dos estok� rança Nacional. lc.
e a destruição de algumas das -----H--·--'Ç-....-'-b-d---a'..

;;.

.

f'b' '. nlTl 0le �?a a 0, ...

sua, malOre� ancas, cnaram K 19'30 \.horas
uma necessIdade urgente C I I p' �a.

o o.sa rogranJ •

'------------.
lo Do Rio a Recife _ Nac- ional·DFE

Fnlendt-mentos 20 Donald Woodll, Elyze .-Knox, Roy
� Eberle e liua orche:t ;tra.

O quinteto de gaitas de - Leo Dion
SINGRANDO OS MARES

Um caudal de ritmos e melodias,
numa comédia delici-asa 2 rO

mantica.
30 Randolph Scott, Ela R aines em::

CORVETAS EM A( ;ÃO
Um drama intenso e em� .cionante,
A bravura e destemor do,es homenlô

do mar.

Impróprio até 14 a)�no.
Preçoll Cr$ 3,00 e ,fIl,OO

ROXY Hoje, Sábs,ado, às
19,30 O:!horas

lo Ferrovia Brasil-Bolivia [Nac.-DFB
20 Basi! Rathbone. Nigeln Bruce e

Gale Sondergard e ,m:

A PEROLA NEG
- RA

Scherlok Holmell o moi. ( 11ltutO de
tetive em volta ele

umi-
grande

misterio. •
30 Donald Woodll e Elyz ,_ KnoT. e:m

SINGRANDO OS M "RES
MUllicas. canções, alegl 'ias, nu:m

filme romântico e de licado.
Impróprio até 14 , anos

Preço. Cr$ 2,40 e �a 2.00

o aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido, As pessoas que não. ouvem
bem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam 09
.
zumbidos

Salvador, 9 (A. N.) - O mi- nos ouvidos e a dir de càlbeça, e

nistro Bulcão Viana concedeu desaparecem gradialmente o aturdi

entrevista à imprensa expon- ment�_� � ,,1!!!�lldade de �uvir.

d b ietí
. - Parrni __ G' _,..••tiO em qualquer far

o o o jetívc e a missao que m.cra ou drogaria.
O levou a aceitar a intervr,r

I
Todos que sofrem de catar ro,

toria bahiana. Acres-antou aturdimento catarral e zl.,'\biMos
que se sentia feliz T'Jr rever

nos ouvidos, farão bem expei-im en-
tando Parrnint.

sua terra da qual rempre es-

teve .perto pelo ;iensamelllto e

p e 1 o corácãi. Prosseguindo
disse que sra missão era ape
nas presj��í' o pleito que deve
rá trap�correr com lisura e ho
nestidtde.

FALOU O MINISTRO
BULCÃO VIANA

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

A Holanda precisrd
de papel

Ontem, às 15,30, nas respectivas
Secretariall, tomaram posse de suall

funções os drs . Iveris de Araujo
(Ju.tiço e Saúde), Oseoldo Bulcão
Viana (Segurança Pública) e Udo
Deecke (Viação e Obras Públicas).
Comparecimento numeroso 011

empo..cdos falaram bem. O mo

mento é, na verdade. aUllpicio.o. e

o tempo confirmará o. esperança.

MAIS UMA gerais E' o que esperamo. todos
aqui em O ESTADO, levando a

REVOGAÇÃO SS. Excias. o. nOllso. cumprimen
tos e votos de feliz gestão na. poa

Rio, 9 (A. N.) - O presiden- tall de que .ão titulares.
te da República assinou hoje
decreto revogando a lei anti
trust.

Expressivo teleqromo
Do sr. Oscar Danava presí- o interior do município, distri

dente em exercício do Diretório buindo folhetos explicativos da

Municipal do P. S. D., em Joa- nO,s�a situação Ae realizaram co

çaba, o sr. dr. Nerêu Ramos, micros em Tres Barras, P�
presidente do mesmo Partido puan, Gramado, ,Caragoat�,
neste Estado recebeu o se- Santa Helena e Saude, em to

guinte telegr'ama: "Tenho a das co�hend� vibran�es �plau
honra de comunicar a V. sos e Irrestrita solidariedade

Excia., na qualidade de Presí- aos candidatos ,do P. S. D. O

dente em exercício do Diretó- nosso lema sera: avante, com

rio Municipal do P. S. D., ha- Euric� Dutra e N�rêu Ramos.

vermos, ontem à noite, planta- AtenCIOsas saudaço�s (a) Os

do nossa vitoriosa bandeira no cal' Danova, preSIdente em

último reduto da U. D. N. em exercícios do Diretório Mmlici- ':omprar na CASA MISCE

Joaçaba instalando solene- paI do P. S. D." LANEA é sab"'f economizar.,

mente, b nosso Dir�tório no

antigo Erval, quando usaram

da palavra vários oradores.
Êste Diretório inclui não só o

número maXImo legal de

membros, como, também, cêr
ca de cinqüenta nomes na Co
missão de Propaganda, poden- Chung King, 9 (U. P.) - A despachos dizem que a Quinta
do afirmar a V. Excia. que Emissora de Yunã fez um ape-,Divisão de Chiang-Kai-Shek
uma enorme maioria de ope- lo ao presidente dos Estados iníciou poderoso ataque contra
rários dêsse lugar está conos- Unidos para que ordene ao ge- os comunistas. A luta entre os

co, apesar das a m e a ç a s neral Wendmeyer para cessar comunistas e os nacionali5tas
da o p o s i ç ã o, de diSSOlver a intervencão das fôrcas nor- está se desenvolvendo com
a reunião por meios viülen- te-americanas nos assunto) in- inaudíta violência. Finalmcn
tos. Êste expressivo aconteci- ternos da China. Além disso, a te, a agência de notícias ofi
menta bem demonstra a nossa mesma emissora pediu que Oi cial de Chung-King informa
irrestrita confianca nos altos soldados norte-americano:,; se que, depois de s�is dias de in
destinos do nosso 'Partido, bem jam retirados da China, se terrupção, recomeçaram os en

carno a fé inabalável, mais que guindo o exemplo das fôrç.a5 tendimentos de paz entre os

nunca, em nossa vitória nas I soviéticas, que estão abandt- govêrnos de Yunã e Chung
urnas a dois de dezembro. Ho- nando a Manchúria. OU�I"S King.
je três caravanas percorreram'

Recomeçaram as�negociações para
o restabelecimentl da paz na China

Haia - (S. H. 1.) - De Was
hington, anunciam que' estão
em franco progresso as n, go
ciações entre funcionários do
tesouro norte-americano ç au
toridades holandesas para o

descongelamento _ de fUGdos
holandeses nos Estados Uni
dos. Antecipa-se que o Govêr
no norte-americano auto:.�za
rá a livre disposição desses
fundos brevemente.

PORTES DE ARMAS
Rio, 9 (A. N.) - Segundo se

noticía, 'O desembargador Cos
ta, tendo em vista a revisão
das licenças de porte de ar

mas, baixou portaria tornando
sem efeito as licencas anterio
res concedidas e determinando
ao Delegado da Ordem PolitIca
e Social sejam revalidadas, in
iependente de pagam.ento de
'yas taxas, as que ju�gar eon
i'Cntes.

Acedendo ao convite que lhe fôra
formulado pelo:er. Interventor fede
ral no Estado, foi nomeado ontem
e, em seguida, ernpoaaodo no cargo
de Prefeito de Laguna, o IIr. dr.
Paulo Carneiro, conceituado 1);

humanitário médico naquela ci
dade.
A nomeação do dr. Paulo Car

neiro, que entrará no exercício de
.uas funções ainda hoje, agradou
sobremodo a tod os, dado ao seu

ilibado corater e lhaneza no trato,
J

Felicitamos ao povo lagunen.e I,

pela brilhante aquisição que vem'
de fazer.

Dr. Francisco 6allotti
Para Laguna, ande assistiró ao

ato de recebimento do govêrno dQ
cidade pelo ar. dr. Paulo Carneiro,
lIeguiu hoje o sr dr. Francisca
Gallotti
S.S, ainda hoje. retornc:rá c;

eata Capital.

Domingo, n.:l RITZ, às 10[3,45, 16 i'
1 (

18.30 horas,
_

Bette Davi., Claude F lains e
'01

Walter Abel em 1':
VAIDOSA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


