
Os bacharelandos da Faculdade de Direito de Santa Catarina escolheram, como
seu paraninfo, no ato da colação de grau, neste ano, o dr. Nerêu Ramos,

cidadão pré-excelente e professor daquela Academia.

Dispondo s'ôbre os poderes do Parlamento
RIO, 13 (A. N.) - Dispondo sôbre os poderes constituin

tes elo Parlamento Çllle será eleito a 2 de dezembro de 1945, foi
promulgada a lei constitucional seguinte:

"O presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição, considerando que o

Tribunal Superior Eleitoral intel;pretou como sendo consti
f,uintes os poderes que, nos têrmos da lei' constituciO"nal n. 9,
de 28 de fevereiro de 1945, a Nação vai outorgar ao Parlamen
�o nas eleições convocadas para dois de dezembro de 1945:
considerando a conveniência de pôr têrmo ás controversias
então sU'3citadas, a respeito do julgamento em tôrno da legiti
midade e da extensão dos poderes que a Nação vai delegar ao

Parlamento, decreta:
Art. 1° - Os representantes eleitos a 2 de dezembro de

1945 para a Câmara dos Deputados e do Senado Federal, reu
llir-se-ão 'no Distrito Federal 6 d:ias após as eleiçõe.s, em As
sembléia Constituinte, para votar com poderes ilimitados, a

Constituição do Brasil.

Parágrafo único - O Conselho Federal passa a denomi
nar-se Senado F'ederal.

Art. 2° - Promulgada a Constituição, a Câmara dos De

putados e p Senado Federal, passarão a funcionar como poder
legislativo ordinário. Reparações

Argentina d�rís�u�u��� Repre-
BUENOS AIRES, 13 (U. P.) - Um.a fonte de absoluta sentantes de 16 países aliados

segurança informa que os chefes do Partido Radical estão re- rel,lniram-se no palácio de Lu�
solvidos a aceitar as propostas dos partidos dia esquerda, para xemburgo, para resolver o

a formação de uma "frente popular", na campanha presiden- problema de reparacões que a

eial, contra a candidatura do coronel Peroll. Alemanha deverá pao-ar de
A notícia será ofidalmente anunciada depois ela rennião acôrdo com as deCisõesb d� Po

ela Comissão NaéÍonal do Partido Radical, a realizar-se qll'll'- tsd�n. Essas reparações serão
ta-feira. feitas pela entrega de equi

Sabe-se que COlE essa cooperação, os comunistas. os

sOc-ia-1 pamento
industrial não es.sen

listas e os liberais apoiarão os candidatos radicais a presidente cial para a economia de paz
e Yice-presidente. <ii da Alemanha.
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COmlCIO do P. S. D.
Por D. F. de Aquino llllar humano que se ln« estendia Ss. surgiu acompanhado de d.

Sem alur idos nem exageros de aos pés,. o velho l1lestr� _ qu<: Ira- Beatriz Pederneiras Ramos, sua

publicidade política, o P. S. D, fi- r ZIa escrita a sua oraçao _ n ao se companheira de lodos os 1110111en

xou para o dia 11, .JS 20 horas, o cO�lteve., Amassa�l,(lo o escr-ito na tos.

seu comício pró candidatura Gas- mao Crispada, deixou-se levar pe- T'odavia, sua espôsa leve de se

par Dutra. ]0 entusiasmo, ao sabor c!a �lla pro- afastar' em companhia da professo-
Tudo o que aqui deixarmos con- l�ll1fla cultur:a, e dasua vibrál il ora- ra d. Antonieta de Barros, face à

siguado, será uma pálida idéia das t ol·�a. :'Iag�,lfIco. discurso. . . massa compacta,
impressões que cada uma das pes- Em seguida, ainda ecoando no ar Separando-se em duas alas com

SO:lS que assistiram o comício te- os aplausos com que o povo se des- o dr. Ncrêu Harnos no centro, o po
vou consigo, pedira de Barreiros Filho, usou da vo o levou ate sua residência de

Desde cedo, comprimindo-se :10 palavra o Dr. Salgado Filho. cujo hall êle agradeceu a exporitâ-
longo da rua Felipe Scrunidí , dcs- Sua senhoria fez calar de modo I nea e apoteótica homenagem.
bordando s ôbre o jardim Olivcir- sensível as palavras de seu

infla-,
Destarte. findando sem que no

Belo até a Frente do Palácio do Go- mado improviso. seu dec-orrer houvesse o menor dis

vêrno, poderosa massa humana OCUP<1 agora a tribuna a prof'es- túrbio ou a mínima desordem, com

aguardava em anciosa expectat íva. sora D. Antonieta de Barros, Jidi- uma ussistência vastíssima e nar

() aparecimento dos oranores. ma representante da mulher cuta- mônica, o comício de ontem do P.

Com os comícios levados a ef'ei- rincnse de inteligência e projeção, S. D. foi urna consagração da popu
to Clll Biguaçú, Camblrela, e Ange- que demonstrou o quanto o seu lar idade do seu dír-igen te em Santa
Iina; o ela capital formava a 'pri- sexo está integrado nos rnovimen- Catarina, e da aceitação que nossa

mcira frente" ela atividade partida- tos de cultura e progr-esso do país. terra oferece à candidatura do in ..

ria, sob o comando do excelso tri Após a admirável peça oratória signe general Eurico Llaspar Dutra.
huuo brasileiro Nerêu Ramos. da prof. Antonieta de Barros, o

Dos resultados nos distritos vi operúrio João dos Passos Xavier
zinhos, colhêramos as mais otim:� disse de quanto lhe enchia :J alma PARA' ESCLARECER
tas i nf'ormaçôes das caravanas pes de reconhecimento o que Getúlio
sedistas que neles cscursionaram, Vargas havia concedido à sua elas-
Por-isso, o ambiente de espéra se se, dantes desamparada.

prolonguvn e (, povo comeutava He lernbrou aos ouvintes que de
ab rin do-xe cm "palpites" sôbrc 1)S via ao ex-presidente Vargas a con

orador-es. Numa roda de gentis se sideracâo hoje dispensada ao ope
nhorítas uma se expandia: "_ Eu- rário, a possibilidade de estar ex

tão o nosso Nerêu vai falar, 'hein : pressando seus' sentimentos duma
Eu nem quero yêr... Quando ele sacada pública, ao lado de figuras
1'<11" é lima coisa séria 1}:Ta os do representstlvas do estado e da na-

"contra" ! ção.
Adiante, comentava um operário O Dr. Ivo d'Aquino sucedeu a

para os que o cercavarn : _ "Quem. .Ioâo dos Passos Xavi er na t riliun a.

() Ncrêu ? Vocês não conbecem... Espírito vivaz, dr culturu
"

vas

Eu _ da velha guarda _ lembro- tissirna, '() consagrado jurista br in
me muito bem dos tempos que pas- dou os ouvintes com elegante e fi
saram. Aquele homem quando sobe i.a oração.
na tribuna eu duvido quem (il' o Já então pedia o povo a presença
fóra sem ouvir até o fim." de Ncrêu Ramos na tribuna.
Num alegre gruplnno de estu E quando o locutor unurn-iou

dantes o professor Baureiros era o que o grande tribuno iria falar o
alvo. e.ntus iasnro atingiu o auge.
O "seu" Barreiros - dizia um - Xloços e velhos, homens (' l1lulhc-

é \'elho J1,() eorpo lllas não no ('ora- rt's e até crianças ergueram as \'0-

ção. .. Como êle topa o entusiasmo zes numa unisona e prolon "ada
dos clllllpanheir'Os do partido!... aclamação.

'"

E outro: "_ Sabem? Eu só que,
ria <[ue o "seu" Barreiros chegasse
na sacada e saísse logo sem dizer
coisa alguma".

_ ??? I!!
"_ Sim, porque com as palmas

que receheria todo mundo íria di·
zer que o professor Barreiros j:'l
não mais precisa falar para ser

aplaudid'O. Que basta a sua fign-
)-a ...

"

Esguri rant!o-l1os do meio da lllul
tidão conseguimos alcançar $('111

perda de nenhum braço ou prrna
os altos do café Xacional.
Já ali se acha\'am, E'ntre outras

pessoas, o dr. Hogério Vieil:":, o

]wofessor Bal'l'eiros Filho, e o 'ir
crra.

Oito Dias qlle estava ultimando li
Elucidando seu povo, despindo a

instalação elétrica. Pouco depois verdade dos seus véus, o magnifico
chegava ao recinto a professora orador !)or veze·s recorría a apon
Antoniela dl' Barros l)l'ccedida pelo tame,ntos.

;()perúrio Joào dos Passos Xavier, Os argumentos simples, claros e

A CXllla. sra. d. Beatriz Pedel'J1ei- indiscutíveis da palavra doculllenta-
J'as Ramos "eio acompanhada de da impressionaram fortcmentE' o au-

seu filho, SI'. :\Iurilo Hamos. dil<'n·io.

EnlTou o ])1'. Salgado Filho, 11lll Quando Ss. usava pela terrr�ira
dos oradores. l' ouyillloS ent:io for ou quarla y[·z um escrito que reti
ies aclnm;l�'()es que pareeiam pro· rúr,l de um dns bolsos. não se pon-
"ir do lado da Catedral. de conter Ulll popular:
Era o PO\'() quc IHl\'ia querido "Chi! Lú \'C'lll mais uma hom-

trazer desde sua C,lsa o Dr. :'\('r(�u ba atômica pessoal! ... ,

Ramos. TcrmiJ�ando seu discurso COlllO

E o\'aeioll<lvu-'Il cnlll drJírio en- o cncetúra _ elevad'o porém firme
tllHlnlo, ;i('olllpanhado pelo nr. 1\'0 - o dr. Nerl-Ll Hanllls recebeu a

f]'Aquillo. (l jJopular homem rle es- mais estrondosa maniff'star.fio que
1ado deseia jll'la frente de Pal�l('i'O, jú prestou Florianúpolis.
�ubia :!s escadas do prl'dio do cafl' Delirava ainda a assistencia apús
l';acionnl l' assomava ú sararia. () or,Hlor h:l\-er-sr relil'ado, quando
Já então grande número de ])(), o locutor nonassis, traduzindo a

l)ulares prorrompera a gritar eom' inlellçii'o de todos, convidou ao mi
ritmo: _ Dutra! nutra! Dutra! crofone aqllcles qlle deseiassl'm ll'-
N'l're:l I \"l'],(�ll ! :\'ereu ! \'ar :\'erl-LI BailiOS à slla ;:'('sidl�llcia.

COIll a J)1'l'Sellça do dr. :'\ereu Ila- Agtnlllerando-se em frenll' :'l por-
lHOS foi dado o início. Oruj)ou a ta por onde dew'ria surgir a figura
11'ihllnd o professor Barrciros Fi- de Sl'lI f'x-intl'rn'l1tor, rnorJl\(' mó
Jho. CIl('gando ii :·;acad:1. ao \'l':' n II' de gente aguar·dara.

Ao que me informam, ter
-se-ia dito ou escrito serem os'

artigo. vindos a lume ne.te diá
rio, sob a assinatura de A. Da
mcaceno, oriundos da minha
peno escarrapachada, e isso por
que ora as.ino. ora sub.crevo
os meus rabisco. com' pseudô'
rrírno, eem
I G) E' verdade que ora cusinGl,

ora não aliino as penadas de
diretor d�ste jornal;
2 o) é fals,) que A. Damalceno

sublcreva artigol meus. E' mais
que falso. é rafollado. enado
com o mesmo relapso veneno da
intriga, vilanesca e contumaz,
pérfida e sintomática dos misê
riazinhas da época de essorn

braçõell e mauI espíritos, que"
afinal, tenho de s1!lportar.

BARREIROS FILHO

Distinguimos no meio da ma��a
uma senhora idosa que - derra
mando hígrimas de sincE'ra c in
coercível emoção acenava para 1\'e
reu Hamos,
Agigantando-se por sôbre a 1,mJ

tidão que silenciára, Nerêll Halllos
na tensi).o do ambiente começou:
,,_ Catarinenses ! Ei-Io aqui! É

l;l(' mesmo, sim. 1:: o a111al'elo ...
"

Com essa en.trada qlle ningurm
esper'l"a. Xereu Hamos manteve
int!esronlÍnllH a atenção pública.
Durante duas horas deu a sua au

la de política, honesta, fundamen
tada e silleera, profundamente "in-

Deixou o govêrno da Indonésia
BATAVIA. 13 (U. P.) - Renunciou o presidente da Re

pública ela Indonésia, sr. Sukarno, o que teve como conse

quência uma crise política sem precedentes para o novo go
vêrno, ainda Dão reconhecido no exterior. As informações sô
bre a renúncia ele Sukarno e os avanços britânicos em Sura

baia, abalaram grndemente a convicção dos nativos. Sukarno

entregou os cargos de presidente e ministros do Exterior e In

terior ao sr. Sutan, presidente do Comité Diretor elo Movimen
to Re,publicano.

Antônio Re t tori, ex-Secretário da

neste Estado, recebeu o eeguin te
o sr. Capitão

Segurança Pública,
honroso telegrerne:

«Em resposta ao seu rádio em que me comunica
haver dei�ado as funções de Secretário da Segurança
Pública, apraz-me manifestar-lhe excelente impressão
que me causou a sua atuação no ex.erctcto daquele
cargo, ;ustificando, mais uma vez, o conceito de que

goza no meio militar. Formulo os melhores votos de

felicidade nas novas funções que lhe serão confiadas

no seio da nossa classe, para onde agora regressa.
Saudações.

(ass.) General Ary Pires, Cmte. S», Região Militar.

Em Nova Iorque o «Duque de Caxias»
NOVA IORQUE, 13 (D. P.) - O transporte naval brasi

leiro "Duque de Caxias" chegou a êste porto para repatriar
soldados da FEB, que estavam em tratamento em hospitais
norte-americanos. O comandaute do "Duque de Caxias" acres

centou que seu navio conduzia também cêrca de 160'00 tonela

das de equipamentos, pertencentes às fôrças armadas brasi

leiras.

Política exterior
mterêsses

acima dos
partidários
presidente elogiou, também, o

apôio da opinião britânica à
potítica exterior nacional.

Washington, 13 (De Harrys
Frantz, da "United Press") -

O desejo do presidente 'I'ru
man de colocar a política ex

terior norte-americana acima
das rivalidades partidárias deu
motivo a elogiosos comentá
rios dos círculos diplomáticos
e políticos; porém o entusias
mo diminuiu um pouco com o

reconhecimento das dificulda
des com. que tropeçará para
conseguir seu objetivo.
A significativa declaração

foi feita por ocasião de um

banquete oferecido a Attlee e

�Vlackenzie King, quando o

Decretos
assinados
o Govêrno Federal pelo De

ereto n. 19.876 de 24 de outu
bro de 1945 autorizou o cida
dão brasileiro Renato Egtdío
de Sousa Aranha a pesquisar
volfraÍnita no município de
Nova Trento.

O Govêrno da República pe
lo decreto n. 19.349 de 22 de
outubro de 1945 deu nova re

dação ao artigo 1° e parágra
fo do decreto n. 12.714 de 25
de junho, de 1943 que outor

gou ao Estado de Santa Cata
rina a concessão para aprovei
tamento progressivo da ener-'
gia hidráulica existente nas

cachoiras Lopes e Mineiros,
no rio Garcia, distrito de An

gelina, município de São José.

Represália
Honolulú, 13 (U. P.) - Mil

marinheiros norte-americanos
armados, entraram em confli
to com habitantes de Honolu
lú. O conflito durou duas ho
ras, afirmando os marinheIros
que se tratou de urna represá
lia contra ataques não provo
cados.

«Frente naPopular»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Por ENFLO!
......... . .

QUEM SERIA?

- Manoel, como é que vie
ram parar aqui essas garrafas
vazias?

- Não sei, querida, eu te

juro que nunca comprei gar
rafas vazias ...

* * :;::

JUA.NDE1U SINOS P.lRA. PA.FL
HE"XREID ! ...

Recentemente uma revista

especializada em Cinema, es

creveu uma nota informando
a seus leitores que Paul Hen
reid, o grande astro da "WAR
NER BROS" (Oh! "Casablan
ca !" Oh! "A estranhà passa
geira ! ") entre outras manias
tem a de colecionar ... sinos de
cristal! Pois logo na primeira
semana, o famoso artista vie
nense recebeu 19 belíssimos
sinos, enviados por suas admi
radoras, de diferentes cidades
dos Estados Unidos. Haverá
alguma de suas fans que quei
ram aumentar a coleção do ar

tista ? Sabemos que Paul Hen
reid ficaria contentíssimo se

recebesse, ao menos, um sino
de cada um dos países da Amé
rica do Sul.

Clube dos Funcionários PÚ
bicos Civis de Santa

Catarina

a v i 5 o

acaba de substituir a peno de Iescrever por uma esfera de aço.

I
Atéenica moderna

["
L

Ccmuntcc-ee ao. sr. a&&ociad08
que o ar. dr. Saulo Ramos, panou
C1 fazer parte do corpo médico do
Clube, atendendo na sua especia
lidade -- Cirurgia Geral. Ginecolo
gia, Obstetricia e Traumatologia -

àll .egundas e 8exta. feirall. dali
13 àll 15 hora•. na nossa séde so

cial. onde o. demais facultativos
ars. drs. Paulo Fontes, Newton D'
Avila e Agripa F aria. continuarão
a atender nOIl horários habituais
e nall rellpectivas especializações.
Florian6poli., 9 de novembro de

1645.
VITOR LIMA,

Presidente na Diretoria

"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Ruo. Conselheiro Mafra n. 3">

Dr. Artur Pereira
e Oliveira Florianópolis

Clínica Geral de Adultoll
Doença. tiaa criança.

Laboratório de Análille.
clínicall.

Conllult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Ca.a Po
rai.o], doa 10.30 á. 12 II da.

IS à. 18 h•.
Re.id3ncia: rue Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Clube 12 de Agosto
PROGRAJtf.\. P"lRA os JIESES DE XOYEiUBRO :ti

DEZEJtIBRO DE 1945:
�OVE]UBRO

Dia 18 SOIRÉE, com ínícío ás 21 horas.
Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

DEZEMBRO
Do Dia 10 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

inícío 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 CEIA DE NATAL será ás expensas do SOClO, abrindo o

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

·22 horas.
OBSERVAÇÕES

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, permitindo-se o branco.

Laboratório Clínico Crédito Mútuo Predial
RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Floria,nõpolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alus de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer
Exame de urina. Exame para verificação da gl'ovi:
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
l'utovaccinas e transfusão de sangue.

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

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

Companhia Telefonica Catarinense
2101. Convocação

ASSEMABLEIA GERAL ORDINARIA
Convidamos aos senhores Acionistas para se reun,rem ne dia

dia 14 do corrente mês. às 15 horas. em A.ssembléiq Geral Ordinaria
para a di.cussão e deliberação do relotôr io da Diret6ria' Díscueaêo �
deliberação sôbre o balanço e a conta de lucros e perda�; Parecer do
do Conselho Fiscal; Eleição do Ceriee lho Fiscal e seus suplente•.

Sendo esta a segunda convocação. a Allsembléia realizar••e-á
com qualquer número de Acionistas.

Floric:m6polis, 6 de novembro de 19::15.
A DIRETORIA

------ ...

de Adm.issãoCurso

SOUZA

Funcionará novamente, durante 011 rnesês de dezembro e ja
neiro. o já tradicional CURSO DE ADMISSÃO dos professores JOllé
Warken e Waldemiro Cascaes, (ambos do Colegio Catarinense). de.ti
nado a preparar candidatos. de ambos os sexos, aos exames de cd
millllão de todos 011 estabelecimentos de enllino secundário. tais cama:

ginásios, escolas normais. academia. de comércio, etc.

As aula. começarão no dia 5 de dezembro e serão -ministra
das no periodo da manhã. dali 7 às 11 horas.

A regularidade das aulas e a longa prática dos professo reli
contituem a maior garantia da sua eficiência. No ano passado. a

percentagem de aprovação foi auperfor a 80. do total àos e lunos .

Contribuição; O curso completo, inclusive taxa de in&CrlçaO
no Ginásio. que será feita pelo Curso, importa em Cr$ 200,00 (du
zentos cruaeíecs}, pagaveia no ato da matrícula.

Matricula: Das 8 às 20 horas, todos os dias úteis, menos sd

bodas, no Curso de Hurnorridodes, à rua Trajano, 36, ou na residen
cio do. respeaivos professores.

A matrícula, de número limitado de alunos, já foi iniciada.
Obs : Só se aceitam alunell para o curso completo.

Estabelecimento Gráfico Brasil

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n-. 10 ••. Florianópolis •• - Santa Catarina

DE

NICANOR

I
Trabalhos Come>rciai.
Impre.são a côres

Compollição de Iíveoe e

Jornai.

(310)

Tálle. e Memorai.
Doublés e tricromia.

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

ESCRITüRIO .TURÍlHCO COJIERCIAL
Assuntos: Jurídicos - Comcrcials - Hurais e Informativos

Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra ou venda

de Im cveis. pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: _. DTl. ELISIARIO DE CA::\IARGO BRANCO
ADVOGADO

nua Frei Rogório. ;3-1 - Caixa Postal :-)4 - Fone 54

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

lSv-9

o E-S·TADQ
Diário Vespertino

Redação e Oficinas a
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 -- Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano C�
Semestre Cr$
Trimestre CrI
Mês Cr'

Número avulso Cr$
No lD'erlor:

10.00
40,30 ..

;

20,00
7,00

0,40

Ano

Semestre
Tr-imestr-e

Número avulso

Cr,
CrI
r.rS

c.s

IIO,UO i
45.00 �
25.00 ri'.'0,50·

,

Anuncio. mediante coutrato.

Os originais. mesmo não 1>0011·
cados. não serão devolvidos.

A direção não se reenonsabüísa
pelos conoeítos emitidos nos

artigos assinado.

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo, diària
mente, neste iornai ?

- Quai das llossas

seeçõee mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Dcmo sccno :

"ida �tilitar

Notas Rtu-aes
Crônica da Semana
Economia e Finanças
Y ida Bancár-ia

pg. 3

�

5

5 í
() )

I

� I
s

Jurisprudência
Xota s Cientificas
Covérno do Estado
Fatos Políticos
Xotas. Looa is ]·8

Direção de J). S. Liuo :

Xotic iário Estrangeiro
::\ oticias do Pais

Pelos i\htnicipios
Estatística

1 .,

2

5

Esportes
Notas da Prefeitura I)

7Vida Escolar

Dirccõo de E. Flores:

),1 agazine
Concursos

\'ida Social
X em todos sabem

Religião

2

.3

3

5
ri

Rcportoacns de:

D. F. de Aquino pg. div,

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
rln;ZADO LEITOR: Se o que !he

interessa é, realmente, uma racvid- ncia

para endireitar o que estiver er-r-ado ou

para que aleuma falta não se rcpna : e

�...:\O o escândalo. que a sua reclamação
ou queixa poderá "ir a causar, cncanu

nhe-a :, SECÇÃO R ECLA:lL-\C:,) [.'S.
de O ESTADO, que o caso será levado
se111 demora ao conhecimento de nl�t'l1l

de direito, re-cchcndc v. S, uma II1fo\'fI1�'

ç;-tO do resultado, embora cm alguns C;1·

sos »ao sejam puhlicados 11C'1l1 :l. recla

macâo nem a providencia tornada.

Acbados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus

Iegitimos donos, nesta redação, o.

seguintes documeritos :
- ·Certidão de nascimento expe

elida a Antônio Serpa.
- Curte ira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de UID2

senhora, tendo ao cole uma crian
ça.

- Certificado de reservista de
la categoria, D. 259057, expedido 2
:\Ianoe.l Camilío de Lima, com ear
tas. fotos, etc,

- Um recibo passado pelo sr>
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab �

}Tercule,s AlIet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex",·

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Vida Social I i�le!id:rê�l�ordell
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I Nobel da Paz
Rio, 13 (E.) - O juiz Marti-

nho Garcez Neto, da 5.a Vara
o sr. Walmor Wendhausen; Cível, julgou improcedente o
a sra. Clementina Carvalho; pedido de arresto formulado
o sr. Alberto Entres, propríe- pelo Cassino Balneário da Ur-

tário da Livraria Central; ca S. A. contra a artista Gló-
a srta. Carmen Rila; ria Warren, em garantia de
o jovem Aloísio Ferro de contrato de locaçãó de servi

.

Azevedo, filho do cél. Icísoleto
ços. Achando-se com direito a

Barata de Azevedo; Illldenização pelo descumpr-i-
o sr. Jaime Huston; mento do referido contrato,
o jovem Ronaldo Ferreira; pretendia o Cassino arrestar
a srta. Maria de Lourdes Le-

os "direitos creditórios" de
mos, empregada na Livraria Glória Warren, isto é, os salá-
Central;. rios recebidos pelas exibições
a srta. Zenaide Ravere;. em outro Cassino desta capi-
o men�r Agenor CordeIro;, I tal.o n:enmo Armando. _LUlS Em sua sentença, o magís-'I'auloís de. Andrade, Íllhm�o trado salientou o seguinte:

d� �r. Nereu Andrade, f?,n?I?- _"Arresto sómente pode
nano do Banco do Comércio: ser concedido em restritos têr-

a exma
.. sr�: d. �eonor Me�e- mos de direito, ante prova li

zes de Oliveira, digna �sp?sa teral de dívida isto é ante di
do sr. Ma�oel �. de Ollvel�a, zeres inconcur�os e irrefraO"á
dos Serviços Aereos Cruzeiro

veis expressos e111. documentos
do Sul. caracterizadores de obrigação

líquida e certa.
Vale dizer que não há arres

to para prevenir futuros pre
juízos por dívida que não se

reveste daqueles requisitos de
literalidade, liquidez e certeza.

Ora, não constitue prova li
teral de dívida uma escritura
ou contrato com estipulação de
obrigações recíprocas e penas
impostas para o caso de viola

ção, sujeitos, primeiramente,
à apuração da responsabilida-
de, em ação competente.
Assim é que, não constitue

prova literal de dívida a cláu
sula penal de um contrato,
quando, "à priori", antes da

ação competente, não se sabe
quem foi o causador da resili-

ção.
De fato, contrato em que as

Londres, 13 (U. P.) A obrigações são reciprocas não
Grã-Bretanha aceitou a su-' constitue título de dívida Ií
gestão dos Estados Unidos pa- quida e certa que autorize o

.ra a constituição de um comi- arresto, desde que a parte con-

te anglo norte-americano para teste a sua responsabílídade e

examinar a questão judaica na

I esta não tenha sido previamen
Europa, e examinar a situação te aferida em ação "ex-con
da Palestina. Foi o que atír- tractu".
mau, na Câmara dos Comuns,
o ministro do Exterior Ernest
Bevin. O orador adiantou que
o govêrno britânico não fugia
às suas responsabilidades, mes
mo em face da Palesti�a, devi- Londres, 13 (U. P.) - O De
do ao mandato q�e, d�tmhBa S?-I partamento de Intormacôes do
bre aquele territórío. evm zovêrno norueguês anunciou
destacou, ent�'etanto, q�e. o �ue o Prêmio Nobel de Paz pa
problen:a dev.Ia seE resoivId? ra o ano de 1945 fO. i conterído I�or _melO d_a dISCUSS�o e conci-

a Cordell Bull, ex-secretário
lIaçao e nao pela for<ia. S�s- de Estado americano.
tentou que l:0ndres nao ace�ta Cordel1 Hull como se sabe
o ponto-de-vista de que os ju- . ,'.. .

'

d d
.

b ndonar a planejou a Conferência das Na-
. eus evenam a a -, .

E deí d dessa forma çoes Unidas em San F'rancisco,
uropa eixan o

di C t d N
-

de contribuir para melhorar a �_ue.d'e, rgru
a ar a as açoes

vida dos judeus.
L III as.

, . , •

LEIAM A REVISTA gu!s nd��lC��ed�o�,�:�rn���r��:= �erVi�O de apr�lllit- \cebeu o Prêmio Nobel de Paz

'

O VALE DO ITAJAf para o ano de 1945, sendo que agem industrial
o de 1944 foi entregue ao mes- (SENAI)

A- b d d·d mo tempo ao Comité Interna- De ordem do sr. DelegadoC . a os e per I OS cional da Cruz Vermelha, em Regional nos Estados do Para
MOLHO DE CHAVES - Foi-] GePebra, pelos seus trabalhos ná e Santa Catarina, cornuni

nos entregue, aqui, na redação I no auxílio dos prieioneiros de co a quem possa interessar que
d'O Estado, um molho de cha- guerra. estão abertas, até o dia 20 do
ves, encontrado em local pró- A concessão do prêmio foi corrente, na sede da Inspeto
xímo ao Doze de Agôsto, em feita pelo Comité Nobel do ria de Ensino de Florianópolis,
plena rua. Parlamento da Noruega. à Rua Marechal Guilherme n.

- À disposição de seu dono. Paris, 13 (U. P.) - Um por- 23, as inscrições para provas
PEQUENA BOLSA - Com o

I
ta-voz do govêrno declarou de seleção de candidatos aos

motorista Mário M. Sousa, da que a França deportará 1.200 cargos de: instrutor de marci
limousine 1-44-32, encontra-se

I "agitadores
fascistas" italia- neiro, instrutor de mecânico

'uma bolsinha perdida e encon- nos e as suas famílias, da Tu- (ajustador-torneira) e instru- 'Itrada na rua Cruz e SOUSR, nfsía para a Itália. tor de ferreiro. ,--------------------
CADERNETA DO IAPETC Os Estados Unidos e a Grã- Informações sôbre as

condi-II!- Foi-nos entregue uma ca- Bretanha aprovaram essa me- ções das provas e a natureza
derrieta do IAPETC, perten- dida. Id'lS funcões da carzo a

preBn-1,cente. ao ,sr. Agustinho Ber:to I Os �omOJ1:s em. questão são cher serão prestadas a03 i�t�·
FerreIra. 1 acusados ti:; conr.muar a fazer

I ressados, na .5,=17 ca é'eferHla I
ÓCULOS - Está depositado' �;r'·u18.' jornaís clandestinos � Insoetoría de E21sü:n. todos os IIna l�edação deste di,ário Ul": par b?l:l-i�3 p�l:" devolução da Tu-II di':ls úteis áa.s 1.3 �s 18_ .hD�as.

de oculos que sera entregue ','ç;'a a I".â.líq, fé' de colaborar lHzlton. MaTç_'ue,n ae O uieira Ia seu legitimo dono. cn�-Y,- os alemães. I Inspetor dê En51:D
_

Fazem anos hoje:

'i

B R IT O •

o alfaiate indicado
Tlradent rs. 'l

Para convidar ao beijo

daquele a quem se ama

e para que o beijo seja

eternamente recordado ...

Mais um vôo sema
nal da Cruzeiro
do Sul
A começar do próximo dia 15,

<!Juinta-feira, a Emprêaa Serviço.
Aéreo. Cruzeiro do Sul fará rea

lizar, com moderno avião "Dou
.gla.M• moi. um vôo .emanai ida
e volta, no trecho Rio-São Paulo
Florianópoli.-Porto Alegre.

Ouai.quer informaçõ.. devem
:tIer .olicitada& ao. .enhore. Ma
chado & Cia., à rua João Pinto, 13.

o problema da
Palestina

.. : Van Ess lhe oferece aa
\.,

tonalidades de última moda em

base exclusiva de "creme veludo" que suaviza,

protege e embeleza os labios,'

I
o Cassino da Urca
perdeu a questão.

Baton
. para os labios

marca americana!

ao mesmo tempo da arte e da ciencial

* (T,if.' lambem o pó e "rouge" aveludado e atomizado

VAN ESf::.. que tornarão irresistivel a sua cutis,

McC

CLUBE 12 DE AGOSTO
A V I S O

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

baile do dia 15 do corrente, conforme estava pt'ograrnado.

AUTOMOBILISTAS �
Atencão

..

o seu dínamo ou motor
de arranco a

OFICINA ENALDa
Conselheiro Mafra ric , 135

Para

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO
PROCURE A

RUR

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

mais socialmente benéficas que, em matéria de inetituiçõee
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inscr/
ção para os que quiserem dar-lhe e iuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece seja 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.

de

f' O L É G I () (' A 'f A R. I X E x s E
Edital de exames

la época
Admissão: Inscrição dias 15 a 25 ele novembro.

Exames: dias 1 e 3 de dezembro.
Documentos: requerimento, certidão de idade (11 anos a

fazer em. 30 de abril, para ala época, ou 30 de junho para a 2a

época) Atestado de vacina, de sanidade e de vista.

Exames finaIs orais: Para o curso Colegial e ginasial, a

partir do dia 10 de dezembro.
2a época

Admissão: Inscrição: dias 15 a 25 de janeiro.
Exames: dias 1 e 2 de fevereiro.
Documentos: 0;3 mesmos exigidos na la época.
Exames orais: A partir do dia 10 de fevereiro.

de

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 ---

Livros Novos
Do famoso romance A

GRANDE MENTIRA (que Bet
te Davis e George Brent popu
larizaram no cinema), é prota
gonista um rapaz rico, atraen
te e simpático, chamado Kil
liam January, que encontrou
€m seu brilhante caminho
duas mulheres que igualmen
te juraram amá-lo.
Uma é Jessica Blair, belíssi

ma, elegante, da alta socieda
de, que passa por muito rica e

efetivamente deseja sê-lo.
A outra Tracy Taylor, muito

linda, espiritual, apaixonada,
pobre, que sonha chegar a ser I
uma grande atriz. \
Destas duas preciosas cria

turas, há uma que �nge e ou

tra que é sincera. Em qual das
duas está a verdade do amor?
Em Jessica? Em Tracy? E qual
é a grande mentira que consti
tui o nó do originalíssimo ar

gumento que Polan Banks,
romancista norte-americano
muito em voga, soube de
senvolver nas paginas real
mente empolgantes dêste ro

mance tão gostoso de ler.
Não desejaríamos privar o

leitor de achar por si mesmo
as respostas destas interroga
ções apaíxonantes. Quando
um romance resulta tão ame

no e digno de ser lido como A
GRANDE MENTIRA, não sere

mos nós quem levante o véu I

que encobre o segredo de sua I

trama... II
A tradução de A GRANDE

MENTIRA foi cLüdadosamente
feita por Marina Guaspari,
tendo sido publicado nestes

dias, em sua coleção "Roman-
ces de maior êxito na tela", pe
la conceituada EdLtôra Vecchi,
do Rio de Janeiro. Forma êste
romance um elegante volume
cuidadosamente impresso e va

lorizado por artística sobreca

pa em côres, obra do pintor
Ramón Respanha.
..

LIVROS

'·fi�

�.,�,';..

1

•.,
._

.. =.-=-_.'i -..! '-
.

�'"',
. -=':-�
:o.t.ltOSA
:.z",A1)EQQOAo.33;
. :fLO ii.ulóliaus

.

\
,

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idiamall por
tUgU9, e.po·
nhol, francê.,
inglâ., etc.

fomance, Po..ia, Religião, Aviação,
�atemcítica, Fílrica, Química, Geo·

,gia; Mineralogia. Engenharill cio

iJ, mUitar e naval, Carpintaria,
·.enho, Sanaarnento, �atalur(Jia,

, tetricidade, Rádio, Máquina. Mo.
,
IretI, Hidráulica, Alvenaria, Agl'i
dtura Veterinário. ContnbiUdad•.
. 'Dici'onário&, etc. etc.

194--

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de

informações úteis", dando todas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)

.

aos interessados na aquisição de
bons funcloná rios (as).

x x x

Urgente
Precisa-se de um cozinheiro,

na pensão Particular da Bs se
Aérea Tratar com Benedito
Garcia na Ci2. Dahna Concei

ção. Sv·l
* * *

Móveis
Vendernse, para sala, quarta

p cczinba, em perfeito estado
à rua Padre Roma n ," 90.

Preços de ocasião. 5 v .. 2
* * *

EDITAL
De ordem do sr, Capítão de

Fragata da R. IU1., Plínio da
Fonseea Mendoilça Cabra), ('a
pitão dos Portos dêste Estado,

�snTU'fO DE DIAGNOSTICO raco cheaar ao conlH'cimellto

cumeo
�

dos interessados que:

OR DJALMA A) - Os reservistas da Ar-
e mada de la e 2a Categorias das

MOELLMANN Classes de 18 a 44 anos, isto é,
I'OI"llll&OO peb UW"l'l1daóe 44 a.m.bra

os nascidos de IOde janeiro
Com prll� DO. bojtpiu.� 8111."&� ele 1901 a 31 de dezembro de

Jl1nlca méc!1ca ml Ireral., I*11&tl'I&,_ 1927. residentes no Estado de
- do .IIIlrbmIa 1I4Il'"J'Ofi••� PIU'IO Santa Catarina, deverão rece-

l11'tnár1o dQ homem • ·dA mWh.- bel" de S de novembro a 10 de
� TKst<Om os. PIlUU) 'T.&'VoULa

ÜIIIl'&o tiIt Rad1oW.1a Cl1:ruea eom o ar dezemol'o.a ficha de apresen-
� d;t Abrel! C&mpalliVto (Mo Pau ração na Capitania dos Portos
�, Il8pecIal1:Ddo rm1 HIcioau ...u. do mesmo Estado, em Floria
"'4bl1Cll" poaIa UJU� d,o RIo � J. nópol ís, e entregarão a referi
'.Irl). - G&bIruJtc 4. Rato X - �

� cUn!ea _ ...boUamIJ tia. da devidamente preenchida de
ai - � DuodaaJ _ Qaldlulte 16 a 30 de dezembro no mesmo

..� - Labont6rlo de� local. com a caderneta de re
CIOPiIl • 8lIIIlIae oIfDIIca. - a_ .._..., I ssrvista, para ser apôsto o

competente "VISTO·', de acôr
do com o seguinte horário:
dias úteis: das 9 ás 12 horas;
B) - Os reservistas· da Ar

mada de 3a Categoria das mes

mas Classes, residentes nêste

l Estado, não subordinados a

Emprezas ou Cornpan h ias dê:

Navegação, receberão a ficha
de apresentação no prazo su

pra - na Capitania dos Por

tos do Estado de Santa Catari

na, em Florinópolis, ou em

sus Delegacias de São Fran

cisco do Sul e Itajaí ou Agên
cias de Laguna, e entregarão
na mesma Capltan ia, Delega
cias e Agências, de 16 a 30 de

dezembro, devidamente preen
chida com a caderneta de re

servista na qual será apôsto o

respectivo "VISTO";
C) - As Empresas e Com

panhias de navegação, com sé
de nesta Capital, receberão as

fichas de apresentação (tantas
quantas forem necessárias pa

III ra seus empregados reservis
tas da Armada. 11..a Capitania

Saída. -- 9 hora. da manhã I
dos Portos dêste Es[ado, em

Florianópolis, .e as "restituirão '

Informações nesta redação devidamente preenchidas com

as cadernetas de reservistas

pa ra ° fim já i !ld�cad ,;

• '"

Ih I" t
· D) - Os residentes em ou

apare OS e e ricos tros Estados, em trânsito, re-

A lnstala�ra de FlorÊanópoh�, ceberão a mesma ficha nesta

à rua Trajarro il. 11, avisa à sua dis- Capitania, Delegacias e Agê:n- DOENÇAS NERVOSAS CrI 18.000,00
tinta freguesia qae dispôe de ope· cias, sendo a entrega feita em Com os progreslSos da medidna Um automóvel, marc!:! Che-
rários habilltados para executar -' d·
instalações de Luz e Fôrça em ge-

idênticas condiçoes pêlo IH'o- hoje, as doenças ner!:osas, qulVl o vrolet, tipo 1937, em perfeito

rai, fornecendo orçamento grátis e prio, que a/presentará sua ca- tr�tadas em tem,!?, �ao males

pe�'l
estado de conservação e fun-

. .

d t d ·rl-

11
feltameJlte remedlavelil. O cu.randel. .

Tsem compromisso para seus �erVl- ern�ra. e, reserVboa, na qua rismo., fruto da ignorância, só pode clOn�mento. rata.r com o sr.

ço� .

t mb. f".
.

r
s e r a a,posto o competente prejudicar os indivíduos afetados

dei
Naglb Daux, n,o Ctne RITZ.

ossU! a ,e� o IClnl!. c�sp:ecla.l' "VISTO"·. tais enfermidades. O Serviço Na·
zada, com tecmcos prodsslOnals,' - c·onal d Doen as mentais dispõe

� '*' oi;

para COHsertos de aparêlhos elétri.' E) - No corrente ano nao I Ae b I
5.

t d
'h ,,,

-

d
de um m u atono, que a en e gra· . .

COS, em'olam�f!-to de motot:es e

dI-!
avera a Comemoraçao o tuitamente os doentes lI.ervosos in- M

· PFAFFnamos, establll�dores, ferros: de Dia do ResE'rvista", com as so- Ingentes, na Rua Deo.doro 22, das 9 aqulnael!gomar, fogareIros, apa�e1hos mlé- lenidades que lhe são próprias às 11 horas diàriamen�G.

dICOS e outros, com exceçao de apa-
..

Ifaml-II- )relhos de rádio. Capita:n&a dos Portos do Es- .. ar

tado de Santa Catarina, Flo- Vende-se em ótimo estado;

rianópolis, 7 de novembro de M.ACHADO I: ClA.. I ver e tratar com Placido Ma

11945.,
. fra - rua Felipe Schmidt 34

.. NeRsolIll do Livramelllto Cou- Aqênciaa ti �.PN.en�açÕ4lil em G.�al ! B8z'ilr de Módas) FlorÍanót>olis,
Mo. tnz : Florlan6po:lb! * * *

tiillllhv., Escriturário da Classe Rua João Piato, 11. .. li I
"G" - Secretário. Caiza POIItal 37 VENDE SE·Filial: Cresci6ma _.

•
_,

EVITE-ABORRECIMENTOS
-..-

Rua Floriano Pei�oto.•/n (EdU
Própl:'io).-Telegrama.: ·PRIMUS·
A.q_r,t•• uo. pnncipall1 munit.lip·lm

do EetnoJi.,)

-

S a nu Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATQ, V"NADA·
TO. FOSF O�05 (ALClO

ETC

TONICO 00 CEREB'RO
rONICO DOS MUSCULOS
O. PálidO'. D.".upelldol,
E.qotadot, Anêmico., Mã ••
QU. cri.m Megw.. (riençe'
"quitice., receberio • to,,1
fic.çio 9.,.1 do ofq.ni.mo

co", o

Sa ngoe n 01
ue O.N.S.P. Q' f99, de 1921

Virilidade I
Porca!
Viga.. r

Com o tratarnen to pelo reputado pro
duto O""SA. - Á base de HormõniOll
(extratos glandulares) e VUamlaa8 nele

cionaolas, OKASA é uma medícação
raetonat e de alta elicacia terapeutIcll,
em todos 08 casos ligadOlJ diretamente
.. parturbacõea 111\8 glândulas sexuaea

OKASA combate vigorosamaala: lra

q reza seXU8J em todas as idades, so� li.

tôrrna lIe ir,.uliciência glandular ou vtta

mínal, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria 00 homem; frigidez a todas

as perturbações de origem ovariana,
idade critica. noesidade e magreza, n..-

cidez da. pele e cugosidade da eutís, na
mulher OKASA (linDor1!'do diNtamente
de 'Joodresl proporetona .Iuventade,
S,Hu1i!, r�arca e Vtg\k peya f?frmu(1!
"IJPitH" para homens e fórmula ouro

para muineres. em todas 118_ "oas Droga
rlt.. e Furmacias rn!orma<;oell " pedido.
ao Distr. ti" odutas AaNA. - Av, Rio
Braaee. 1 OI! !li".

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

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.

.

lEOCÁDIA e AlPHÊO
TOLEHTlHO DE SOUZA

participam aos parentes e

amigos que sua filha EDITE,
atualmente em Porto Velho,
território de Guaporé, onde
exerce as funções de chafe
do serviço de enfermeiDas da
Saúde Publica. contratou ca

Iiarnento com o Dr. Oldegar
Franco Vieira.

VIAGENS
Fpolls. -- Joinvile

Saída,. - 2 hora. da.madrugada.

.Ioinvile -- Fpolis.

RETIRARAM SUAS CANDí

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIVe a�

fabricadas em outro,> Estado�,
retiraram suas candid::llur:ls,
pa"a reinar llos.lares cll!ar�·
nenses, -- em vista da

certlSSi-1ma vitória cio aperitivo KNOT.
,

r.flm nedooos que podem ser evita
dos. Cou:tribua para a Caixa de Es·
molas aos Iftdigentes de FIo rianó-

NegóciO urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados SIto à Praça Lauro M�I

ler, 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataria

Pereira, à rua Joãe Pinto,16
15 vs.· 2

x x x

I co!������, irne

i dis ções da Iinb a Circular ou

Ag ro r-ôrnica . Informações na

rua Tiradentes - 14 - sob.
10 vs.. 5

xxx

Guarda - Livros
Aceita urna escrita avulsa.

Informações nesta redação.
10 Vll' 9

Vende-se
U'a máquina de elllCl'eVer, portá

til. alemã.. em perfeito eatodo de
c onservação e funcionamento. Tra
tar na OfIcina Tecnica Royal, à
rua João Pinto. 5. sobrado.

5v-2
* * '"

Empregada - Urg�Bte
Senhora de fino trato nete..ita

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

reira e Oliveira., 14.
'" * *

CASA -- CRS 400,08
Precisa-se de uma até CR$

400.00. Aluguéis adeantsdos.

Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

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

cota de oleo.
TrataI:" com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44,
Telefope 1134.

3 va.-! VENDE-SE

Uma mobília
completa de

sala de jantar por Cr$ 3.500,00.
Tratar à rua }\.rtlsta Bitten-

cou! t 24. 3 v. 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.! ItSTAOo.-Quarta.feira, 14 ele Novembro ele 1!145

lotas rurais.
A BRACATINGA

'.

Uma de nossas essencias Iflorestais mais empregadas no

reflorestamento é a bracatin
ga, que produz ótima lenha no

menor espaço de tempo. A me

lhor época para o plantio é no

começo do ano, de janeiro a

marco.

O
•

chão deve ser preparado
como para qualquer cultura,

_

. por meio de lavras que deve-
i rão ser feitas em sentido con

.trárío à inclinação do sólo e

enterrando tôda a matéria or

gânica que existia no terreno.
Qualquer vegetação deve ser

poupada e não queimada, pois
constitui valiosíssima matéria
-orgâníca essencial para o de
senvolvimento de qualquer
planta. ,

Depois do chão preparado
pelas lavras e gradagem
abrem-se as covas pouco pro
fundas, distanciadas cêrca de
metro e meio em todos os sen

tidos, e põe-se nas covas al

gum estêrço ou, na falta dêste,
fôlhas sêcas, etc., misturadas
com a terra.

/ .., Cêrca de duas semanas de
pois do preparo das covas, ca

da uma delas receberá duas
sementes que serão cobertas
'com leve camada de terra. Ca
da 100 gramas de sementes
contêm mais ou menos 5.000

grãos, o que será bastante pa
ra 2.500 covas.

Depois de nascidas as plan
tinhas verificar as falhas para
proceder à replante tirando
mudas das covas onde nasce

'ram duas plantinhas vigorosas
, e onde tiver duas plantinhas,
'deixar sómente a mais forte.

Usam alguns plantadores es

caldar as sementes antes da
semeadura, colocando-as sobre
uma peneira e despejando sô
bre elas água fervente. Esta

operação, que têm por fim ace

lerar a germinação, facilitando
ao embrião romper a semente,
parece que têm dado bons re

sultados. (Da Revista Vitória,
de S. Paulo).

CASA MISCELANEA distri
buidcrs dos Rádios R. c.

A'IVictor, Válvulas e Discos.
RU;:I Con=e+heiro Mafra. 9

I

- ,

FiLHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

DIfJ.1.mliY!ii Iffi't
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER tVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater es trregutertdades
das funções periódicas das se

uhoras. É calmante e regulador
dp!il�9� tunções.
FLUXO-!'-EDATINA, pela sua

comprovada t'ricácia, é muito re

ceitada. Dpve ser usada com

confiança.
FLUXO SEDATINA en�í\n!r8·8e

em toda part e

5

EXAi\IES DE
,

ADllIISSÃO

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

DR. HENRIQUE
STODIECK

(,Membro dos Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdadê

I
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro. n' 1.
.010 3 -Caixa Posta 1 -- 86.

BRITO
. O alfaiate indicado

Tüadentes
..

CARLOS·ALBERTO e

MARCIA·JACI
participam aos amigo. e pa
rentes de seus pais Alberto

Gonçalve. -dcs Santo. e Jecí
Silva dos Santos, o nasci
mento de seu irmãozinho

JOSE '-ROBERTO
ocorrido no dia 29 de Outu

bro p. panado.

1 ... que à margem do rte

Parnaiba, no Estado do Mara
nhão, no Brasil, existe uma vi
la deuornínada Nova York.

2 ... que o período de gesta
ção das baleias, ao contrário
do que se poderia julgar, é me

nor que o dos elefantes, pois
tem a duração de apenas dez
meses.

3 ... que, em 1897, o conpo
de Voltaire foi achado intacto
no Pantheon de París, isto é,
119 anos depois de sua morte,
pois aquele famoso escritor Ifrancês morreu em 177S.
4. .. que, devido à composi-I

!- _''

ção química da saliva humana,

Academl"a de Come'rcl·o um pedaço de cenoura crua se
,

torna muito melhor preparada

de Santa Catarl·na I
para a digestão gástrica por 30
ou 40 movimentos de mastiga-
ção do que por um quarto de
hora de fervura.

5 ... que a infidelidade con

jugal, no Tibet, é punida se

veramente, pois o marido que
apurar que a espôsa lhe foi in
fiel tem o direito de cortar-llhe o lóbulo da orelha ou a

ponta do nariz, desde que pre-j'viamente leve o fato ao conhe-
cimento da autoridade. I

6 ... que, em 1498, após o i
descobrimento do caminho ma

rítimo para a Indía p€lo famo
so navegador :português Vasco
da Gama, Manoel o Venturoso
tomou para si o extenso e

pom-,poso título de "Rei de Portu
gal e dos Algarves, ele Aquém
e de Além Mar em África, Se
nhor da Guiné e da Conquista.,
Navegação e Comércio da Etió
pia, Arábia, Pérsia e India",

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas 1108 Indi

gentes de Florianópolis.

De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar

tigo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943,
torno público. que, no próximo dia 10 de dezembro, às 17 ho

ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10
ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas inscri

ções, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro,
às 19 horas.

Tvdas as informações serão prestadas pela Secretaria des
la Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.
Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,

em Florianópolis, 10 de novembro de 1945.
Flãvlo Ferrari, Secretário

G_ da Costa .Pereira &: Cla,

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

o mElHOR DOS mELHORES
t.lC I),N.$ CI� 11110,

I
transmissores para ama-

Idores. Preços excepcionais.
Empresa Importadora

___Lt_da_.F_lO_ria_OÓP_ol_iS._I DESPERTE. BILlS

• "'-1os-sôiredõ,é&i
��,

DO SEU FIGIDO
Ora. L. GALHARDO-Ex- E SallBt .. c- ............

I médica
do Centro Espírito Scufígadodeftpnxluzirdiat--

lIIIl htro de bilis. Se a bílis Dão coere Jt..
Luz, Caridade e Amor, co .J;�

'O'remente, os alimentaiDão são"'Ii'''munica a mudança do seu
e apodrecem, Os gases iDcbamocsc&-

consultório para a Rua
go. Sobrevém a prisão de ..-entre. V_'

do Senado, 317 - 2 o andar, sente-se abatido e comoqueenvc:Dellade.
Rio de Janeiro. onde passa o Tudo é amargo e a vida é um martÍrÍa.

oferecer os seus préstimos, Uma simples e...acuaçáo aio toará.

Escreva detalhadamente - causa. Neste caso, as Pílulas CaIUI' .

nome, ídode, endereço e en extraordinanamenteeflCazes.F:azemaw--
rer esse litro de bílis e YOC� se� __

velope selado para a l'e,s

posto para tudo. São suaves e. contudo.
posta. especialmente indicadas para fazer abã

correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00..

Rua Deodoro, 33

Flcr ianôpolia
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tendê encomendas de
obras edi tedas no Brasil

ou no estrangeiro.

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA 8A.". a(os�
ORLANDO SO é\ RPEJLLl

Bua fODselbe'iro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 151( (rede interna)
. Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: '«S.carpelliu --- Florianópolis1

-- ---

Encarregam-lIe, nos portos de Santo. e Rio de Janeiro, de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Pro'lidenciando o desembaraço
de mercadoria. e .eu reembarque poro os portoll do nosso Eatado.
DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para qualquer pôrto do País

e do Estrangeiro.
DESPACHOS DE CABOTAGEM·· ·Recebendo as mercadoria. em
São Paule, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do destino

ou en','iando-a'. para;' interior.
Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 3ô; •• Caixa Postal n. 12

Fndereço telegráfico •• TREVO ..• Telefone. 1098 e 1342.
FLORIANÓPOLIS .• SANTA CATARINA

Modas GUASPARI

Novidades todas as

semanas

Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

Vendedor por conta propria P!acido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

I

ESCRITÓRIO JURíDII)O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Eliaiárfo de Camargo Branco

ADVQGA.DO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Posta! 54

Ende-reço telegráfi.co: "Eiibranco" - Lajes - 8ta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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d05 ADMIRAVEL PROGRAMA

Resenha Forense Religião
uioes RfTZ e ROIY DUPLO HOJE NO CINE ROXY'

CatwlicÍ5mo

Para hoje exibições dos fil- Julgamentos realizados em O SANTO DO DIA
mes "Singrando os Mares" e

sessão de 9 do corrente mes:

I"corvetas em A
-

"
. Apelação criminal n. ri. '75,

H Novembro
. çao , O primei-

";I: S..JOSAFA. BISPO E ll\IA'I)l'IIJ

ro uma gozadíssíma orgí d
comarca de Palhoça, apelan-

t t

.

a e t
' .1580 é o. ano assinalado pelo 11a5-

lmdas musicas e situações cô-
es Jose Cunha Filho Innêu e cunento deste grande santo' e luta

nucas eletri�a�tes. " O segun-
Verônica Berber Seernarin e dor pela união dos cismáticos rus-

do, uma pagina de vibração �pelada a Justiça. Relator des, sos com a Igreja Romana. Os no-

I
emotiva, em luta contra O"

urtano Sales. .

hres e piedosos pais pensavam em

U F' d d
f'azcr de Josafú um uegociante.

submarinos ,que infestam o
01 a o, em parte provi- :\Ias., quando CO!l1CÇOU o movimento

I Atlântico nos negros dias da
menta á apelação, para absol- u n itario entre os Rutenos, o jo-

guerra. " O primeiro, com
ver José Cunha Filho e Vcrô- "CI1l resolveu dedicar-se à obra

Evelyn Ankers e o segundo
nica B. Seemann e confirmar a

santa. En trou para a ordem de S.

co R d I h s.entença de 3 meses que roí
Basitio, onde deu provas não só-

9
m an O p Scott.

mente de virtudes acabadas, mas

"VAIDOSA" imposta a Irínêu Seemann. ainda de, �ua capacidade científica.

Por se tratar de uma obra
* ':' ':' Os c,lsJIlalicos esforçaram-se por

incomparável, será ainda exi- Apelação criminal n. 7.497, g�lIlha-lo para sua causa . Mas Josa-

bido h
.

C' R'
da comarca de Orleães, ,','pe-

f� fICOU de tal forma que o Arce-

oje no me itz o elTIO- bispo Ruts�i propôs sua promoção

cionante filme "Vaidosa" com la�te a Justiça e apelado José para Arcebispo de Polozk, Em pou

a genialíssíma Bette Davis , ..

Elias. Relator o sr. des. Urba- co tempo ganhou os corações de

Claude Rains não fica atraz
no Sales. todos por sua bondade para com os

em seu I d � Cá.mara, pelo voto de pre-
pobres. Trabalhou sem cessar afim

.

pape e marido pa- .. (!e melhorar as condições do clero.

CIente e sofredor... Jerome valência, negou provimento á Sua atenção era dirigida principal

Conway deu-nos um desempe- apelação, para confirmar a m�l�te para .a. reunião dos seus pa

nho muito bom... E aquela sentença, para confirmar a
trrcios císmàtícos com a Igreja-Mãe.

menina filha de Bette e Claude sentença absolutória do J' irí.
Os seus bons sucessos neste em-

�: * * pr.eendimento exasperaram seus ;11i-

encheu-nos as medidas naquela . .

11llg0S a tal ponto que o assassina-

cena do café ... Bette é sempre
Apelação cnmmal n. 7.500, I ram em Vitcbsk, no dia 12 de no-

a grande Bette ... Uma adver- da comarca de Concórdia, ape-! vembro de 1623.

tência ás mulheres que pen- la�te � Justi�a e apelados I
* *

,*
sam que a mocidade jamais

Luiz Giacomelli. Relator c sr.] ESPIRI'lISMO

desaparecerá de suas faces ... I des� Urbano Sales. �ARA AS CRIANÇAS

Admirável caracterização de _

r\ egado prov�mento á apela- Cnan�a: . . IIEette.;. Cenas e.m que nos vie- çao, para ��nflrmar a senten- Procura, dlaname�te, antes.

ram lágrímas aos olhos ... Nós ça absolutória. de adormecer, planejar algum

que vamos ao cinema há cerca _

* * * ato �m pa�a pores em prática

de 2� anos ou mais, quasi todos Apelação criminal n. 7.:503, no dIa,s�guInte. .

os dias no en�anto bem poucas
da comarca de.Campos Novos, ' O. habito. d� �ratlcar o bem

vezes temos VIsto cenas tão du- apelante Joaquim Pacheco dos e,�lutar disciplina pa�a o es-,

ras de roer como aquelas do fi- Santos e apelada a Justiça. Re- píríto e. absoluta garantia de

nal, quando o velho judeu vol- lator o sr. des. Urbano Sales. al�u�s Instantes de verdadeira

programa ta cego de um campo de con- J�lgamentos realizados em fellcl�ade na face da terra.

na última centraçâo nazista. . .

sessao de 12 do corrente mês: POIS que assim é, querida,

Oportunidade para que to- Apelação cível n. 2.585, da procura sempre pensar no bem

dos vejam hoje "Vaidosa" no
comarca de Florianópolis, ape- que p�ssas fazer diariamente,

Ritz. lantes o dr. Juiz de Direito e o I e depois repousa tranquila co-

AMANHÃ, DIA 15 DE NOVEM- Estado de Santa Catarina e
mo p�uenina arquiteta, do

ERO, DIA DA PROCLAlVIA- apelado o Partido Repubríca- gra�dl?SO mundo do amor à

! çÃO DA REPÚBLICA. PARA no Catarínense. Relator o sr.
luz m;fmita. da caridade cristã .

. ÊSTE DIA lVLt\GNO FOI ESCO- des. Luna Freire. ASSIm seja.

�ashington _ (8. L H.) _
LHlDO UM CINTILANTE FIL- Foi confirmada a sentença Graças a Deus.

Tres das frequências de onda ME QUE SERÁ LANCADO NO apelada,

cu�a do govêrno, parte das CINE RITZ'

utllIzad�s durante a guerra, "LILI, A TEIMOSA"

foram liberadas recentemente Todos devem ir ouvir as can-

a�im de permitir às agên� ções de Judy e Martha. .. Nin

elas de informações telegráfi- guem deve perder a creacão de

cas norte-americanas acesso tão bonito papel com yán He,

aos canais adicionais par::t o flin ...

e:r:vio de noticias para o Ja- Que trio:

pao e Extremo Oriente. I VAN HEFLIN ENTRE JUDY

Concomitantemente cou: a GARLAND E MARTHA EG-

liberação, o secretário assis- GERTH!

tente de Estado, sr. William Van Heflin, êsse artista tão

Be�ton, revelou que o govüno cor�eto e sincero, o intérprete
fara ? que estiver a seu alcan- not�vel de tão belos papei:s, e o O PRECE�TO

ce, VIsando apoiar os esfo�ços �a�a de "Lily, a Teimosa", o de

das empresa� j<:rnalisticas e llClOS? romance musical que
outras orgamzaçoes, no tocan- estara na tela do Ritz amanhã.

te a disseminaçao de notícias Van Heflin aparece no filme

sôbre a América do Norte I entre Judy Garland e Marth�
através do mundo.

'

Eggerth - ambas esplendida.s
e irresistíveis, embora difiram
muito as personalidades que
elas vestem na trama do en

cantador espetáculo. J u d y
Garland, por exemplo, é a sim

ples mas t,eimosa Lily, que tu
do faz pela conquista de u_rn

lugar na ribalta; Martha Eg
gerth € a altiva estreLa de oue

retas, ci.umenta a principio,
mas depoIS nobre, desinteres

sada, tudo fazendo pela vitoria
de Lily. Um :filme amaveI
cheio de motivos bonitos r.lUS:�
cas envolventes, saborosas tu
do propagando alegria de �ver
e de amar.

É todo um deslumbrante ro

mance musical! E tem Judy
Garland! Tem Van Hemn!
Tem Martha Eggerth1 Tem
Bob Crosby e sua Orquestra!
'Tem Tommy Dorsey e sua Or

questra!
:x

Um dos filmes mais amáveis
do mundo! Que elenco e

que histól'ia amavelt

I Música roma�ce e gcaça, el1-

i tre o colorido de ce:lárics des

i lumbrantes e as luzes sedu LO'
ras da ribalta!

Vejam como surgiram e se Ritz-Acnanhã

juntaram os maiores c!'im'no- A gerencia do Cine RITZ rasol-;

SOS da história!
vau dar amanhã, à.s 10 horas da

Vejam como Hitler a"s"'.s.<::i-
manhã, uma movimentada Se.são,

�_O�. com o filme «Arsen.e Lupin» e os

noU a sua próprla sobrinha! primeiro. episódios do sen!iacional CONTRIBUA

Vejam como Goering tentou Ileriado ""o Fantasma Voador». para a Caixa de EsmolalJ aot;J lndi.

matar a enfermelra de um sa-l N._a_-o_p_e_r_ca_m__! ___::�:_e.::..lIl..:_tes=_..:::d..:::e....:._F:.:lo:..:r�i::.an:.o:'p:o:l:,:ilil::. _

natório!
Vejam como o cérebro doen

tio
.

de GoebbeLs engendrou o

maIOr crime do século!
Vejam como Roehm foi fuzi.

lado numa hosoedaria1

Vejam como -Hess mantinha
Hitler sob seu domínio!
Vejam como Hitler ,s� :ornou I

um títere nas mãos d.e Him-I
mler!

VeJam ...
A QUADRILHA DE HITLER
Domingo nos Coroados.

6

HHALL r,

BASES 1)0 CONCURSO
Os leitores que enviarem as

melhor�s legendas anedóticas pa
ra o .chehe acima serão premiados
com ingressos pará ::>s Cines Hitz e

Roxy.
-:- !'s anc?'Otas serão recebidas

ate sábado a tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompanha
das de ,um recorte do cliché supra,
:- Toda segunda-feira serão pu

blicadas as melhores anedotas com
o nome ou pseudônimo do autor,

PRf:MIOS

, �s _candidatc's vencedores pro
cm ar:lO se�ls j!�g ressos na geréncis
do r;ll1e, H�tz, as segundas-feiras.
.

Os prermos serão distribuidos
na seguinte ordem:

1°_ lugar - J ingressos para as
sessoes de quinta-feira e domingo

?o luz T l'
.

.

-

•

od - ingresso para quvn-
ta-feira.

�o lugar - 1 ingresso para terça
feIra.
,�s melhores anedotas não elas

:Slfle�das_ farão jús sómente à sua

publicação.
ATEN�ÃO

Leiam o interessante
d?s. Cines Rltz e Roxy
pagina.

Frequências
liberadas

ICLÉA
(Do Mundo Espírita 21-4-45).* * *

Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

ta:-,a de ter o corpo das belissimas Es

tr<:Ias de Cinema de Hollywood? Um
mediCO da Ca_Iifornia que presta assis
tencIa ás estrelas e aos mais famosos
artIstas. descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode. promove nova saúde e

energia ao dissolver' a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos, Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. For_ode é um pre
parado garantido para remover o ex

cesso de gordura. Peça Formode,
hOJe mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.

Bistr. S. I. P. Caixa Postai 3786 - Rio

Apelação de desquite n. ,±J8.
da comarca de Joinvílle, ape
lante o dr. Juiz de Direito e

apelados Hans Manten e sua

mulher. Relator o sr. des. Luna
Freire.
A Câmara negou provimento

á apelação, para confirmar a

sentença homoolgatória de:.
desquite.

DISSOLVE
A�GORDURA

A's 7,30 horas
A' pedido!

Um seriado cornpleto'!
12 Episódios numa só noite

20 partes
G-MEN JUVENIS DO AR
Do l' ao 12 episódiolil

corn «Os Anjos de Cara Suja» e

Frankie Dano
Uma aventura completa, num

único eapetaculo !
No Programa:

Filrne Jornal -D.F B.

Preçol Cr$ 2,00 e 1,00
Impr, até 14 anOIi

DO DIA
RESPIRAÇÃO PELO NARIZ

O nariz filtra, aquece e ume

dece o ar que !ie destina aos pul
mões. A respiração pelo boca leva
à garganta e aos pulmões, ar fri�
e carregado de poeiras prejudi
ciaio aa organismo Ao contrário.

pas!i�ndo pelo nariz, o ar chega
aos pulmões aquecido e isento de
tais impure",o:i.
Procure respirar pelo nariz. e Isentindo dificuldade, consulta ime- NOUE "DOdlatamante o especialista. SNES. 1... �

Sellundo noticia a Rádio Clube I
Paranaenlil" foi nomeado hoje 1
Prefeito de Rio Negra, c cb,� I

de vizinha do no�so Estado o Sr.. I
Laura Lopes, irmão do Sr Aristeu
Porto Lopes, Diretor da Cia. Flo
r, li tal B aaileira,

{i·oe OdeOR

Bonito e amavel de ponta a

ponta! - O fUme qU2 c2iL es

ta cois,,:- maz-avilhosa: Apre
senta Juntos, Judy Gartand,
Van Hefli.n e Martha Eggerth!

VEJAM ... Atencão Petizada

* * *

Cine, Imperié)1A s 7 .30 horas
. lJ Itirna exibição
Maia oportuno de que nunca:

LANCEIROS DA INDIA
c�m Gary Cooper, Franchot Tone,
Richard Cromweel, Akim Tamiroff
Xathleen Burke e J, CarroU Naish

No Programa:
Brasil Atualidades D.F.B.
Rapsodia Panamericana

Shart Musical
Preços: Cr. 2.00 -únÍco

Impr. até 14 anos
* * *

Amanhã no Odeon
Carlos Gardel

o rei de tango em'

CAVALGADA DO TANGO

Sapataria Jurity
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, preta.
branco e bordô. guarniçõea em

camurça, aalto Anabela 6 e

melo por Cr$ 100.00

Lir.dc .apato em pelica. preta.
azul, bordô, .alto 4.1/2, 5.1 2

e 6.1/2 por Cr$ 98.00

Em pelica, marron. preta azul
e búfa-lo branco salto 4, '6 e 7

Por Cr$ 9800

Em camurça bo.:dô; preta, e

búfalo branco. salto rampa

2.1/2 Por Cr$ 95,00

Lindo .apato em búfalo bran
co solto carioca Cr$ 90 00
Em pelica. azul. preto, ha ..a�a,

Por Cr$ 80,00

LEIAM A REVISTA
O VALE no ITAJAí

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a eiTADO Quarta"felra, 14 a. Novembro d. 19.&5 7

1!��rurnttlMloo :;�;;;;�������;�l::rl
DR. A R A U J O· detr�tos na. manufatura de �x-
a_�_._ te d P f San plOSlVOS fOI recentemente m-
""""..een o ro . son., do RIo de "..eirA , .

E S P E C I A L 1ST A ventado na Suécia pelo sr.
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA Gosta Wallerius, engenheiro

ClrurgI8 moder-na dia GUELA l'>E LOBO, do LABIO LEPORINO (lAbia • �u chefe da Companhia Express-da bõca fen'Íldoa de nascença) . .

'-'&tago()lJC()j)la, traqueoscopia, bronccscopía I>U8 retirada de corpos estranhos ete. Dynamíte, de Grangesberg'lCONSULTAS: dlll!J 10 b 11 e d... 11 la 18 hor.. 'Êste método, que se verificou
Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1441 bastante aproveitável, foi ex-

• perirnentado, com resultados
Dr. Newton d'Avlla 'OR. ANTONIO MONIZ satisfatórios, na Suécia.

Operações -- Via. Urinarias -- Doen- Préviamente OS ácidos cítrí-
;oe do. iz:'te.tino., réto e onu.

DI? ARAGÃO co e sulfónico' que eram for-
o_ HemorrOida.. Tratamento do � ,

.. _

colite amebiema, mados pela estabílízação da
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho, nitroglicerina e nitroglicose

.

Conault: Vitor Meireles, 28, .... lIIJ'1rl» • 0lPt..� CIbll_ ." VIrwrSIa não el'-am aproveitados. Por
Atende diariamente à.. 11.30 h•. CI. t. _lU. ru_ e ....._ ........_ meio do novo processo é -oos-

� torde, do. 16 h•. ezn diante CONSULT9RIO: R. João Pinto 1 Diá I '

I t
.

d 12 15'
�

R_ldl Vida} Romo., 66, �\41 dail li aa 17 boru,�· sive ex rair e a por cen-
Fone' IOS7. -..� to dêstes ácidos em uma

foro,ma altamente concentrada.
DR. ARMANDO VA�RIO DE ASSIS Somente na companhia acima

mencionada, calcula-se que8...I&&J 150 toneladas de ácido nítrico
concentrado. de 10 toneladas

I.Mt de ácido sulfônico concentrado
podem ser extraidas anual-
mente. Além disso, verifica-se
um aumento na produção de ....

elementos nítricos, assim

COOImo causa uma reducão no

consumo de soda, o que é espe
cialmente importante, em vis- Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

ta da presente escassês dêste
I

modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

produto na Suécia. Outra van- das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

tagem é que os lagos e rios ad- PREÇOS SEM RIVAlS!
jacentes às fábricas de explosi- Não comprem seus calçados sem visitar a I
vos não serão mais poluidos

"uTamancart-a Berreíres ...-: Ipelos ácidos que se perdem. ,� "

Em 1939, o sr. Wallerius re- RUA CONSELHEIRO MAFRA,.41
cebeu a Medalha de Ouro do
Real Instituto Suéco de Pes-

quisas sôbre a Engenharia, pe-

----------------------------1las suas meritórias investiga- CONTA CORRENTE POPULAR

ções na fabricação da nitro- Juros 51í2 a. a, - Limite Cr$ 30.000,00
glicerina. Movimentação com cheques

Ba�:�I��L�iS!�i$t�o!�o�!!,�! S. 4. I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajano, 23 - Florianópolis

.Uytco. 4. Clinie. Infantil da Â88istênei. Manie1pal e

d .. Caridade

oonU1�����1uaM��AH2�ad����oE8.�12�.....
Con.ulta. da. 2 à. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. l'IÁRIO WENDIL\USEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da C�nfeitaria
"

Chiquinho" )
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉJNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
1(6!i1OO - chefe do Sen1ço de 8lfWa do Centro d. 8add.e

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DB
.ülBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLE'l'AS

CONSULTA�: das li às fi h. - R. Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1M1

Reasumiu 8ua clínico

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidoa. Naril - GlU'tanta.
Diploma de habilitação do Conselho NacÍonal de Oftalmololia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 .. 11 h&r...
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFOHES 1418 e 1204

J
" Df:-Pólydoro S_. Thiago

Clínica Médica f'm G.,raI
Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos.

rins e demais órgãos internos, de adultos e crtaneas
CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DRQ SETTE GUSMÃO
CHElo'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE 11: DO

HOSPITAL "NERlllU RAMiOS".
Cura0 de a;:-ertelçoamento no Hd"spltal São Luiz Oonzaga, de Silo Paulo - Ex-ellta· I

&riArio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

VLIlOCL GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE Jj) TRATAMENTO ESP:IlCIAJ.JZ",DO
DAS DOENCAS DO_ APAR:&LHO RESPffiATóRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: DIAriamente, das 3 às 6 horas. CONSUL'l.'óRIO: Rua Vitor Melrel_ 18

RESID:&NCIA: Rua Esteve. J1l.n1or, 1311 - 'reI. 743.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno .. .A,perfeleoamento e Loop PrAttca ao RIo de J&lWlre
'_••ULT48 - reJa : «fariam_te ... lO,30à.12 ha, à tarde tlzceptoa••
........... 14 ás 16 110 - COl'rBULTO�OI ... "oAo Plate IL r........ -

..._ 1....1 - .......elal li.. rr.t4eate CJoiI(""'UJaIao, 'L

DR. ROLDAO CONSONI
tJaUIUUA GIlRAL o ALTA CIRURGIA - MPL:r!JSTIAS D:Il 8:1lNHORAJII - rABTQ8

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
4u11!tenlte por vãr-íos anos do Serviço Cir1lJrglco do Prof. Allpio Correia Neto.
Clrurgl8 do estômago e vias bílíares.: intestinos delgado e grosso, t.!Tóide, rtna,

JIIl'cs.tata, bexi«a. ütero, oyários e trompas. Va:ricocele, hidJrocele, v8lI'lzeI • h�1a
CONSULTAS:

... I la li heras, A Rua I<'el1pe Schml.dt, 21 (altos da Casa P8IraYIo). Tel. 1.1198.
RESID�NClA.: RJUJI EJltevea Jl1lúor. 178: TeL 1(764

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

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

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CL1·NICA M ...DICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas; Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Alvar..o de Carvalho nO 18 - Florianópollll.

"

OOIN

*
LHE RECOMENO.

conrRA FERIDAS RECEnTES 0:.1 AnTIGAS
omt��?"'1F2�

Qqem perdeu?
Foram depoaitadoll nesta reda

ção um molho de chaves e um

óculos, o. quais serão entregues o

!leUI legítimos donos, 3 vs.2

Esta é a verdad� 1

Rua

FARMACIA ESPERANÇA
c. Farmatlê.t1eo NILO LÃ tT8
lIoJs ........ .ari. na ...........

____ e -aaaelr" - H.......au - ......._

� .. Itorraell..

____ CI __.........,.UebI .. ree.I__ .......

•

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Repre.entaçõe. Tran.porte. Marítimos; Ferra.

Con.ignaçõe!l •• Conto Próprio viário., Radoviário., Aéreo.,
Rua Pedro Ferreiro, 5 Ccscos, Fôgo, Acidente. do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pe..oai.,
CAI:lfA POSTAL, 111 Re.ponlabilidade Civil e \Tido,

Endereço Teleqráfico « BOSCO»
___ii

II ��A C�.r,-rlAt.,· íÍlllíÍIII Fabricante e distribuidores das afamadas con-

•• 11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
.

de sortimento de casemíros, riscados, brinll
bons e baratos. algodões, mOl"in� e aviamentos

I para alfai<:ltes, que recebe diretamente das
melhores fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compralil. MATRIZ em Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Laju .

I
I

............................I �� � I *WRS�.++ aeaum=�� ,
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o Superior Tribunal Eleitoral prorrogou o prazo para a entrega
de títulos aos eleitores, até o dia 30 do mês corrente.

Florlanópoll" 14 ele NovemDro ele 1945

NOYAS POLITICAS
o presidente do P. s. D., sec

ção de Santa Catarina, recebeu
o seguinte telegrama:
"Dr. Nerêu Ramos DD. Pre

sidente da Comissão Executiva
do Partido Social Democrático
em Santa Catarina - Nesta.

Os alunos da Faculdade de
Direito de Santa Catarina
abaixo assinados, côsncios do
papel que lhes cabe neste mo

mento solene para a nossa Pá
tria, cerram. fileiras ao lado de
V. S., reafirmando-lhe sua ir
restrita solidariedade à causa

política nacional tão democra
ticamente defendida seu ele
vado espírito patriótico. Sau
dações acadêmicas. Theodócio
Miguel Atherino, Hamilton
Abade Valente Ferreira, Ro
berto Mundel Lacerda, Fran
cisco Carlos Régis, João Gual
berto da Silva Neto, Pedro Ivo
Mira Gomes, Artur Boos, Ante
nas Tavares, Antônio Gomes
de Almeida, Lecian Slovinsk,
Olivério José Gomes, Almir Jo
sé Rosa, Otávio da Costa Pe
reira, João Batista Gonçalves,
Ivo Silveira, Antônio Romeu
Moreira, José Antônio de S.
iago, Ubaldo Brisighelli, Fran
cisco May Filho, Ênio Ezequiel
de Oliveira, Antônio Adolfo
Lisbôa, José Daura, Lauro Luiz
Linhares, Paulo Felipe, Jairo
Silveira de Mattos, Alfredo
Zimmer, Protásio Leal Filho,
José Tito Silva e Ruy Vieira".
Rio, 13 (A N.) - A emenda

constitucional que da funções
constituintes ao Parlamento,
assinada na reunião coletiva
do Ministério, teve a virtude
de desfazer as controversías do
assunto. O Tribunal Eleitoral
Superior já interpretára corno
sendo constituintes os poderes
que, nos termos da lei consti
tucional número 9, de 28 de fe
vereiro corrente ano, se ou

torgará ao Parlamento. Sendo, Recife, 13 (A. N.) - O Se

porém, imprecisos os têrmos cretário do Govêrno do Estado
dos dispositivo a respeito e su-

distribuiu a seguinte nota: "O

jeita à faculdade de revisão da Govêrno do Estado vem reite
Carta Magna, o diploma legis- rar de público, a recomenda
Iativo atual varreu as restri- ção já feita às autoridades mu
ções e dúvidas, declarando que nicipais e policiais, no sentido
são ilimitados tais poderes, e

de que se mantenha afastados

que, terminada a tarefa constí- de quaisquer atividades politi
tuinte, a Câmara e o Senado co-partidárias, garantindo COm

passarão a funcionar como po-
sua autoridade e prestígio da

der legislativo ordinário. O ar- justiça, a realização de eleições
tigo 174 da Constituição de 10 livres e honestas, que outro
de novembro de 1937, tomou,

não é o desejo dêste govêrno e

'na emenda número 9, esta re-
do da União, com apôío das
classes armadas. Para garan-dação: "Artigo 174 - a Cons- ti d st I

- .,
. . -

.
la e a reso uçao, o governotJtUl��O pode ser emendada, já fêz viajar para diversos mu-modificada ou reformada por .,. '. .

...

tl d id t d R mClp103 do mtenor, pessoas ne
l�lCl� ;va o pre�l en e a e-I sua confiança' para verificarpública ?u da Camara de, De-j algumas reclamações.putados '

. Em quatro paragra-
..

"

fos a seguir, vinham as restr i-
vs * ,i)

O Tribunal Regional Eleito-
Embarques de açúcar ral, em sessão realizada a 6 de
O Presidente da Comissão de novembro corrente, resolveu

Abastecimento recebeu o se- que as cabines indevassáveis
guinte telegrama: para as eleições de 2 de dezem-
Rio - 6 - Comunicamos vi- bro próximo, constarão da co-

sarnas dia 3 corrente notas en- locação num dos ângulos da
trega referentes seguintes em- sala em que venha a funcionar
barques açúcar refinado, Fir- a mesa receptora, de um ara
ma Grilo Paz e Companhia: 25 me ou suporte de madeira pre
sacos João Passos Martins, 220 so á parede, e dele pendente,
Miguel Zandalis e 50 André na altura de dois metros, um
Maykot, Estrieto, ao preço fob pano não transparente. No in-
151 cruzeiros por saco. Sauds. teríor da cabine,' sôbre uma
(a) Instituto Açúcar Álcool. cadeira, serão colocadas as cé-
, Nomeando: dulas dos Partidos. Resolveu,

Centro Acadêmico «José Boiteux
(;onvocação

Comunicamos aos a_saciados dêste Centro Acadêmico que, per
motivo de fôrça maior, ficou acliada para o dia 14 do corrente, ,quartO'
feira, a se..ão de allsembléia geral para eleição do DIRETORIO I

I
CONSELHO FISCA!", CUJO mandato terá início em dezembro próximo,

-------------- A .ellsão. que se realizará na Academia de Comércio de Santo
ainda, que a cabine poderá ser. Catarina, terá início à� 18;30 J:0ra�. Não havendo número legal',àque'
dispensada, desde que haja, ao

i
la h�r? a eleição sera procedIda ai 19 hora., com qualquer numet

d I f'
.

" de SOCIOS presentes. Ilado a sa a em que ar msva-/ Florianópolis, 10 de novembro de 1944. ."lada a mesa receptora, um
I IVO REIS MONTENEGRO EUCLIDES FERNANDES

quarto indevassável. lo Vice Presidente lo Secretár._io _

ções, embaraçando a ação da
constituinte. O Parlamento que
se reunir em virtude do pleito
de 2 de dezembro, "votará com

poderes ilimitados, a Consti
tuição do Brasil". O decreto
restabelece a tradição ele 1891,
de 1924 e de 1934.

POBRES DE ESPíRITO
o insidioso rabiscador das

no/as que são lidas através
dos não menos insidiosos al

to-falantes da U. D. N., 'uma
vez mais, procurou envolver
na trama em que emaranha
nomes de cidadãos Que, pelo
seu procedimento, pelo seu

caráter, firmaram conceito
no seio da coletividade em

que vivem. Eu fui um âêies.
Felizmente - e assim pen
stim. todos os homens de
bem - o que vem de baixo
não me atinge!

::t

\ SENSÃCIONAL

r

* * *

Washington, 13 (De Merri
man Smith, correspondente ela
"United Press") Parece
que foram feitos tão grandes
progressos, até agora, na con

ferência tríplice da bomba atô
mica, que se adiaram tempora
riamente novas reuniões ofi
ciais, a fim de dar às nações
representadas tempo para tra
balhar sôbre detalhes do tra
tado.

Segundo fontes autorizadas,
as três nações participantes
precisam de tempo para a or

denação das notas e aponta
mentos, antes de traçar os pla
nos que serão apresentados na

próxima reunião entre o presi
dente Truman, o primeiro mi-Inistro britânico Clement Attlee
e o primeiro ministro cana-Idense Mackenzte King.
Consta que o plano de Attlee

destina-se à internacionaliza
ção da bomba atômica e de ou

tras armas secretas, tendo o

mesmo sido discutido ontem a

bordo do iate presidencial "Se
quoia" .

Segundo os plan os de Attlee,
a Rússia terá que revelar tam
bém seus segredos e chegar a

um acôrdo claro e preciso com

os aliados ocidentais sôbre
suas ambições políticas e segu
rança. No caso contrário, os

Estados Unidos, a Grã-Breta
nha e o Canadá manterão em
seu poder o segredo da ener

gia atômica.

* *

Eisenhower falará
ao UongresSo
Washington, 13 (U. P.)

o general Eisenhower, coman-

1
dante supremo aliado na Ale
manha, chegou à capital nor
te-americana, por via aerea. O
famoso chefe das fôrças alia-
das na frente ocidental, volta
rá à Europa ainda este mês.

I
Durante sua estada em Was
hington, fará declarações ao

Congresso, sôbre a unificação
das fôrças armadas.

AMANHÃ AMANHÃ

>J( * '"'

Confesso que não ouvi o

que a meu respeito disseram
ao microfone da U. D. N.
Aliás creio Que só acidental
mente vir.ei -à ouvi-lo, por is
so que não me sobra tempo,
para perde-lo ouvindo pala
vrórios vãos, que muito de

põem contra o bom portu
guês, contra as mais come

zinhas regras de Moral, con
tra os bons costumes e que,
por isso mesmo, estão a exi

gir a intervenção das auto
ridades policiais.
Quís o rabiscador ridi

cularizar - me, J,rizando o

meu mau português. Sou
fraco, não refuto, no conhe
cimento da língua verná
cula! Entretanto, muitíssi
mo reduzido, limitadíssimo
mesmo, é o número dos que
a conhecem! Posso, todavia,
assequrar, sem receio de la
borar em êrro, que o autor
das notas que são lidas ao

microfone udenista, não é
lá essas coisas, não está in
cluido naquele rol!

Quanto aos originais do
que escrevo, tenho-os arqui
vados, à disposição de quem
os queira ler. Além do mais,
os assino. Não me escondo
no anonimato abominável!

Ás 10 horas da manhã
«ARSENE LUPIN» e o início

do ma,iestoso seriado:

*

*

Compreendo perfeitamen
te o intuito do meu ata
cante.
À falta de argumentação

para sua campanha políti
ca, porque contra fatos não
há arqumentos, não trepida
em lançar mão de recursos

os mais execrandos para
atacar seus adversários.
Foi, entretanto, frustrado

em seu objetivo. Aqui, em

nossa tenda de, trabalho,
cultivamos, antes de mais
nada, aquilo que, alhures, é
completamente desconheci
do: uma amizade leal, re

cíproca e indestrutível.
A. DAMASCENO

ELEITO POR UXANIMID IDE
Afim de estar sempre a pos

tos em seu lar, foi eleito, 'Por
aclamação, o afamado aperitivo
KNOT.

FANTASMA
VOADOR»

PREÇOS: CR$ 2.40 e 200

Hoje às 10 horcs da manhã.

ai ......!
I
i

o-s,I
I

1 Aderbal Ramos

I da Silva

I
e

'oão Balista

I
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

'l'ITO ('O�U A YfTOHU .\SSE·
orRADA

r l Belgrado, 13 (U. P.) - O

I marechal Tito está com a vito
ria assegurada nas primeiras

I
eleições Iivres de Yugoslavia,
uma vez que os resultados in
completos assinalam que com

pareceram às urnas mais de 90
por centro dos 8.020.671 eleito-to
res. \

DIA DE AÇ.iO UE GILH:A
Washington, 13 (U. P.) - O

presidente Truman proclamou
oficialmente, o dia 22 de no

vmbro dia de ação de graças e

pediu ao país que expresse os

seus agradecimentos pela paz
"a qual estamos resolvidos,
juntamente com tôdas as Na
ções Unidas, a torná-la perma
nente" .

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

Crédito adicional
Washington, 13 (U: P.) -

O presidente Truman solicitou
ao

.

Congresso o crédito adicto
nal de um bilhão e vinte mi
lhões de dólares p a r a a

UNRRA. Com êsse crédito, os

Estados Unidos poderão com

pletar a
. contribuição norte

americana à UNRRA. Em sua

mensagem, Truman afirmou:
"Sei que não permaneceremos
indiferentes aos sofrimentos
humanos".

DITZ Hoje, 41< teira , àil
.

K 1 Q.30 horas
Última Exibição 'j'"

B.tte Davi. e Claude Rainl em:
, VAIDOSA

LAté o puro amor d. mãe foi lac)
ficado por aquela mulher cuja vi II.

só tinha um fim: ser bela!
'

Quando a mocidade pa..a, .omen-·
ta um grande amor póde conti

nuar a alegria de viver.
Impróprio até 14 ano.

No programa:
Cine Jornal Brasileiro· DFB
Notícias do Dia - Jornal
Preçol Cr$ 5,00 e 2.40

I PROCURA-SE
REPRESENTANTE
S/A de São Paulo procura
representante para ai te

fatos de papel, perfumaria
e cêr a para soalho. etc.

Os interessados se poderão

Idirigir a G. Barcelos.
Hotel Laporta.

noxy Hoje,4a feira, PlS
K 19,30 horas

Última. exibiçõel
lo Do Rio a Recife. Nacional-DFB
20 Donald Woods e Elyze Knox em

SINGRANDO OS MARES
Uma eletrizante comédia cheia

de alegria.
;30 Randolph Scot e Ela Rainei! em

CORVETAS EM AÇÃO

1Uma página negra e.crita com

bravura e destemor dali hornana
do mar.

Impróprio até 14 ena.

Preço. Cr$ 2.40 e 2 00

Amo.nhã, no RITZ. àlil 14, 16,30
19,30 hrs. Judy Garland e Van'�

Heflin em:

LILY, A TEIMOSA

A Conferência
do Rio
Washington, 13 (U. P.) .

O Comite da União Pan-Ame
ricana, que representa 21 paí
ses, recomendou h�e que a

Conferência do Rio de Janeiro
se reuna na segunda quinzena
de março de 1946.

COMIRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
l'Ó':llc,q,�;4P!�AR
POR oXC'El:ÊNCIA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


