
1 «Sem dúvida, o ser chefe de partido, ainda que modesto m�mbro
de diretório local, é' contra - indicado para o exercício imparcial do
Govêrno, neste momento». (Rl!comendacão do sr. ministro da JuStlca).

'Solenidades do dia de ontem

Partiram para
o Canadá

o Partido Social Democráti- umca do eleitorado municipal, Rio Tavares onde, na presença das comemor-ações do dia ria han-
Washington, 19 CC P,) Os

co fez realizar nas últimas 72 compareceu ao comício do P. dos modestos e trabalhadores deil"H realizou-se no Xlinistério (la
primeiros ministros hri tânicos e

horas, movimentados e entu- S. D. habitantes da região, expuse- Just iça o hastcamcnto do pavilhão anadcnse, srs, Attlee e Mackenzie
síásticós comícios eleitorais em Os nomes do general Dutra ram os pontos principais do nacional em corunónia com a pre- King, partiram para o Canadá de
Itajaí, Blumenau, Tijucas, I e dr. Nerêu Ramos, como nos I programa do P. S. D. e enalte- scnça do titular da pasta, que pro- pois de terem encerrado sua histó
Camboriú e Nova Trento, pro- demais comícios, foram viva- ceram a pessoa do candidato feriu a seguinte oração: rica conferência sôbre a bomba
pagando a candidatura do ge- mente aplaudidos. pessedista à Presidência da "t� sob uma nova luz, sob a i ns- atômica com o presidente Truman.
neral Dutra. Falaram: o sr. Giovani Fa- República. piração duma fé verdade irnmente O major Attlee instou COlll o sr,
Em Itajaí - a vibração foi raco, em nome dos católicos. Às quatro horas da tarde, verdejante na liberdade e no dire i-

Truman para que visitasse a Ingla-
inexcedível. O dr. Nerêu Ra- os acadêmicos Antônio Almei- iniciou-se o comício na 'I'rin- lo renascente em nossas almas que terra.
mos foi entusiasticamente da e Roberto Lacerda. dade onde, principalmente, se nesta dala de civismo e de cora-

aclamado por enorme massa * notou o entusiasmo com que çõcs se comemora o dia da baridci-

Q I
'

popular e seu discurso arreba- COMíCIOS NO INTERIOR DA os nossos ilhéus apoiam e lu- ra. Símbolo da unidade nacional Da sera a
tau aluviões de aplausos. ILHA tam pela candidatura do gal. ela já tremulou aos ventos nas eu-

I
-

?Além do prestigioso chefe do Em prosseguimento à sua Eurico Dutra. Tanto assim é írunhas ardentes da América e das SO uçao ..

P. S. D. discursaram os srs. intensa propaganda, o Partido que, após haver o último ora- montanhas gélidas da Europa e vol- Londres, 19 (U. P.) - Qual será
Aodon Fóes (jornalista), Tia- Social Democrático realizou, dor terminado sua oração, tou honrando a pátria empunhada a solução para o "impasse" políti
go Silva (operário), João dos. domingo, em várias localida- uma senhora, cujo nome, para pelos nossos bravos. ]� nesta hora co que se observa na França? É
Passos Xavier (operário), dr. des da Ilha, comícios de pro- lhe não ferir a modéstia deixa- de ressurreição cívica quando o esta a pergunta formulada pelo
Ieubens de Arruda Ramos, paganda da candidatura do mos de publicar, prorrompeu j The Times, ao comentar a crise po-

prof. Orlando Brasil, dr. Rogé- general Gaspar Dutra. em aplausos e vivas aos candi- VAI ENTRAR lítica em .curso. Afirma o jornal
rio Vieira, dr. José Norberto de Uma comitiva composta dos datas do Partido Social Demo- EM VIGOR

Iondriuo que a crise foi uenberada-

Macedo, dr.' Ilmar Corrêa, jor- srs. dr. João Batista Bonnas- crátíco, srs. Eurico Dutra e mente provocada por De Gaulle e

nalista Jáu Guedes e dr. Ivo sis, prof. Flávio Ferrari, Tiago Nerêu Ramos, dizendo, ainda, Lisboa, 16 (A, P.) - Em sessão que os comunistas obtiveram lima

d'Aquino. de Castro e acadêmicos Pedro aos presentes, os motivos de plenária. ,I Academia de Ciências, vitória importante.
O comício realizou-se na Ivo Mira Gomes e Hamilton V. seu entusiasmo e incitando presidida pelo dr. Júlio Dantas, to

Praça Lauro Müller e estive- Ferreira, dirigiu-se, pela ma- seus conterrâneos a que votas- mou conhecimento das noticias re-

ram representadas todas as nhã, às localidades de Lagoa e sem nêstes nomes. cebidas do sr. Pedro Calmon de que

classes sociais. o atual governo brasileiro. que tem

Camboriú - No entusíástí- por ministr-o da Educação o dr.

co comício realizado nessa ci- Leitão da Cunha, publicará dentro Charleston. Carolina do Sul, Es-

dade falaram os srs. dr. Rogé- Partido Social Democrático em breve o decreto que po rá em Iados l.'nidos, 19 (A. P,) - O se-

ria Vieira, jornalista Jáu Guc- vigor a unidade nrtogràf'ica da lin- cretá r io ele Estado, Byrnes, falando

des e prof. Orlando Brasil. O PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA: I gua comum. no banquete que lhe foi oferecido

comício foi encerrado pelo dr. General Eurico Gaspar Dutra I De'po.emento de um
pelo prefeito local, teve ocasião de

NA' dizer que o programa anglo-amer i-ereu Ramos que pronunciou PARA SENADORES,.I t dí d cano de controle atómico é o pri-e oquen e iscurso e propa- Nerêu de Oliveira Ramos e Ivo d'Aquino Fonseca I
e "

ganda da candidatura Eurico corooe Japones
me iro passo "num esforço para sal-

G D t PARA DEPUTADOS FEDERAIS "ar o mundo de uma desesperadaaspar u ra. : 'Ianl'I·ll,'I. ln, (L, P.) _ "Del' ordens_.
. " corrida armamentista".Em Blurneruiú - imponente Nerêu de Oliveira Ramos, Aderbal Ramos da Silva, aos meus soldados que matassem

concentração cívica teve início Altamiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo d'Aquino cruelmente os not-te-am ei-icnnos eàs 16 horas, na rua 15 de No- Fonseca, Orlando Brasil, Otacilio Vieira da Costa,
vembro. Fez-se indescritivel o Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira.
entusiasmo da massa traba
lhadora.
Discursaram, pela ordem, os

srs. Germano Beduschi, VItor IBaumgart, dr. Rogério Vieira,
dr. Henrique Strodieck, operá-
rio João dos Passos Xavier, co- Talves amanhã, chegará ao porto desta Capital uma

informados acredita-se que o julga-
mento contra Yamashita

í

crminarúmerciário Alfredo Campos, divisão da nossa gloriosa Marinha de Guerra, composta
agrônomo dr. José Norberto de dos contra-torpedeiros «Mariz e Barros», "GuaÍba" e <Bee-

esta noite, devendo-se esperar para

Macedo. Finalmente, num" dos pendi» e dos ceçe-subrnerinoe «T'utei» e "Juruena», eob
mui lo breve a sentença n:1O so con-

o
lr a

ê

lc como contra outros acusu
seus grandes discursos de tri- comando do sr. Cepit ão da Fragata Aldo de Sá Brito e

S dos nipônicos.buno político, O sr. Nerêu Ra- ouza.

mos conservou a assistência Vêm em visita de cortesia, recebendo a bordo os bra-
em permanente vibração. si/eiras que deseierern conhecer os navios da Esquadra que
Quando falava o operário garantiu e defendeu as rotas marítimas durante a Guerra.

João dos Passos Xavier foi ele
---

aparteado por um anommo «INDEFERIDO»
que não aceitou o convite for
mulado pelo dr. Nerêu Ramos Hio, 19 (A. X) - XC) processo

para que se aproximasse da cm que Domingos Dcmarchi ,

tribuna, afim de explanar as (,o!lces"ionúrio da Lotcri a Federal,
dúvidas sussurradas. Tal foi a solicita uutoti zncào para extrair a

Jígeíresa do aparteante que 22 dl' dezembro prt'lxinl'O a Loteria

ninguiém conseguiu identifi- denominada "Plano de ..'\atal" com

cal-o. (\ pn\mill mai()r de 10 milhões dr

Em Ti]'ucas - também sob ('ruzeiros, aludindo a receita ('x-
ral jil teria ('oneedido 'O l1{'('('ssilrio

QTande entusiasmo, falaram os Ir�l()rdin;'lria ([ue dccorria da <luto-
<7 l'('l'tificado para hsc fim.
81;S. drs. Leoberto Leal, Rubens rizaç'ão, o minislro da Faze'nda pro- Fifou. a�silll, (lesmentida a

r
. .

I I • r
r\ Cúm<lr<l dos LOl'ds i_' a ultima

Ramos, Giovani Faraco, Hipó-! el'lll () segllll1t!' (rsp,IC 10:
. ndC'fc- informu<:ão yeÍ<'uJada l)elos jor- instôncia ,il1dicia! do Rrino l !lidn.

lito Gregório Pereira, acadê-I rid()". "Xão pode a adl1linislra�'ão lunis .10 sr. "bsis ('hateau
mÍcos Roberto Lacerda e An- at('r-sr apenas a receita provúy<'l hriand. súhJ'e II cassa cão dos
tenor Tavares. CO!ll () Yl1ltos() plano pleiteado

P('-I
direitos lJOlíti('()s ao éx-Presi-

Em Nova Trento - enorme l()s c()nce�sjonú�'i()s pa�'a autorizar, dente. O sr. (�etúli(l Yarg'as }lO-
m.uItidão, COl1stit'-ündo fl'entf- Ill:lis Ulll lll('entll'O ao .logo". I (lerá Yotnl' e S('1' vota(lo.
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Partido Social DemocráticoComícios d
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AI VEM ft -MARINHA!

Registada a candidatura
Getulio Vargas
Forto A leare, 1!1 - O 'I'rf

hnnal l�eg'iollaJ da .Iustíea
Eleitoral }:f'g'istou allte-onte;n
11 chapa do Partido Soeial De-

Ilwcrático, eU('nheçada pelo sr,

{�etÍl]jo Vlu'g'as como {'andida
to n ;.!f'llHdol'. lleln Rio (h'ande
ao Sujo

Hio, 19 (A . ..'\'.) - Em todos o�IBl'asil acorda de novo cheio, de

Mi nist éri os realizou-se hoje ao

I
seiva nova para .os grall�les (.iestlnosme io dia () hastcamcnto da ban- que o esperam e quc nos vemos a

dciru naeional l'OIll a presença de bandeira subir aos píncaros do

todos os Iunc iouárlos e respectivos mastro de dançar pelas brisas que
í itularcs . ..'\'0 :.\Iinistério da Xlar in ha te sacodem uma mensagem de con

presente () ministro, chefes de I'C- fiança e de fé a todos os recantos

purt içócs. chefes de sel'viç()s oficiais. da pátria. Que nesse amanhecer

e f'unci onúrios civis sub-oficiais e cívico sejas tu a inspiração que nos

praças, As onze horas chegou o mi- guia e não deixa apagar o senti

nistro da :.\I:uinha acompanhado mento livre e digno que se está

dos oficiais de seu gabin.etc e às construindo. Salve pavilhão aur i-

12 lrorus foi içado o pavilhão na- vcrde de nossa terra !"

cional sendo na ocasião executado
o hino nacional e o da bandeira,

Rio. 19 (A. Xl - Como parte

Esforço para salvar
o mundo

esmagassem os guenilheiros filipi
nos, fossem homens, mulheres nu

crianças". Foi o que afirmou UIIl co

ronel japonês ao depor no tribunal
de :.\Iani I ha que está julgando as

atrocidades cometidas pelos japone
ses nas Fil ipiuas. :'\os meios bem

Culto á Bandeira
Como nos anos anteriores, o

Exército Nacional, pioneiro do
culto ao heroismo e da nos

sa reverência aos nomes de
Caxias, Barroso e Osório, pre
sidiu a 19 de Novembro a "fes
ta da basuieira".
Desde 1937 esse movimento

de são patriotismo vem toman
do notável impulso, graças
à iniciativa de uma pleiade de

oficiais orientada pelos gene
rais Eurico Gaspar Dutra, Mei
ra de Vasconcelos, Valentim
Benício e Newton Cavalcanti.
Em Santa Catarina, as co

memoracões do "Dia da Pá
tria" e de 19 de Novembro ti
veram grande estímulo na co

laboração do ex-Interventor
Nerêú "Ramos e do diretor do
ensino, sr. Elpídio Barbosa.
Ontem, várias comemora.

cões se realizaram e ao meio
dia, conforme o decreto suge
rido ao sr. Getúlio Vargas pe
lo Exército, as repartições pú
blicas hastearam o pavilhão
nacional, enquanto os respe
tivos chefes explicavam os 7?W

Uvas àa solenidade.
'

.. No PaZácio do Govê1'1w, o S1·.

Interventor Luiz GalloUi pre
sidiu a tocante cerimônia.

Terá permissão
de apelar
Londres. 10 (C P.) - Segundo

fontes comumente bem i nf'orrnadus,
Will ium JO,\Tl', o traidor bri tân ico

que O!WI'H\'a na emissora ,nazista de
Ber-lim e que' i_' conhecido pclu ul
cuuha de "Lord Haw-Haw ", tel:ú
]ll'1'lllíssãn <{(' apelar para a C<ll1la
l'a dos Lords da rnglaterra.
;\diant,l-sc que (J Proem'ado!' Cp-

CASA MISCELANEA distrí
buidcra dos Rádios R. C. A.

Victor. Válvulas e Discos. 9
Rua Cúnselhéiro Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
Diário Vespertino

--------------,�

De ordem tio sr, Capitão de

Frugnta da .H.. j{ll'I., Plínio da
Funseca lUendonça Cabral; Ca·
pitão dos rodos dêste Estado,
faço ehegar ao conhecimento

dos interessados que:
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es- A) _ Os reservistas da Ar-

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de mada de la e 2a Categorias das
formatura. Classes de 18 a 44 anos, isto é,

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com os nascidos de IOde janeiro
início ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas. de 1901 a 31 de dezembro de

Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo 1927, residentes no Estado ele
durante á CEIA números de canto e musica, e, em seguida, Santa Catar-ina, deverão rece-

danca. bel' de S de novembro a 10 de
constantes deste programa, feitas pelo Clube. dezembro a ficha de apresen-

(A CRIA DE NATAL será ás expensas do SOClO, abrindo o

'I tação na Capitania elos Portos
Clube, préviamente, a inscrição para a mesma). do mesmo Estado, em Floria-

Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre. com início ás nópolis, e entregarão a referi
da devidamente preenchida de

OBSERVAÇÕES 16 a 30 de dezembro no mesmo

:Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve- local, com a caderneta de re-

rificarão por motivo de fôrça maior.
,
servis ta, para ser apôsto o

Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje sera I competente "VISTO", ele acôr-
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas do com. o seguinte horário:

de rtgor, permitin do-se o branco. dias úteis: das 9 ás 12 horas;
B) - Os reservistas da Ar-

--:
mada de 3a Categoria elas mes

mas Classes, residentes nêste
Estado, não subordinados a

Emprezas ou Companhias de

Navegação, receberão a ficha
de apresentação no prazo su

pra - na Capitania dos Por
tos elo Estado de Santa Catarí
na, em Florinópolis, ou em

sus Delegacias de São Fran
cisco do Sul e Itajaí ou Agên
cias de Laguna, e entregarão
na mesma Capitania, 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 Emprezas e Com

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

fichas de apresentação (tantas
quantas forem necessárias pa
ra seus empregados reservis
tas da Armada, na Capitania
dos Portos dêste Estado, em

Florianópolis, e as restituirão
devidamente preenchidas com

as cadernetas de reservistas
para o fim já indicado;
D) - Os residentes em ou

tros Estados, em trânsito, re

ceberão a mesma ficha nesta

Capitania, Delegacias e Agên
cias, sendo a entrega feita em

idênticas condições pêlo pró
prio, que apresentará sua ca

derneta de reservista, na qual
s e r á apôsto o competente
"VISTO" ;

E) - No corrente ano não
haverá a "Comemoração do
Dia do Reservista", com as so-

lenidades que lhe são próprias.
Capitania dos Portos do Es

tado de Santa Catarina, Flo
rianópolis, 7 de novembro de
1945.,

. . �e]son do Livramento Cou
tinho, Escriturário da Classe
"G" - Secretário.

A PEQUENA EVA

- Porque não dás um pe
daço de maçã para o teu ir- o

manzinho?
- Não, mamãe. Pois foi

justamente o que fez Eva e is
so tem sido reprovado até ago
ra !

Clube 12 de Agosto

Dr. Pamphilo d?J���or�;eire de Carvalho. Dr. Francisco �
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo i

� e José Abreu. �
.... ,.. ... -_i'� .... ,..,. ..,...........,.._.,.�_...I'......_,......-..,.".......

...-..,...����=�� I

, ;. HENRIQUE

(Membr�Td�D:���tos de

jij
Direito

__ AsoDcViaOIGABDraOlli_l_eiro
e

I
Pauli.ta. lente da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

Praça 15 de Novembro. n' J.

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I.ala 3-Caixa Postal -- 86. Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
I
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* * *

NOSSA EXPORTAÇÃO DE
TECIDOS - Segundo informa
o "Boletim Mensal de la Oncí
na Comercial del Brasil", em

Lima, Perú, durante o ano de
1944, prosseguiram de maneira
auspiciosa as remessas brasi
leiras de tecidos para o exte
rior, pois somaram, aproximi
damente, 1.100 milhões de cru

zeiros, equivalentes a pouco
mais ou menos 10 por cento do
total da exportação, no referi
do ano.

, .....

l! ;;-'lUtE .lABIA •.••

· .. que, em tôda a criação, a
ave que voa mais alto é o con

dor dos Andes, a qual chega a

atingir 7.000 metros de altura.
· .. que os Estados Unidos

são atualmente os maiores im

portadores de café no mundo;
e que, até 1822, êste produto
era completamente desconheci
do em Nova York.

· .. que as cinzas de Cristo
vão Colombo, o descobridor da
América, encontram-se deposi
tadas na Catedral de Sevilha,
na Espanha, muito embora

aquele célebre navegador te
nha nascido em Gênova na
Itália.

· .. que, somente nos Estados
Unidos, há em funcíonamento
4.146 fábricas de cigarros, CO�:l

uma produção anual avaliada
em cêrca de 806 milhões de

Idólares.
· .. que entre os antigos egíp

cios, quando complicadas ceri
mônias mágicas eram as prin
cipais medidas adotadas para'
combater os males da natureza
humana, a duração média da
vida não passava de vinte anos.

... que ainda pode ser vista
nos Estados Unidos a cabana
de madeira em que nasceu

Abraham Lincoln; e que essa

relíquia histórica norte-ameri
cana acha-se atualmente en-'
cerrada num riquíssimo mau

soleu de mármore e vidro er

guido em Hodgenville, no Es
tado de Kentucky.

PROGRAMA PA_l�A OS llIESES DE �OVE1\InRO b
DEZEllIBRO DE 1945:

�OVEMBRO
Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia ::5 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

DEZEMBRO

22 horas.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA

EDITAL

VERMíFUGO de HEMP

CARLOS·ALBERTO e

MARCIA·JACI
participam aos amigo. e pa
rentes de seus pai. Alberto
Gonçulves -dos Sante. e Iací
Silva dos Santos, o nasci
mento de seu irmãozinho

JOSE' -ROBERTO
ocorrido no dia 29 de Outu

bro p , palilado.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

Trabalho. Come.rciaill
Impre.llão a cÔre.

Compo.içao de livro. e

Iornaill I
Tá.e. e Memorai.

Doublêe e tricromia.
Revi.ta•• Avul.o. • Caixa••

E.tojo.. etc.

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$

Número avulso Cr$
No laterlor:

Cr$
Cr$
Cri

c.s

10.00 "

40.nO
20,00
7.00

. �\
0,40

80,00
.5.00
25.00·

0,50
.'

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 ••• Florian6polis Santa Catarina

Ano

Semestre
Trímestre

1

; I

CERCAS "PAGE"

Número avulso

Anúncio. mediante contrato,

Os originais. mesmo não publi·
caâoe. não serão devolvido•.

A direção Dão se responaabtlíaa
pelos conceitos emitidos no.

artigos assinado.

TIPO 9x33 - 9 FIOS N.o 10 - MANGUEIRÕES
--**--

As telas "PAGE" - isentas de farpas - são fabri-

eadas com arame super-galvanizado e proporcío
nam a máxima compensação e satisfação aos sra,

CRIADOR'4ES e FAZENDEIROS, além de

Segurança - Economia - Durabilidade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE" ,

outros tipos de telas para: MANGUEIRÕES - LEI

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIÁRIOS
e GALINHEIROS - PARQUES - JARDINS 'e

RESIDÊNCIAS - MUROS e outros fins.

--**--

Solicitem informes ao. febeícee tee I

,.PiS E
.. Praça da Sé, 371-2.0.S. 203

.

LD ..ta. Caixa 241 - Fone: 2.3080
Mo Tel. "Cercapage" - S. Paulo

U. J. 8.

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste jornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES

COMPANHIA "AWNÇA DA BAIA-
Fadada e. 187. - Séde: II A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon S8bilidadea
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Direção de A. Dorncsceno :

pg. 3"ida Militar

Natas Ruraes

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

�

5

5
6

c

«

] urisprudência
Notas Cientificas
Govêrno do Estado
Fatos Políticos

� atas Locais

"

S

1-8

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades (

98.687.816.30
76.736,401.306,20

Direçõo de D. S. LiItO:

?\ oticiário Estrangeiro
:\ oticia s do Pais

Pelos :a.runicipios

1 .�

2

5

ADVOGADOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

Estatística
Esportes
1\ otas da Prefeitura
V ida Escolar

fi

7

Direção de E. Flores:

2:\Iagazine
Concursos
Vida Social

:\ em todos sabem

Religião

2

3

5

Reporta(Jens de:

D. F. de-Aquino ,pg. div,

��::�:: �:��L�������e ,•.interessa é, realmente, uma provid.mcia
.

para endireitar O que estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

:'\..:\0 O escândalo que a sua reclamação

ou queixa poderá "ir a causar, encarni

nhe-a á SECÇ':;:'O Rr,CLAl.IAÇül':�,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de uueru

de direito, recebendo Y. s. uma iufovrna-

çào do resultado, embora em alguns ca-

sos não sejam publicados nem a recla

macâo nem a providência tomada.

Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seue

legítimos donos, nesta redação, o,

seguin les documentos:
_ Certidão de nascimento expee.

riida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de urna

';I<mhora, tendo ao colo uma crian

ça..

_ Certificado de reservista de'
1a categoria, n. 259057, expedido a

.\fanueJ Camilio de Lima, com car-

tas. fotos. etc.
.

- Um' recibo passado pelo sr.

Tito Peixoto aos 51'S. Vitor Bab e

}Tercllles Allet, referente à vend ..
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

pedida a Antônio Hccpers, de Gua
ratinguetá, neste Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Cr.UBE DOZE DE AGOSTO---Amanhã, dia 21, Soirêe em home·
,

nagem à oficialidade da frola que chegará
amanhã à nossa capital.

OllNDEIRft DO BRaSil :o:�:�}��:�:o
o dr. Luiz Gallotti recebeu a se-

.\. JIIl'US filhos Coriguas i, Huben . si 50 milhões ele brasi le iros , :iI'ir-
'1

.

I I gu in te cornun icaçào :
e ., uri o, manrlo com toda eloqüón c ia a 1><1-
V Ii lh

"SI'. Interventor Federal - Flo-
amos, meus lOS, ver a Bau- lança de uma raça moça, un if'i e.i-

tI
. r ianópolls.

{'Ira que p axsa . . . ria pelos mesmos sacrifícios, pela
vr ("II 1 Rio, 9 - Uruentlssuno - Para
v aruox, meus I lOS, a

ç
ar nos- mesma lingua, pelas mesmas Irud i- -

sas vistas cn k-vadus para a glorio- cõcs. os mesmos lances imorlni s
conhecimento vosseric ia e provi-I

B lei Iui
-

1
dências necessárias transmito texto I

sa a nr erra e na pa p itaçao \ e de heroismo e bravura de ncssr.s

I b t'}' I t
. seguinte alto legislat

í

vo que acaba
suas (O r as scn Ir .iatcr e a ejar 'Hnlqpassados, pela mesma cmpol-
a vida da Pútri a, pulsar o corução I' gante e imaculada História: Vi-

ser assinado pelo sr. Presidente da

de nosso q ucr id o Brasil! la nica e Pirajá, Humaitá c Ria- Hepúb lica e será publicado Diário

Quando em cr iauçu, ouvi dus lú- chue lo, Ituzaingó e It oruro , Avah v
Oficial de If corrente: "Decreto-

b i I 'I 'I-
.

'f'
-

I
. lei número oito mil cento c setenta

\ lOS (e 1l,lJI11H "' ac a srgm lca\'aü c Dourados. Laguna e Copacab... nu,

1)le
suas cores - \) verde de nossos - alen tanrl [) as vítimas das i nt e n-

c sete. dezesscis de novembro de

miares. flurcsl as e campos; o ouro I tonus in legr-al i stas e comunista.
m i] novccentus c quurcn tu l' ""1C'.

[a r iqucz a c t' I '1 I I
Da at ribuicân aos ju i z rx el\'i[l,,',i�

�'
,

a von J( 'a !lO so o; o, UZLl ou assist i nr ° o suprêtno sacrifício .

do ceu ; 'o hrun co da esp i rituul i da- de nossos soldados em :\[onle Pra-
O Presidente d:! HeIJuÍJliç:L usand'

,\te sadia e \) Ir-ma "Ordem e pro-l no e Barga, :\10nle Caslelo r- Sopra-
da atribuição quo lhe confere o ar ..

1:re$so" huxe de toda prosperidade sasso. Casluln uovo e :\]l)nlesC'. em
ligo 180 da Constituição, decreta:

- cresci - trazendo-a bem juut o desafronta aos ultrajes n az i-Iuscis- Artigo primeiro - Sem prejuízo de

ao coruçúo , e q uandu cond uz id li ta... suas atribuiçõcs legais. poderão os

pl'la lllã'Ü Pu
í

crnu-c- apr-endi os "Salve Bandeira do Brasil" � juizes vifalicios, nas respectivas
r risód ios épicos de nossa Hi stó- "Contemplando o teu vulto sagra-

comar.cas. ou termos. responder
ri a-pálr ia c os seus gloriosos feito>, cio.'

cumulativamente pelo expediente
er vibrei orgulho em ser bras dei- Compreendemos o nosso d ever:

das Prefeituras Municipais. quando

)1'0 e hoje. 110 aconchego do lar di- E () Brasil. 1}01' seus filhos amado,
os Interventores não puderem dar

toso, COIll ,1 corupanhci r'a c ar iuho- Poderoso (' fel iz I,ú de ser"! de vez substituto efetivo aos pre- _

sa que é vossa Mãe, eu vos apre- Xo dia de seu an iversár io, xr-nt i- feitos que exonerarem ou demiti- Surpreendente lura'mentosento, IllClLS filhos, orgulho de sua mos (' compreendemos. ao fita-la, rem. Art. segundo - Esta lei terá I

'

,

,

grandeza. pancjand o farfalha n te. a realida- a vigência de vinte dias a contar da

Saudemos pois, meus filhos. cn- de que nos cerca, existinlu em nos-
sua publicação. Art. terceiro - He- Manilha, 19 (U. P.) - O ex-co- general Yamashita, no dia 6 de ja-

sas almas uma emoção maior. um vogam-se as disposições em contra- mandante naval japonês 'nas Fifi- neiro de 1945, ou seja, mais de um

rio. Rio de Janeiro, em dezesseis pinas compareceu perante o Tribu- mês antes da cidade cair em poder
de novembro de mil novecentos e nal encarregado do julgamento do dos americanos.

quarenta e cinco; cento e vinte e general Tomoyuki Yamashita, para Enquanto ouvia êsse testemunho

quatro da Independência e cinquen- fazer o surpreendente juramento o".general Yamashita deixava trans

ta e sete da República. (Ass.) José de que êsse comandante do exérci- parecer uma atitude de espanto, ao

Unhares, ,;\. de Sampaio Dória". to japonês era o único responsável mesmo tempo que fitava rancoro-

Rogo vossenc!a obsequio mandar pelas violências praticadas em Ma- samente o calvo vice-almirante [a ..

publicar órgão oficial govêrno e nilha.
dar ampla divulgação meios con-Í Essa nova testemunha. que é o

venientes aludidos decreto,-lei. Sau- Y vic,e,-,almirante
Desnhiohi Ob'Oochi,

Idações cordiais. A. de, San1.P�,jo Dó- foi. trazida do campo de prisionei
ria, )Iinist1'O da Justiça". ros de guerra e veio reforçar a

acusação constante do processo. de lque as tropas navais ,japoncsas que

cometeram uma sene de h'Orripi
lantes atrocidades em Manilha es

tavam sob o comando do general
Yama..�hita.
Em voz trêmula, o vice-almirante

Okoochi testemun,hou que passára
o comando dos W.OOO oficiais e

subalternos navais em Manilha, ao

leiados na singular beleza de suas

cores e na apoteose ele seus episó
dios, o aur i-verde pendão de nossa

Terra, ii Ilarna augusta da Pátria,
a Bandeira de nosso Brasil!
Ela é o símbolo ótico da Pátria

e nela o Brasil palpita inteiro, em

todas 'as suas manifestações, e no

seu Hino, símbolo acústico, vibra

ludo quanto possuímos de magos
toso e sagrado!
A Bandeira 'e "alma. C8rn('

'sangüe de nosso Brasil"!
Por entre as aclamações de

dos os brasileiros, ela, no dia

tão bem disposto, cheio
de vivacidade e energia
- o razão do alegria
de viver! Seus olimen

tos, verdadeiramente

nutritivos, são preparo·
dos com o insuperável

orgulho legítimo e urna espe-rança
mais fagueira e ardente. de poder
mos um dia, merecer a glória do
sacr if'ic io extremo pela grandeza
do Brasil!
E tú. Bandeira, serás qual tocha

resplandecente a guiar nossos pas
sos na longa e aspérr ima jornada
de nossos -deveres!
E pelo teu pas.sado glorioso, pe

e lo ol'gulho do teu pres{.·nte e pela
grandeza de teu futuro, bendi,la se

lo- ,ias. Bandeira de nossa Pátria!
de Salve. Bandeira gloriosa dD Bra-

:;;U:6:11:�!�':;s!r��r��t:I!��:'ma:� si!!
Do Pai e amigo I V I" G E N Staréus e é conduzida garbosamen- André Nilo Tadasco N

te em Iparadas civico-militarb! Florianópolis. 19 de novembro

IEla sintoniza, nos quatro cantos

I
de 1945.

ca-rdiais de nosso imenso teri-Ító- Sgt. .Andrelillo Naliuidade da

rio, a ('moção e o civismo de (flla-' Costa. .

FpoUs. -- Joinvile
I

ICiDe Odeon
Saídall - 2 horail damad,ruqada

A's 7.30 horas
... e o auces.o continua!

Um drama impre••ionante arran

cado da vida real:
A QUADRILHA DE HITLER

com Robert Watson, Victor Varco
ni e Robert Ryan
No Programo.:

Notícias da Semana m.F B,
A Ciencia Popular n. 2 Short Cal.

Fox Airplan News 27xB6
Atualidadetl

Preços: Cr$ 5.00 2,40 e 2,00
Impr. até 18 anal!

* ')(: *

Cine Imperial
A's 7,30 horas

ultimas exibições
Um filme cheio de aventuras:

DEDO DO DESTINO
,�om Richard Arlen, Jean Parker

e Chester Morri.

ESPIõES DO EIXO
Com Ricaro C or tez e Francss

Farmer
Um filme diferente!

No Programa:
Filme Jornal -D.F B,
Precos: Cr. 2.00 -único

{mpr, até H anos

�Su9ão dos Moçaa
Anne Baxter, Franchot Tone.
Akin Tam1roH e Erich von

Stroheln em:

5 COVAS NO EGITO

ELEITO POR rS.4.XIJJID IDE
Afim d:? estar sempre a pos

tos em seu lar. foi eleito. Dor

aclaJ1l:1cão,' o afamado aperiÚvo
r�mT.·' I

I A titolo precário
Rio, 19 (A. N.) - Despa

chando uma petição em que
um brasileiro naturalizado so

licitava ser incorporado ao :ser

viço ativo do exército como vo

luntário, e gen. Góis Monteiro,
ministro da Guerra, declarou
o seguinte: O requerente bra- 4 política adotada
sileiro naturalizado, não pode

d'd t
Washington, 19 (U. P.,) - A po-

can 1 a ar-se voluntariado do lítica recentemente adotada pelas
Exército. Nos têrmos do art. três potências. sôbre a revelação
84. alínea A, da Lei do Serviço

, dos segredos da bomb3 atômicJ.,
Mllitar, indefiro o pedido. Em teve acolhimento frio entre os ('on
face, porém, do parecer já emi- gressistas norte-american-os.
tido pélo consultor juridico do

E:xlército, autorizo, a título pre-
Em declarações públicas. a maio

cário que os estrangeiros natu- ria dos legisladores norte-amel'ica

ralizados, portadores de diplo- nos deu cauteloso e vago assenti

ma de profissão liberall, se abi- mento à decisão canadense-britâ

!item ao exercício de suas pro- __

l1lco-nOl'te americana, ele nã-o reve

fissões. lar os processos de produção da
bomba até que o mundo possa des
cobrir "efetiva e cOl1lpelidora pro
leçã,o contra seu uso para fins de I
destruiçã'O". Entretanto. muito di
versa foi a atitude que se refletiu
nos comentários nã;) oficiais.

Os senadores que querem sejam,
os segredos da bomba alômica con·

servados em sigilo sob quaisqu.er
condições, denunciam o plano pnr

participam aos parentes e incluir a revelação deles, embora
amigo. que sua filha EDITE. Iatualmente em Porto Velho,

em futuro indeterminado. E os que

território de Guaporé, onde s�o f�vor�veis à imediata in1tern,a-Iexerce as funções de chefe clOna]Jzaçao do segredo, porque
do gerviça de enfermeillas da isso

imPljCa,
,num e,;,tim,ulo à

('I},ope'lSaúde Puhl:ca. contratou co- ração IlUlndial. mr}S'ram-sr deSJ-
sarr.ento com o Dr Qldegar

Franco Vieira.

I
pontados di"nte da pei"spec�:v" de

. ....;
retardalllento na exx'uç:lJ dê5sa I,j ".. -" Medida.

flonês.

1J1�lili]I:Íllijl]lm!1
'Í JUI8 QUI: VJ(

JfOlO, í: UlI
• I •• O LOf
-

POODOSO .A:BXI-
I..lü NO T.BAT.Ik-

1IKNTO .D'"

loinvile -. Fpol is. �
I

Urs.· Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS
Felipe Schmidt,

(Sobrado)
FIo rionópo lis

21

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita.
dos_ Contribua para a Caixa de &4
molas aos Iftd,igentes de Florianó.-

Saídall -- 9 hora. da manhã

Rua

DO DIA
O QUARTO DO DOENTE

O quarto do doente deve .ar c::on

venientemente ventilado. O ar imo
bilizado tem. sôbre os enfermofi.
açQo ainda maia nociva do que
.ôbre as sadios.
Providencie para que, no quarta

em que permanece algum doente.
o ar seja renovado de modo con

tínuo e cauteloao, SNES,

o PRECEITO

S 8 nu Denol
CONTEM

Ol'fO ELEMENTOS ,ONI«:08:
ARSIENIATO" VANADA.
TO. FOSFOROS,CALOO

ETC

rONIca DO CEREBRO
TONICIOl DOS MUSCULOS

011 Pilidol. DePluperldot,
E.qot.dot, Animltec., Mãe.
QU. cri.1I!II Magrol, Crianç••
raqiJIítk.. , '.ceb"rijo e tonã·
fic.çio 9_.01 do olqo,ni,mno

eo.., co

S8 naue n 01
r le o N.8.P. n' (gg, dlit 1921

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Inforr.nações nesta redação

iCafeeiras
I Precisa-se para
regação Tratar
Novembro. II.

eerviço. de car

à Praça 15 de
3v-J

LEOCÁDIA e ALPHÊO
TOlEHTlHO DE SOUZA

BR ITO
9 alfaiate indicado
Tirad'entes, 'i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tu podes, se quiseresl
A «Caixa de Eemolas», uma das coisas mais sérias e I"\. ELE'j'RIFICAÇÃO nA ]mais
socialmente benéficas que, em matézia de inetituiçõee,

AU IUt'UI/I'UItA lUOnERNA entre nós existem, -- oferece aqui um «coupons de inscri
'. ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di-

Já não estamos apenas [la zer todo o bem que merece eeie dito da CAIXA, mas

época da mecanização da agri-I pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o

cultura e sim na da eletrifica- �e que precis�m os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos

ção de todo esforço agrícola em a obra de cerideâe. Preenche o coupon e ampara, assim.
benefício do esforço físico do o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.
Lornem. Assim é que a Asso

dação das Companhias Gera
doras de Força da Inglaterra
submeteu à apreciação do go
vêrno britânico um plano gi
gantesco tende-nte a fornecer

energia elétrica a todas as fa
zendas da Grã-Bretanha. Si na

Inglaterra é possivel realizar
êsse avançado plano de pro
gresso nacional, é facil imagi-
.
nar o que seria o panorama
agrícola do Brasil, si aproveí
tassemos nossos imensos re

cursos hidráulicos para êsse
mesmo fim. É verdade que na

Inglaterra, a energia elétrica
está ao alcance de '97 ('I' da sua

população total que representa
um índice seguro do seu imen-
so desenvolvimento. Por outro
lado, essas enormes realiza

ções agricolas durante a guer
Ta, de que tanto se orgulham
os ingleses, são devidas em

grande parte ao seu enorme

potencial elétrico. A finalida- Ide visada pelos ingleses com a

eletrificação total da sua agri
cultura é de obter um rendi
mento máximo a um preço
muito baixo.

Notas rurais

I
Dr!��. S2!r2�2!��E.1:médica do Centro Espírito

Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado. 311-2° andar,
Rio de Janeirc. onde passa o

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamen te -

nome. idade. endereço e en

valope selado para ares

pos1»a.

30v.-- 71

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis, de de 194--

I
I

Modas GUASPARI

Funcionará novamente, dueon te o.. mesês de dezemhro e ja
neiro, ° já tradicional CURSO DE ADMISSÃO dos professores focá
Warken e Waldemiro Cascaes. (ambos do Coieqio Catarinense). desti
nado a preparar candidatos. de ambos os lIe"OIl, aos exames de od
mi..ão de todo. os estabelecimentos de en.ino secundário. tais como:

giná..ios. escolas normais. academias de comércio. etc.

As aulas corneçarfio no dia 5 de de'l:embro e serão ministra
das no periodo do manhã. dos 7 às 11 horas.

A regularidade das aulas e a longa prática dos professore.
contituem a maior garanti0 da sua eficiência. No ano passada. a

percentagem de aprovação foi superior a 80," do tatal dos olunoe ,

Contribuição; O curso completo, inclusive taxa de inscrição
no Ginásio. que será feita pelo Curso, importa em Cr$ 200,00 (du
zentos cruzeiros). pogaveis no ato da matricula,

Matricula: Das 8 às 20 horas, todos 011 dias útei., menos sá

bados, no Curso de Humanidades, à. rua Trajano. 36, ou- na residen
cio dos respectivos professores.

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

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

LAR DEPURA TIVO

DO SANGUE

I o Fígado. o Baço, o coração
PUlmões a Péle. Produz Dôres de
DOS Ossos, Reumatismo, Ctlg'ueirh .

belo, Anemie. e Abortos
lnofens.vo 81\ orgIlOÍSIDO. Agradá.ve! como licôr.
O ELIXIR 91 4 está aprovudo pelo D N. S. P.
como suxtltar no trutsmern» �'h Sífilis f' Reu-
matismo da 1T1PRfOq ortgern. _

VALIOSAS OPINIOES
° ELIXIR «91ft», dada 4 $_ua

base. é ótimo auxiliar do il'à
lamento da Sífilis principalmen
le nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Ben�dit!) Talosa.

o Estõmaze, 118

Cabeça, DÔre>1
Queda do Cfl.

Correio Lageano
Venda av·ulsa rr,a

AGÊNCIA PROGRESSO

(ai Dr. Ralae! Rartolettl

!

(310) 15v-lZ

CONTA CORRENTE POPULAR iJuros 51/2 a a. _; Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPrTAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua TrajanOt; 23 - Florianõpolis

Nome por extenso

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91lp, obtendo
semnre os melhores resultados
DO trrlamente da Sífilis.

Curso de Adm.issão

Olr. B. 6 S. MediDa Farm. Narbal Alus de Souza
Farm. L. dI CosUa Avillil

Exame de sangue, Exame para verificação de ca:n.cer,
Exame de urine, Exame para verificação da gro.vi·
de!Z. Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos. Exame de fé:zes,

Exame de secreções.
Jlutcvaccinas e transfusão da sangue.

E.x:oR'u químico de fazinhas, bebidas, café. águas, etc.

I QUER VESTlR·�E COM (OHfORTO E ElE6AHCIA 1

1�!!a!taJ��!�ir.�ia!Ol�eIlO I

.._OVADoa •.u.o aa..•••• aoa ... 5 •• Da ••a_

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

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.

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

Sedas. Ccsímírcs e Lãs

CA.SA SA.TA a(OSA. I

ORLANDO SOA�PillLLl I
Ria Conselbe'iro Mafra. 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- Ead, Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Para o seu dínamo <ou motor
de arranco a

OFICINA EN.LDA
Rua Conselheiro Mafra rre, 135

Laborató.rio 'Clínico
RIUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em fte ll'I te aIO Tesouro do Estado

Florianópolis

FARMACIA ESPERANÇA
CO Farmad.tko NILO UUS

11<0" e amaaILi _. ..............
__ ._at. e� - H� - ,..._ -

btIIIQI"�
.....- ....tIIII�_ .................

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Deseje obter
.empreqo ?

Procure então a nossa Gerên-

{ . da e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas

I
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
a()s interessados na aquisição de
bons funeionáríos (as).

f;urgent�
x x

1
�

Vendem se, para sala, quarto
e cozinha, em perfeito estado
à rua Padre Roma n.v 90.
Preços de ocas ià : 5 v .. 3

* * *
I

r Negócio urgente!
r Por motivo de viagem vende,
.sse 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 Joào Pinto,16

15 vs. 3
x X X

TERRENO
Compra-se um lote Das ime

diações da linha Circular ou

. Agronômica. Informações na

rua Tiradentes - 14 - sob.
10 vs. - 6

* '" *

Vende-se

* * :I:

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

cota de oleo.
.

Tratar com Sidnei Noceti
rua João Pinto, 44.

Telefone 1134.
•••

VENDE-SE
(ri 18.000,00 I

Um automóvel, marca Che·�
vrolet, tipo 1937. em per lei t-\J
estado de c(mserv'�ção e futl'
donamento. Tratar com o �;Ir.
Nagib Daux, no Cine RIT?;.

/

Maquina PFAFF
(familiar)

Vende·"e em ótirr<�o estado;
Ver e tratar com P"acida Ma
fra - rua Felipe �3chmidt 34
B9z9r de Mó�a�! }i'lorianópdis.
VENDE-SE-. t1l_ma mobília

4,mpleta de
3ala de jantar porf()r$ 3.500,00.
Tratar à rua A ista Bitten l!·t':Ourt 24. 3 v, 3

"".
I

5

Academia de Comércio
de Sanla Catarina

EXAIUES

A MULHEH. Q'GE FCGJU DE Tristào de Athuvdo afirmou que
SODOMA José Geraldo Vieira era o primei-

José Geraldo Vieira 1'0 cscrior a tentar. IlO Brasil, o 1'0-

Edição da Livraria do Globo mance diretamente no plano uni
Pôrto Alegre versai. Tomando como tema social

José Geraldo Vieira, o f'estciado a paixão elo iôgo - território irnenPrecisa se de um cozinheiro. autor de "A Quadragésima Porta", so onde a natureza humana se r-e

,'na pensão Particular da Base dividiu a sua carreira literária em vela em sua capacidade irr-esistível
Aérea Tratar com Benedito três fases. A primeira, de puro vir- de ser vencida e dilacerada - Ge-

',' Garcia na Cia. Dahna Concei- tuosísino gra}ui.to e eli�pol1ível, cc m- raldo Vieira criou uma 'Obra de tal

I
preende "O I'riste Epigr-ama" e "A riqueza e profundidade que, quase.ção. Sv·2 Ho nda do Deslumbramento". A se- vinte anos depois, levaria Álvaro* * ..,
gunda, contida no período que vai Lins a afirmar que o livro perrna-

Mo'velas ele "A }Iulher que fugiu de Sndo- necia ainda hoje como um dos 111e-
ma" �I() "Território Humano". é ca- lllOJ'CS romances que lera.
racter'izada pela trausf'orrnação do Hcconstituindo o destino tril';Íco
célebre mote de Manoel Bandeira de um homem, o romancista roa

C' \'ou-me embora p'ra Pasárgada ) lizou. na opinlão de Pedro Dantas,
cm "�I'asüo para Ogigia", por cau- "um estudo e um depoimento".
su da constante obsessional de rU-1 Tem o caráter de uma .obra defini
ga de suas personagens. tiva , afirmou outro crítico, E Os
A terceira fase, que inclui "A' wald ele Andrade rcconnccc que "A

Quadra,;;i'sinla Porta" e "A Túnica -'[Illhel' {fUC fugill dto Sorlomu '

puxa
e os Dados" (a sair), encontra sua para o oito o nosso standard liu-ru
j ustif icat i va num verso de Hilke: rio. Rosário Fusco compara-o a

"Que terrível largura a do caminho "O Jogador", de Dostoiewski, e

que desemboca no Teu patamar!
"

Agripino Grieco afirma que, depois
"A Mulher que fugiu de Sodo- de Lima Barreto, mio apareceu na

ma ". ora em edição definitiva, apa- da melhor nestes vinte e cinco anos.
reccu na sua primeira versão em E pois, com justo orgulho que a
19�5. Premiado pela Academia Bra- Livraria do Globo inclui na sua co
sileir a de Letras, este romance foi leção de "Autores Brasileiros" a
recebido com os mais altos louvo- edição definitiva de "A Mulher
n's por tndos os criticas do país. que fugiu de Sodoma ",

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

Ligo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943,
torno público que, no próximo dia 10 doe 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 mesma mês de dezembro,
às 19 horas .

Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des
ta 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.
Flávio Ferrari, Secretário

Pedido ao

DEPOSITO DEM!ARIO

MASETTI
lN5TITUTO DE DIAGNOSnCO RUA SEMINARIO, 131 -. 135

!CUNICO
DR DJALM.A RUAMARCONI,44 S.PAULO

.

.. que enviará lista de preços.

MOELLMANN --- ww __ .._A"n_::--·'�

�:'"�=�1a�=-bn fServiço de Aprendi..
=: :::�a��= zagem Industrial

lI!'lID6rJo do bomlIm. • da mulher
........�_ DL P.&1JLO T.&V......
Ounro dIe RIuHo1otrla CImJca com • dl'.
� da .4m.1l c.m� (Mo Pau
Iot. IlIIpecIalIlado em � • 1ae4.
PllbUca. poja Ua1ft1l"11dad1t do RIo dia la.
afiro. .- Gab1DetG O.. Ralo X - �

�Ie cllin1ea - IlfiaboUllmo ..
IIÚ - � Duod.w - 0a'b1lwte
t. fIafoteIrapia - J..&lMInt6r1o do�
;opia •�� - a_ ........,

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

Pereira &: Cia.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

BREVEMENTE

transmissores para ama

dores, Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d. Adulto.
Doençaa oia. criançaa

Laboratório de Ancília..
clínicaa.

COlUlult6rio: r.a Felipe Seh.
midt, 21 (alto. da Caaa Pa
rai.o]. da. 10.30 á. 12 • dOI!

15 à. 18 h•.
R.••id3ncia: rua V*. de Ouro

Preto, 64,
Fene: 769 [manual]

DE ADMISSÃO

Encarregam-se, no. portos de Santo. e Rio de Janeiro. de

DESPACHOS DE IMPOR't'AÇÃO •• Providencíemdo o desembaraço
de mercadoriaa e .eu reembarque poro 0& portos do nosso E:atado.
DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para qualquer pôrto do País

e do Estrangeiro.
DESPACHOS DE iCABOTAGEM •• Recebendo aa mercadorias em

São Pcrulo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do delltino
ou eluiando-a. para o interior.

Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 36 .•• Caixa Postal n: 12

Fndereço telegráfico .. TREVO, .• Telefones 1098 e 1342.
FLORIANÓPOLIS •• SANTA CATARINJ\.

Caixa Postal: 3194
Telefol1il: 23·1598
Telegramas: lE�(AM

Clube dos Funcionários
blicos Civis de Santa

Catarina
a v i s o

Cornurrico-se aoa srs. aSllociado.
que o ar. dr. Soulo Ramos, pa••ou
a' fa2.er parte do corpo médico do
Clube, atendendo. na sua especia
lidade -- Cirurgia Geral. Ginecolo·
gio, Obstetrícia e Traumatologia -

à. segundas e sexta. feiras. da.ll
13 às 15 hora•. na noua séde so

cial. onde o. demais facultativo.
srs. drll. Paulo Fon tea, Newton D'
Avila e Agripa f aria. continuarão
a atender no. horádos habituais
s nas re.pectivas especializaçõ..
Florianópali., 9 de novembro de

1645.
VITOR LIMA,

Presidente na Diretoria

Ouro para Dentistas j
22 Quilates (Justo Título) 1

II
i
.1
�

�
.

ii
I;

Envelope de 3 e 5 gramas

(SENAI)
Edital

De ordem do sr. Delegado
Regional nos Estados do Para ..

ná e Santa Catarina, comuni
co a quem possa interessar que
estão abertas, até o dia 20 do

corrente, na sede da Inspeto
ria de Ensino de Florianópolis,
à Rua Marechal Guilherme n.

23, as inscrições para provas
de seleção de candidatos aos

cargos de: instrutor de marei ..

neiro, instrutor de mecânico

(ajustador-torneiro) e instru ..

tor de ferreiro.
Informacões sôbre as condi

ções das provas e a natureza
das funções do cargo a preen
cher serão prestadas aos ínte

ressados, 112. séde da referida,

Inspetoria de Ensino, todos os

dias úteis das 12 às 18 horas.
Milton Marques de Oliveira

Inspetor de Ensino

6. da Costa

MACIEL, FONSECA & CIA ..

�oDta Própria

Recebemos à consignação: man�eiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cere:2Ís. Fecula.
caçãc, camarão. Contas rapidas, preços reais do me:rcado. FazemJs finan·

ciamento até 80% sobre '3 valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO -- BRASiL

Cereais em grosso
Manteega, queijos, xarque,

banha e salgados

Comissões -

RUéi Leandro Martilrns, n. 6
Quase Esquina da RlUIa Acre

Rio de Janeiro

DOENÇAS NERVOSA.S
Com os progressos da medilCrun...

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males pel'�
feitamente remediáveis. O curandeí..

rismo, fruto da ign9l'ância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Sen'iço Na
cional de Doenças m,entais dispõe
de um A.mbulatório, que atende gora..
t.uitamente os doentes R<el!'VOS9S ia...
tligentes, na Rua Doo4oro 22. das t
às 11 horas .. diàriamentÇ..

Aviso
II. gerência dos Cinas RITZ e

ROXY avba. Q seuliI frequentado
re. que o Concurso que está rea

lizando lIerá encerrado amanhã.
imp"eterivelmente, àa 10 h.ora. da
manhã. A apuração serei feita u

ma hora aplilll o encerramento. En
treguem. pei•• quanto ante.. o

programa-conc'U,""o que o. portai
ro. d"s cinl!s RITZ e ROXY aBt..\io
·�li tribuindo.

PIi
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promovida pelo
Reservas de

Lira Tênis
Ubiratan

Clube
Esporte Clube.

Dia 24,
Variado

sábado, «Festa
programa artístico

Relcjcaría
. Moritz.mesas na

Primaveríl»
dancante.

,
e

Religião ICom 92 anos e víajando
Catolicismo "I t 1O s:!�I�ov��R�'A I QVl ome ros pe u ar

s. Felix de Valois, Confessor IA casá real de Va lois, na França,
conta no número dos seus mais

ilustres descendentes a Fel ix, funda
.101', com S. J cão da Matha, da es

clarecida Ordem ela SS. Trindade,
i nst ituirla para a redenção dos ca-

1ivos. :'IIais tarde or-denou-se c re

tu-ou-so para um ermo. onde se en

controu com S. João de Matha, e

depois de terem praticado orações.
Jejuns e penitencias: favorecidos

por admirável visão, resolveram

consagr-ar-se à redenção dos cati

vos. Obtiveram do Papa Inocêncio

IIJo a aprovação da ordem, EI1-

(Juan to Joiio da :'Ilatha organ izava

a casa dos Tr-initários em Horna e

empreendia várias viagens para a

IAf rica, Frli x dedicava-se aos inte

rêsses da novel ordem na

Fran�.a'londe o rei Felipe TIo a tinha aco

lhido Iavornvc lm ont e
,
c um grupo I

de 18(i cativos remidos pelos mem-j
hro s da urdem Iôra recebido com

i nd iscr-iti vc l júbilo. Em 1212, f'u
lcccu Fe lix , esgotado pelos imen

sos trabalhos da fundação e (;OIlSO

l idaçâo da Ordem da SS. Trindade.

Virtude sublime que eleva,
dignifica, aperteiçôa e purifi
ca o coração de quem a prati
ca com fé, amor e humildade,
visando unicamente fazer o

bem, tornando-se utiI a coleti
vidade humana, sem recom

pensa de qualquer espécie,
A Caridade é uma virtude

preciosa, de um valor incom

parável.
Ser caridoso, é ser generoso,

bom, verdadeiro cristão, por
que se afasta das fraquezas
terrenas, das cousas materiais,
que, quando muito, servem

para atender as contigências
da vida terrena, colocando-se
€m esfera superior, onde os

vicois não podem penetrar, I
não tendo guarida os senti
mentos vis, que atrofiam o

progresso espiritual, porque aí
os corações tem a devida COID

penetração do cumprimento
de grandes e altos deveres,

IA caridade é a marcha pelo
caminho certo em busca da fe
licidade real e não a aparen
te, quimérica, que nos ilude e

fascina a- cada momento e se

desfaz com a rapidez do re·

lampago, cortando o espaço
em noites temp€stuosas.
A caridade é inseparável APENAS Cr$ 3,00 Chavescompanheira, amiga sincera e Com essa ínfima quantia Vo<eé

dedicada do coração bem for- está auxiliando o s'eu pró,ünna. Entregaram n,ailta redação duali

mado q'ue se sacrifica com

I

C&ntll'ib�a pan a Caixa. de, Esm9!as chavell. achadoli no largo Fagun-
, . a08 IndUil�<ente8 dill FIo ruaao pilJlllis. deli.

prazer em benefício dos seus ---------------

s.emAelhau,tes. as portas de mundos felizes. MACIIAD,O & (lA. Iverdadeira caridade é a Esta excelsa virtude é pedra Ique se a�resent� humildemen- angular.o pedestal gl'aüd.ioso, �â>lloiaA e �.pNII<!In�açõ.fI e� Gual!te, que nao se cerca de faustos londe repousa o magestoso edi- Matruz:_ Fi�uan6po��1I
e ponlpas qlle de t I f' . . .. " I R,UI Joa.!) P1RtO. n .. !!

I' sna uram a lCI0 - o CrIsttanIsmo lnstl- ...._, P t-' 3'�
bl 1'1

.. v<W.ltQ 011......

Isua e eza ce estla e dn-ma. tuido na terra e ·e n.s i nado aos Filia!: C%"M<';iúma

.Espiritas! Caridade sem li-I homens pelO. meigo Naz.a.
rena. 'I

Rua FlorillU\o Pai.zoto" !/n. f&iif,; IImItes: - moral e material. URANO P)l'6prl<o) ..-Tl!llr89:a�lQlln PR.a:��
Ela nos 3Jbre de pa.r em !)3l'1(De "A Lu ., d 15-"'-"0)

1\Q.lIlt,.,. DOI! pnn,clp?L. munÚ:lp,OIf :..---------------
_ .

z e I � • 01,1> EIO"'oo",

xxx

ESPIRI1'ISMO
Caridade

Sapataria Jurity

\
\

recomenda-se pa ra hospitai, colegio, e(c. pela sua qUillidade desinFetante

Violento temporal
Lisbóa, lD (1'. P.) - Pelo menos

cinco pessoas morr-eram nesta ca

pital em conscquencia do furioso

temporal que desabou ôntem. Cal
cula-se que os prejuizos causados

pela inundação atingem a vúrios
milhões de escudos. O violento

tempera I COIl tribuiu para a redução
do número de eleitores, cm vista

de ter paraliz ado quase completa
mente o sistema de transporte. Em
algumas ruas a enchente foi de

côrca de meio metro,

Aparêlhos elétrIcos
A Instuladora de Florianópolrs,

à rua Tr-ajano n. 11, ivisa à sua dis
tinta freguesia que dispô e de cpe
rários habilitados para executar
instalacóe- ";e Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem cor.ipromisso para seus [ervi
ços.
Possui também oficina especialí-

pa ra consertos de aparelhos e létr-i-

I coo enrolamento de motores e di
n.s.'GOS, estabilizadores. ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa-
)"�Ihos de rádio.

Noticias resumidas
A firma Cuutaulds, ramosos lIW··

nuíatureiros britânicos de Rayon,

I deverá estabelecer uuiu Iáhrica

para a manufatura daquele tecido
em Hexham, Nova Gales do Sul,
na Austrália.
Uma firma inglesa recebeu dos

Estados Unidos uma encomenda re-'

lativa a cinco mil motocicletas no

valor de :!OO mil libras esterlinas.

Birrningham," centro da indús
lria de. motocicletas da Grã-Breta
nha trabalha a toda pressão no

sentido de satisfaze!' um gigantes
cu volume de pedidos internos e-

I uitramarmos,
Cm avião "YOI'I;:" deixou nestes

dias Hurn, na Inglaterra. rumando
ii Johannesburg. assinalando a sua

partida, a restauração do serviço
direto entre a Grã-Bretanha e a

Af'r ic« cio Sul. suspenso durante a

guerra.
i)ma firma inglesa de Manches

ter, manutatureira de elevadores e

portas de aço, acaba de encorneu

dar um avião "Auster " que deverá
ser empregado no transporte de·

técnicos, peças sobressalentes e·

equipamentos.

�
ANTI-PAlÚDICO
de comprovada eficácia\ H:� maIS de 50 anos. CHOLAGO··
C'_'E ÍNDIO DE OSGOOD tem

f':lerêcld:> a preferência, nn todo

o Brdsil. no tratam,;-nto elo imp;)'-
: ludismo e sua s rna:1if2SLi��')t?S.

�

Suo:!. LlrnTula, contendo aloe.3. raiz.
�
de genciana. raiz d-':= calun-,ba '."!

(",asca de quina, a:ém de cO'_"StitL Ü'

t..�rna medicação preventiva de

L�lrga apücação nas zonas paludn
S� 1S. é excelente- na desci"'nge:sü.>
na ,mento do fígado e no rp"it'·l

be�ecimento da �ecreção bJlld'·.

Procedente de Bueno. Aires. pelo ·ciippe,." da Paz; Americon
World Airways, pernoitou no Rio de Janeiro. pro..eguindo viagem pa
ra Ciudad Trulillo, o lira. Nadd Moleck de Ahi Caad que, tendo ne

celliidade de se tran.ladal' à República Dominicana. onde relidem
pe8loos de lua família, é a mais antiga pa..ageira transportada pela
Pan American, na linha atlântica, poili oonta a avançada id",de de
noventa e dois anos, Com oito dias de antacedencia. em todos os

pontos de escala ao longo dali 9 ..500 quilometrai do percurJO Bueno.
Airll8-Ciudad Trujillo. foram tomadal providenciaa nece..aria. a fim
de que o: viagem lie efetuaalie com _ máximo dali condiçõeli de ccn -

farta e legurança para \0 veneranda pasllageira. deltacaneo'$e ali ser

viços prestados neata capital onde foi duignada uma funcionaria do
.erviço da paliliQ�eirOI da Panair do Brasil para acompanha-la no per
noite, num dos principaÍII hateis da cidade. A foiografia representa
um aspecto colhido quando. juntamenta com a funcionaria que Q

aasistiu. a anciã deliembatca'll'Cl do IIcHppe.r.. am qu,� pll'olillilequio. vic-
gem. na manhã iílegui.n.te.

Rlf A

Rua Tiradentes 19

Informa-lie qU<8 a rifa do barco
CI: Conári.o» ficou tranllfel'ida paro
o dia 5 da dezembro. quarta-feira.
pela Lotaria Feduol.

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

Fin.íssima tela azul, p!'9ta,
branca e bor-dô , guarnições em

eamurça. se.lto Anabela 6 e

meio por Cr$ 100.00

Lindo .apato em pelica. preta.
azul, bordô, .alto 4.1/2. 5.12

e 6.1 2 por c-s 98,190

Em pelica. marron. prata, azu�
e búfalo branco lialto 4. 6 e l'

Por c-s 9800

Em camurça bOt'dô; preta. e I

búfalo branco. salto rampa

2.1/2 Por Cr$ 95,00

Lindo .apato em búfalo br;;"n
co, salto carioca Cr$ 90,00
Em pelica. azul. preto. hava'na,

Por Cr$ 80,00

r
..-a, __

.aaeam .F "fU'
/J. J'"d!(,"i;} .dfj!m.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVII4LE

Mais UID,..
Nurernberg, 19 (U. P.) - Mais Ium criminoso de guerra nazista

deixará de comparecer hoje ao

tribunal de Nuremberg. Trata-se

do dr. Ernest Kaltembrunner, an-

tigo chefe da Gestapo na Austrla,
que teve, ôntem á noite, um derra
me cerebral. Falando a um dos

guardas, o nazista declarou: "Es

tou muito contente pois não pode
rei comparece- amanhã ao Tr ihu-1j�/J.iJ é.::t. GIE ;j)VQ-G)'X�:E,\�:'t! 1:)�·E'iIA.

{.......� .. c.,.... ;,. .• ,.�., p-..:w- ·l1�at" .

Exijam o S.abão

eiA. (MarCb r�glsl
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d· Notas científicas

nica or e ICO ���D�!::���vTI�:'��\�i
".-7".,.- - - -.- - -J - -_._•.....-.� Nova Iorque - (S. L H.) -

Cem casos de neuropatia diabé
tica foram revisados para mos-

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da trar que a chamada neurite
Universidade do Brasil). �édico. por concurso do Serviço Na:-1 diabética ou neuropatia diabé
eíonal de Doenças Mentais. Ex mterno da Santa Casa de Ml-' tica não é como é crença ge
ter.'córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten- ral uma ueurite de caráter ex-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. clu�ivamente periférico, mas,
CL1NICA M ...D1C,A. - D�Ç�ÇAS ,t.'!ERVOSAS uma perturbação neurológica

- Consultório: EdIflCIO Ameba Neto aenera.Iizada envolvimento do
Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas �istema ner�oso. Há muitas

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis. provas de que a neuropatia é

apenas uma mamifestação da
deficiência de Vitamina B em

pessoas diabéticas e que essa

deficiência, em muitos casos,
se verifica após perturbações

i metabólicas. Esses casos aqui
etc. relatados foram observados du

rante períodos que variaram de
um a dez anos. Trinta e um

MONIZ deles tinham uma ueurite peri
férica; 26 outros, mielopatia;
9, sinais de encefalopatia só ou

combinada com mielapatia e

'11 Unham uma vexiga neuro

� • ",...,..... 0iIIaIeD • lArwIItS gênica. Dores e desordens sen

soriais constitluem. os snitomas
mais comuns. Fraquezas mus

culares eram frequentes e em

apenas onze casos se observa
ram atrofia. Variações no re

flexo dos tendões eram notadas
8.."ltal em 66 casos. Em outros cinco

se constatou a existência de

1.... hiperreflexia. Distúrbios no es

fíncter, notadamente da bexi
ga urmaria, se evidenciaram
em 25 casos e em 17 outros se

observaram transtornos no an

dar.

DR. A. SANTAELlA

DR. ARAUJO
AMIrl.tente 40 Prot. SaJlllon, do Rio de .....eiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações (los OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANT.A

("'l:rurgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iãbío • �u
dJ!. bOca fendidos de nascença)

ae&fagoecopia. traqueoscopía, bronccscopia t-ara retirada de corpos estrannos,
CONSULTAS: 4... 10 la Ui e 42. 11 la 18 hor..

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila IOR. ANTONIO
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Deen-
galI do. inte.tino., réto e onu.
-- Hemorroida.. T,ratamento da

colite amebiana.
n.ioterapia -- Infra-vermelho,
Co�ult: Vitor Meirel.. , 28.

Atende diariamente a.. 11.30 h.. .,
II tarde, dClll 16 N. em diant.

R_id I Vidol Ramoa, 68.
F'OD.' 1067.

DE AlUGA0

t. _&:L 1'_ • __..... _.......

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
-JAWlIClUl d.aoI .1' .. 17 1IOl'U. a.malII.

DR. ARMANDO VALÉRlO DE ASSIS
.e"I�.. 4. Clhaica Infantil da .Aseietêncla Municipal •

ti. Caridad.

OO"8UL���lqu���AH�td����oE8.�12�.....
Con.ulta. dClll 2 à.. 6 horClll

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 6. Fone 781

DR. lIÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria
"Chiquinho" )

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE F'ARACO
1Iá\1co - chefe do SerT190 d. 81fillII do Centro �·lkdd..

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
.1I80S OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: du 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1848

Reasumiu .ua clínica

DR. SAVAS LACERDA
CHoica médíeo-crrúrgíca de Olhos - Ouvidos. Naris - GlU'pnta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRlO - Felipe Schmrdt, 8. Das 14 àJ 18 her...
RESIDENCIA - Consel.heiro Mafra, 77.

TELEFOHES 1418 e 1204

Dr. POlydoro S. Thiago
Clínica Médica NR Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestínos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críaneas

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

RESIDENCIA: Av. Tromp.owski, 62 - Fone Manual 766

ORe SETTE GUSMÃO
CHEJo'l!l DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE I: DO

HOSPITAL "NER�U R.AMJOS".
ÓW'IO de apoerfeiçoamento no Ho"pital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-esta·
!lijrio do Instítuto "Clemente Ferreira", de Silo Paulo - Ex-médico interno d.o

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
m..nnCA G:IlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE JjJ TRATAMENTO JIlSP:IlCIALIZADO

DAS DOJilNCAS DO_ APA.ReLHO RJilSPffiATORIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

OONSULT.A8: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSUL'fóRIO: Rua Vitor KeireJea. 18.
RESID:j)NCIA: Rua Esteve. JW:Uor. 13.'5 - 'l'el. 7U.

DR. MADEIRA NEVES'
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUl'tIo IM Aperfeicoamento • I...oo.c. PrAtica ao RIo tia JaneIN
....ULTH - Pela ....u.: aanam_&e tu 10,30à.1I12 h•• à. tarde esceptoatl.
....... "'14 ás 16-" - OOl'JBULTOJUOI ........ l'ta&e .. f.......... -

.,_., 1.Ml - .........1 ... rr-tCea&e 00aUJaM. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
f.JISURfUA GIlRA.L - AI,TA CffiUIWIA - 1II0LlIIISTIAS DE 8J1lNHORAJ!I - I'ART08

Formado pela Faculdade de Medicina da. Universidade de São Paulo, onde fol
.A8al.stente por vãrtos anos do Serviço Círürgloo do Prof. Allplo Correia Neto.
Clrurgm do estômago e TiaS bílíares.: Intestinos (leIgado e grosso, tírõíde, rins,
�ta, be�a., I1t&"o, oTirlos e t.rompas. Varicocele, hidrocele. Tar!zes - h<&-nia

CONSULTAS:
4M I" ri h0raq :'l Rua Felit>e SchmJdt. 21 (altos Mo eMa Parat..so). TeJ.. 1.588.

RIDSID:j)NCLl: Rua E.8tevea JllnJor. 178: Tel. 117M

,GOR'DURA
P�r.,�,T�!�!�!"!!.�! I R. H. BOSCO LTDA.
Hollywood um médico descobriu um

I ITAlAI- S C"TARINAmétodo seguro e rapido de remover o - • "
'excesso de feia gordura. Comece a per-
der peso na primeira semana e muitos COMISSÁRIOS DE AVARI.Squilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas n

3 vezes por dia. Este novo método, cha- Repre.entaçõe. Tran.porte. Maritimo.; Ferro.
mado Formode. traz nova vítalida- Con.ignaçõea _. Conta Própria viário.. Rodoviário., Aéreo.,
de, saúde e energia como tambem uma R P d F .

5 C FA A'd t daparencia atraente, ao dissolver a gor- ua e 1'0 errelra. aIlCO., ogo, Cl en e. o

dura. V. não só se sentirá como pare- 2' Pavimento Trabalho, AcidentM Pe••oai.,
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces- CAIX'A POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Isano fazer regime aümentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercicios

Endereço Telegra'fI-CO « B O�CO))em excesso. Atúa ajudando a nature-
za. Formode. reduz a gordura de
um modo .;arantido como V. deseja. �����������������������������Peça FOr111Gde. hoje mesmo, em =
qualquer farmácia. A ",ossa garantia é
a sua maior proteção.

Ilís'r. S. L P. Caixa Postal 3786 - Rio

_..,. , "".w•....,...,..,."

Concursos
Estão abertas as inscrições,

para os seguintes Concursos,
promovidos pelo Departamen
to Administrativo do Serviço
Público (DASP):
Conservador de Museus do

mês, até 27-12-45;
Estatístico Auxiliar do SPF,

até 19-12--45;.
No Pôsto de Inscrição, na sé

de da Delegacia do L A. P. L,
à rua Felipe Schmidt, n? 5, 10

andar, em Florianópolis, dia
riamente, das 8,30 às 10,30 ho
ras, exceto aos sábados, os in
teressados poderão obter os es

clarecimentos que desejarem.
Os que não poderem compare
cer ao referido Pôsto, por resi-'
direm fóra da Capital, deverão!dirigir-se por carta ou telegra-

��a�o.endereço acima men-I __ ........

PECA ESTE LIVRO!... o mais completo ate hoje editado

,��?;
\
.. MA��H �[ vtHRINARIA

de curcric de JOÃO BRUNINl

Brochura de .Iuxo formato: 16 x 23
6 capitulas. 328 pagmas. 249 textos.
115 gravuras

Sobre : Orientação. Alimentaçào - Re.
prcducao . Doenças e Remedias dos
EQUINOS. BOVINOS,. SUINOS. W,� ,

NOS. CAPRINOS. CÃES. COfC'HO�"\
GATOS E AVES. �
Preço sob registro ou Reembols�'
Postal· Cr. $ 30,00 (Trintc Cf(lZeilOs).,
A venda em lod9E. as Iivrqrics d&'i IBrcsil ou <'." �

MAHUAl,DE ,UllHAS CHIMICAS BRASllmlfu m\
VETERIN,àRIL\ , �!.lj Pcltal,_l!..,."JA!O).!'l:AB�-«l:li 'S} �á]!!1

\ �

� .r '� ,vi",,.,
acaba de substituir a pena de I·escre ver por UITla esfera de aço.

I
A técnica moderna

"

E' reunir o útil ao agrad ável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 31)

Florianópolis

SEGUROS DE:

ESCRITÓRIO JURÍDICO (,O�IERCIAL
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Hurais e Informativos

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

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A 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

-

Fabrican te e distribuidores das afamada.s con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados,' brins
bons e baratos, algodões, mo!'in� e aviamentos

para a.lfai'J.tes. que recebe diretamente das
Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianbpolis. - FILIAIS em Blumenau e La.jes:.
melhores fábricas. A CORO "A CAPITAL" chame o atenção dos

visita ante!! de efetuarem SUOII comprae. MATRIZ em

"

I
I

.. .. ...�__--__--__--__--__---------------..I------ga--mm---------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



· Nenhum candidato está eleito. Nenhum! Is urnas, cuja apuração está entregue
a magistrados eleitnrais, e as votações aos eleitores, -- é que dirão a última
palavra decisiva. Votar em Gaspar Outra, cidadão experimentado e General'

de escol do Exército Brasileiro!

I
I

I
I

! •

Acumpunh adu de prncc rcs Ude-, zaga Sumpui», dr. Wu ldcmar

FCr-]
popular não se uprcscnta vu <lS�jÚL

-----------·--�-----------------I nistas do Parunú, S. Paulo cHio rcira, brigadclro Eduardo Comes. compacta".
Florlanõpoll'9 20 de NOvemDro 'coe 1945

I
Graudo do Sul, c, também, pelo po- dr. Oxva ldu Aranha, <Ir. Brazilic () major-brigadeiro Eduardo Co.
lítico catari nense dr. Abelardo Fon- Celestino, dr. Hicart c Frcitas e dr.l'l1es e sua comitiva regressaram on,

H
..

G
-,

I seca, chegou domingo a esta capi- ,Io:}o de Of i vci ru. I tem ao iuo. via S. Paulo.

ora pessedlsta na uaroJa tal o ilustre m ajor-b rigade i ro O sr. major-brtgudclro ;':duHrdol
_�

_

Na emissora local, Radio G'ueru ié, o sr, professor Barrei- Eduardo Gomes, candidato a Prc- Gomes abordou. nu seu rIiscurs'{),

ros Filho iniciou uma serie de comentarias politicas, ori-
sidencia ria Hcpúb lica. Xa Base iruportantes assuntos nacionais c o AUXÍLIO AO C. N. AMÉRICA

tem às 18,30 horas. Aérea, foi o eminente brasileiro alargamento do rio S. Francisco. O sr. dr. Luiz Gallotti, dign�
Abrindo a relevante hora de propaganda pessedista, II�ecepcion�(�o �)()r elevado .número Findo () comicio. o dr, Osvald» interventor federal em nosso,

o conhecido iorneliete e pensador fez brilhante oração á I til' corr-e liginnúrtos, para <Ih truns- Aranha transmitiu a' seguinte im- Estado, assinou, ante-ontem,
Bandeira Nacional, antes de iniciar o estudo da perso- pOl�tados cm uutouróvcis c cami- pressüo ao dr. Osvald« Cabral. decreto-lei, concedendo ao va-

nalidade e da atuação do General Dutra. nhõcs. -

.. Foi o maio!' comício que jú Iloroso Clube Náutico América.
O professor Barreiros foi muito cumprimentado pelo Fnrrnou-se extenso prcsfit o que assisti. p rupo rcio na lrncnt e à popu- da vizinha cidade de Blume�

[udicioso discurso radiofonico. chegou à Praça 15 de Xovembro lacão. Em Hccif'e houve nuunr l' nau, o valioso auxílio de dez
entre 17 e 17,;{O horas, Aclamado

I
inexccd i ve l vibração. mas a massa mil cruzeiros que se destinará

por consideravel massa de partidá- à compra de barcos ou consêr.
rios, não só desta capital como do to dos existentes.

i�terior (�o. I,�slado: o ": , E�uarclo Possível gréve geral A fábrica de calçadoll "PEL,(J��,Gomes dir.igiu-se a residência do
'

acaba de in.talar uma ca.(l de
dr. Wanderlei Junior, onde se .

Detroit, 19 (C P.) - Estão rcu-
calçado. para lIenhoras, na rue,

hospedou.
mdos delegados de 350 mil trabalha- Tiradentell 19.

Foram destribuidos ontem 1934, tendo sido eleito presí- À noite, frente a elegante palan-
dores na industr-ia automobilistica

Ch----- -----R----nesta capital boletins com o dente da República, eram con- que armado f'renu- a entrada da
para traçar os .planos de ull�a gre- egou ao " 1·0

seguinte teôr: dições precípuas para o cargo, que armado próximo a entrada da
vc geral nas f'áhricas da

(,eueral(t_ "GETULISTA - Aproxí- ser brasileiro e maior de 35 deira compensada e adornado de
Motor-s. Os 'operários nào concnr- Rio, 19 (A. N.) - Por "ia aérea

mam-se os dias das eleicões anos, prova esta que não cons- ricas orquidens, realizou-se con-
daram com a contraproposta de chegou a esta capital em visita ao

federais.
'

tava no pedido de registro. 'd'
' dez por cento de aumento ofereci- lI'OSSO país o general Clayton, assis-

corrr o con11CIO de propaganda do
Representamos uma fôrça, * * * candidato udenista.

do pela Companhia. insistindo nu- tente chefe do Departamento de

que precisa ser bem coordena- Rio, 19 (A. N.) - O protes- F I I
ma elevação de 30';' nos salários. Guerra dos Estados Unidos. O ge·

a aram, pc a ordem, Os seguiu-
da, a-fim-de darmos ao Bra- sol' Sampaio Dória, ministro tes oradores:

neral Clayton é aviador e possue

sil, no momento, o homem que da Justiça, endereçou ao inter- _ Coronel "rarcos Konder, dr.
LEIAM A REVISTA as insígnias de piloto comandaote

não abandonará a obra de QE- ventor de São Paulo o seguinte Osvaldo Cabral, doutora Navá Gon- 'O VALE DO ITAJ_.lí
e observador de combate. Na pri-

TÚLIO VARGAS. telegrama: _I-\. rneira guerra mundial exerceu o pDS·

Procura a palavra-de passe, "Tem o ministério - recebido
. Realizar-se-á hoje, no sub- to de comandante do terceiro grL-

recebe a de ordem e no dia 2 inúmeros telegramas contra a distrito do Estreito um comí- VIDAL RAMOS po na França. Antes de entrar no

de dezembro, vota em EURICO parcialidade de prefeitos, che- cio de propaganda' dos candí- JU�NIOR
exército americano tinha-se (hl',)t.

GASPAR DUTRA. fes locais de partidos. Peço con- datos do Partido Comunista mado em leis pela UnÍ\'ersidad€,y/Je
Pela Comissão Especial siderar o problema com a res- do Brasil. Temos notÍc;a, de boa fonte. Valaparaiso, Estado de Indiana.

(a) Clito de Sousa Dias ponsabilidade de momento his- Continuando a sua propa-
que a manifestação levada a efeito Durante a grande guerra mundial

20 111945" té
. ganda realizará P tid C

ao ex-prefeito de Lajes, snr, Vidal o Q'eneral Clavton comandou a dê-
- -

. onco por que passa a nossa , a o ar I o 0- Rnrnos Junior, excedeu a toda
c' -

- "GETULISTAS, A POSTOS! terra comum. É preferível su- munista do Brasil, ainda esta expectativa. cima f'or-ça aérea. O desembarque:

Somos uma fôrça, diante da bstituír todos os prefeitos, mes- semana mais comícios. Lajes vibrou, em urríssono , numa do general Clayton foi muito COJ1�

qual tremem os nossos adver- mo cent.enas, que ten.ham tidoj CANDIDATOS A- P,D'ESIDE-N-
consagração ao seu dileto filho, corri dn.

, • ,
:n; que soube ser, em calma, ponde --' _

sarros políticos. parte ativa nos partidos, a se CIA DA REPÚBLICA ração e operosidade. um chefe
Mostremos à Pátria que não dar a luta. t;i�ta da �arciali- O sr. Desembargador Presí- municípal digno dos aplausos e da

-------------�

somos ingratos, mas, sim, leais dade partidária na Jornada dente do Tribunal Regional
estima geral.

ao grande GETúLIO VARGAS, empreendida de libertação CÍ- Eleitoral recebeu o seguinte te- m�::;ee.mos pormenores oportuna-

votando a 2 de dezembro, em vica do Brasil. Não faltam jui- Iegrama: I -------
_

EURICO GASPAR DUTRA - zes de Direito que dariam ao * "ordl·al·s r I 0-pe�a Comissão Especial - (a) I Brasil com a eloquência de sua Ri�, 18 - Foram registrados U e aç es
Clito de Sousa Dias. 20-11-945. toga, exeml?lo de isenção que c�ndIdatos Presidência Repú- Londres - m. N. S.) - A alta

1< ;� * I honrará a Pátria. São Paulo blica: Eurico Gaspar Dutra consideração em que é tido o povo
João Batista

I�io, 19 (A. N.) - São os se-I
em suas mãos não descrerá de registro feito virtude requeri� bril ãn irn na Rússia foi frizada Bonnassis

guíntes os nomes dos candída- sua nobreza cívica em benefí- mento Partido Social Demo- mais dl' ullla vez pelo sr.•1. B. I

t t 'P' tI ADVOGADOS �
os apresen ados pelo Partido

I
cio seja de quem for contra a c�atico e Partido Representa- - rres ey e sua esposa, que acabam

,rTrabalhista Brasileiro para a verdade absoluta das urnas. A çao Popular. Eduardo Gomes de regressar de uma visita de sete Rua Felipe Schmidt �34,
c, S d d

'

t
'

l-" S Sala 3, Telef. 16-31
amara e ena o Federais JUl-, emora oe suas providências r e g I S r a d o virtude pedido semanas a Illao 'oyiética. "Po-

gados pelo Tribunal f.'.:gional, nos poderá ser um desastre. União Democrática NaciónaL ram inequivocas as demonstrações __
Eleitoral do Distrito Federal: Cordiais saudações. (a.) Sam- P�rtido Republicano, Partido de apreço e cordialidade que rece-

P�ra Senador Federal: Napo- paio Dória, ministro da Justi- LIberal e Partido Republicano bemos do povo russo" - declarclll

leao de Alencastro Guimarães; ça. Progressista. Yeddo Fiuza re-
a sra. Priestle�' a Ulll reporter do

para a Câmara de Deputados: x x x gistrado virtude requerin�ento "E\'cning Xl',,"S". Por toda pal'(e
Getúlio Dorneles Vargas, Pau- Rio, 19 (A. �.) - Comunicam de Partido Comunista do Brasil. recebemos a mais calorosa acolhi

lo Baetas Neves, Sind�lf? de Porto Alegre ([ue cincoenta e seis �ário Ro�im Tel�s,. virtude pe- da. po.!' parte da população, cuja
Azevedo Pequeno, AntonIO Jo- prefeituras Riogranden,ses pas- àldo Partido Agrano Nacional. ])!'II11l'lra pergunta era lnl'ariavel

sé da Silva, Francisco Gurgcl sarã'O nos primeiros dias desta se- - Título eleitor poderá ser I Jllellle esta: "Qual a opinião sobre
do Amaral Valente, Milton mana, a serem ocupadas por juizes aceito como prova bastante nós na Inglaterra?
Santana, Luiz Adalberto àos de direito. Essa resolução foi toma- idade e nacionalidade para C01J]O hospedes da Y. O. K. S. _

Santos, Benjamim Pará, Jaime da pelo interventor, em obediência fins eleitorais inclusive regis- Sociedade de Helaç<les Culturais

Azevedo, Mário Lopes de Oli- às jnstruções do ministro ria Justi- tro candidato. - É porém in- Soviética - o sr. l' a sra. .. Priestll'''
veira Júnior, Manoel Vargas çiJ. Apenas alguns pr('feilos ,em dispensável mesmo título cons- recehermll ullla magnifica r('cepçãl;,
Ne�o, Edmundo Barreto Pinto, numero inferior a dez j)rrlllallence- te Estado ou lugar onde nas- Citando () fato, ambos disseram
Rm Aln1ei�a, Hilda Leite, José i rão em seus postos. Desse mudo, os ceu território brasileiro o pol'- que () IIIl'SI110 desejo de duradoura

S.egadas VIana, Manoel Bení- administradores gauchos n<io pode- tador título. Cordialmente. (a) amizadl' sentido na Grã-Bretanha
CIO Fontenele e Alvaro Birutti. rão influir no resultado el('itoral. Waldemar Falcão Presidente para CU111 o po"o da {'nüio Sllyidi
O Tri.bunal Regional concedeu Os prefeitos, em sua maioria, sã'O do Tribunal Superior Eleito- ca é delllonstradó pelos russos com

O _registo ,condicional a Benja- demissionários. ral. relação :10 ]lO\'O brit:1nico.
mIm Para, Luiz Adalberto dos
Santos, Mário Lopes de Olivei
ra Junior, Manoel Vargas Ne
to, Napoleão Alencastro Gui
marães, Rui da Cruz Almeida
e Milton Santana, afim-de que
façaI?- até o dia 20. Quanto ao
candIdato Getúlio Vargas por
voto de desempate de presiden
te e contra os votos dos desem
bargadores Toscano Espíndola
e dr. Oliveira Castro, conce
deu-se o registro porque em I

Em Florianópolis o Brigadeiro
GomesEduardo

NOTAS POLITICAS
Os Det�listas votarão DO general Outra

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva
e

E M. A S,

noxy Hoje, 3a• feira, àll
K 19,30 horaR
Danny Kaye, Di'nah Shore, Da
Andrews, Con.tande Dowling e ali'

«Goldwyn Girls» em

SONHANDO DE OLHOS ABERTOs'
O filme maiu rico e mais alegre

do ano!
Uma mara.vilha num de.lumbront"

tecnicolor!
Impr6prio até 14 onOIl

No programa:
Filme Jornal 48xl0 - DEB
Notícias do Dia - Jornal
Preços Cr$ 3.60 e 2,40

F E R I D A S,

INFLAMAÇOES,
C O C E I R AS, .:.
F R I E I R A S I I��I E S P I N H AS, E TC, Ipi

l_
::::-:::::::::::'::=::::':::-�=::-......=�,.::/I

Amanhã, no RITZ, àlil 19,30 hora'
sensacional programa.

Edward G. Robinson em:

Mr. WINKLE VAI PARA A
GUERRA

Ann Dvorak em :

VIAGEM ,
PERIGOSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


