
Nerêu Ramos, em dez anos de Govêrno, não praticou' violências, embora o

regímen lhe desse poderru; de exceção. E agora, na ,propaganda eleitoral, nao
é crível que as faça. E' razoável, porém, que lhe não cassem a legítima defesa.
-----------------------------------------------,--------�_ .._---,-,--._._---'

A sua graça, ,Causou alegria
f favor? 'I Rio, 20 (A, N,) - A extín-
az II ção do Tribunal de Segurança
suometendo-me a um

.lnt�rr,oga-I
Nacional foi recebi�� pelo po

tório em regra, uma voz anomma, vo com demonstrações de ale

pelo "Diário da Tarde", brindou- gria. Declarando extinto r) 'I'ri
me com o qualificativo de "ingê-, bunal de Segurança Nacional
nua" e de outras missangas do e dispondo sôbre a competên
seu taboleiro mental, �;a?as à I cia para.o processo e julga:D1c::n-

Certidão de um telegrama recebido pelo Exrno, Sr.' manchette de "O ,Estado, inserta I't? de crimes contra � e�ns�en-
D P

. .. na edição de domingo. cia, a segurança e a íntegrída-es. residen te do _T.ribunal Regional Eleitorul: I... Cheio de si e de mim, rei na de do Estado e a guarda e ()

Cumprindo o despacho exarado pelo Exmo. Sr. barriga, envesgando um ôlho mau emprego da economia popular,
Desembargador Presidente dêste Tribunal, no requeri- para o meu laelo, atreve-se (o não

10
presidente da República as

mento firma'flo pelo Dr. Rogerio Vieira, Delegado do Par- sei como lhe chame) � propor-m� s�nou a seguinte leí-constítu
tido Social Democrá tico iun to ao Tribunal Regional, uma série ele perguntmhas intí- cíonal:
certifico que é o seguinte o texto de um telegrama rece- inativas, assim a modo de quem, "O presidente da República,
bido do Dr. Juiz Eleitoral da 32a Zona (Timbó), e lido presumisse deixar-me entalado, usando da atribuição que lhe
na sessão de hoje: "Urgente -- Desembargador Presidente sem mais palavra, para lhe dar o confere o artigo 180 da Ccns
Tribunal Eleitoral -- Florianópolis. De Timbó, 20 -- 9 h. trôco em getulinhos miúdos.,. titucional.
-- Veio-me obrigado comunicar vossência presentemente Citou o meu nome e ocultou o dê- DECRETA:
reina ambiente quasi anarquia nesta cidade. Chefes le. Boa ética jornalística, é essa, E Art. 10 - Fica extinto o 'I'ri-
politicos Partido Social Democrático pedem garantias cômoda, Deve estar no seu cará- bunal de Segurança Nacional
suas pessôas que são ameaçadas morte. Entre elemen- ter, a que se refere o art. 173 da
tos nocivos bôa ordem, destaca-se Zelio Martins, escrivão Desejo responder; mas, a quem? Constituição, emendado pela
policia .que em atitudes absurdamente incomoátiveis seu Não posso argumentar com te I Lei Constitucional n. 7, de 30
cargo procura estabelecer confusão lugar, para fins poli- tasrnas ou, a tanto monta, com jor- de setembro de 1.9�2.t icos. Atual delegado, se 'bem que eeia homem honesto, nalistas furtivos, Art. 20 - Serao processa
não pode impor ordem nem dentro da Delegacia, obri- De moela que, se faz favor, qual dos e julgados, na forma que
gando dito escrivão conduzir-se devidamente. Seria, pois, é a sua graça? a lei determinar, pelos juizes e

conveniente reforço guarda policial ou nomeação outro Barreiros Filho Tribunais referidos no art. 96
Delegado pessôa essa escolhida cautelosamente dada da Constituição, os crimes que
situação Timbó, Respeitosas saudações. (Ass.) Clovis Aires Examinarão o mer� atentarem contra:
Gama, Juiz Eleitoral. "Era o que se continha em o dito I) a existência, a segurança
despacho. I cado do peixe, da e a integridade do Estado;

Secretaria da Tribuna! Regional Elei torsd. em 20 II) a guarda e o emprêgo da
de Novembro de 1945. carne e leite economia popular".

Ass.) Solon Vieira. Secretário.
Rio, 20 (A, N.) - O Presi

dente da República deu ins
truções ao Ministro da Agrí
cultura e outras altas autori
dades, conforme já foi noticia
do, no sentido de que seja es

tudada a situação do mercado
do peixe, carne e leite, para

Não é boa a situaça-.o em Parl's Sigilo Dra.s operações d��c?a;O;��n�e a��'�e�s ���;��
d d t sárias à melhor defesa do in-

.

N y e cre I o terêsse público, A propósito, a
.

ova rorque, 20 (U. P.) -=- Poderão surgir violentos con- Rio, 20 ("Estado"),_ Por inter, reportagem ouviu, hoje, o mi-fhtos em Paris, se De Gaulle nao conseguir organizar um zabi- F

'1' I I 'f 1 ' O" h' tnete de C Ií
-

S d ' , ,to I
mel 10 la c re e (O seu ba me e, nistro Teodoreto de Camargo,

,

oa isao. egun o o COIl espondente da NBC, SI. Paul sr Aloisio Lima Campos o sr Gui- titular daquela pasta, que de-Arclubald, as desordens, se surgirem, serão sangrentas, uma l"h" G' -1 'd

.

t' d' B n clarou propender para a libe- U
· -

B fl.ceotevez que é m it L

it -,

I
errne um e, presi en e o an-

olao ene.

ui o LGnEa a SI uaçao na capital francesa, O mesmo co do Brasil, inf.ormou o segui.nte ração do mercado desses pro-ínrormanto acrescentou que a polícía foi reforçada tá t
-

d
. .

--

v
, e es a 0- sôbre a dívulzacâo de operações dutos, e que o seu ministério

Operár.la.man o dlversa� medidas de precaução, afim-de impedir qual- ele crédito:
b,

está aguardando a vinda dosquer perturbaçao da ordem. ,

"A presidência do Banco elo delegados dos Estados, afim-de A diretoria desta sociedade leva
Brasil e sua eliretoria não darãô. ser o assunto com êles examí- ao conhecimento ele seus associa-

carga publicidade a nenhuma operação nado. elos que o grupo ele. amadores vai
realizaela na sua sede ou nas suas reiniciar s\las atividades, afim de
filiais, mantendo assim o sigilo LEIAM A REVISTA atender os numerosos pedidos
traelicional e peculiar a todo's os ele benefícios após seis meses rle
institutos ele crédito, A presidên- O VALE DO ITAlAI paralizaçâo por motivo de luto na

cia elo Banco do Brasil dará ao família de seu presidente, sr, Deo-
govêrno. como é do seu dever, to- O

- -

f dósio Ortiga. Quarta e quinta feira
das as informações que este jul-' S mais 10 e- levarão à cena o drama em 1 ato
gar uteis e necessárias, d intitulado Hlxpu lsa , com a comédia
Essa resolução do atual presi- ressa OS

]lÍl1titulacla:
POI' causa de um cãosi-

cIente elo Banco do Brasil tem a Nurembc rg. 20 (L'. P.) - A pri- 'Ilho. 'I'errninará o espetáculo um

sua razão de ser e não contem mciru audiência para o jUlg<IIll('IÜO -bom ato ele variedade a cargo dos
aliás nenhuma 110\ idade em rela-l elos lideres alemães tr-rminou qua-] amadores ela G. B. O, A renda des
cão ao que sucede nos países de tro minutos depois das;) da [arde'l te espetáculo será revertida a

) Desertores norte- Efetuara-o outros rede bancária mais desenvolvida. Os acusados pareciam ser as peso, caixa de henefícios aos seus ope
Realmente, a quebra do sigílo iuo- soas Illais, illle]'css�(das cm I,udo 01'\)'ál'iO,� enfermos e inválidos,

(.lue
é

americanos agem ataqu'b.S de mUltas vezes provocar especu- quC' o("l)]'rIa na sala do lrIl)l�naL númer(] de 2U,
U !'l\(=te,.; e 111e"mo prejuizos áqueles :\C'olllpanlwralll com profunda a!el1- Ouü'o,;sim a Diretoria lev�l ao"París, 20 (C. P.) - Sete d('s('rlo-

que transacionam com estabeleci- ção, dos IJanl'()s dos réus. a Il'ltUl'a conhecimento ele todos que a so-1'{'S do :�xé.rC'ilo norte-a III C' rI' C','l 11 () Batavia 20 (U P) Sei'" F

I
-

11 (' ["tI d" t" b :'
'A ---:- v mentos hanc-a.rio,,,;, I "to porque o (as a("llsaço('s.

.

crlllann ,nering, ciedade está fora (e qualquer par-Juram ])rl'SOS nas IJrillleira.s Il(JI'aS 1un erbol s r I t a n I c O" , , 'I '

de 11Ojr, depois de uma série ele transportando 500 libras dQ� ���1,���1��:��(��on�;o��:�\(':()p�:�e l��� ;;:'lii�(�lf:,��ll ��::�:S[;;a(:;(':JI;o:::a�l�t�' (::::II;�:;�: til�:tl��();:���c�'e"sões da [T, n, R O.,diljgl�llC'ias !'eali:;mdas pela polí('ia bOlnb�s, Yolta.ram a at�c_ar, �a I cilitar ao" C011('OlTCntes do mesmo l'lll quando, inclin�l\'a-se para Hll- ('111 Florianópolis, aos 10. dias c]Clparisiellse, conlra \'�'Irias qunrlrilhas ma�h� de hOJe, �s poslç�es ln-I_l ()i)rencão de lwg<Ício,; que serial�1 dolph rr,l'SS e I�e �1ll1rlll,llnl\:a (f11:1I- Il1l'S dp, no\�el11hro de !!l. .J,'5,{llIe illfeslalll a capital francesa, D('

do�es.las em. Sarambang. O.,S r n,)n)lCl"lmente d.e';llndrlO';
ao pn-' que I' (,'OI,Sa ao OU\'ldo. (".'l.cl'lng 1lI0-: lI':aIlIIll' TJlllla, secretal'lO,;Icôr<!o com a policia francesa. o aVlOes lançar aln folhetos. a'\:l- nWll'O . ,'('li \'�ll'I:tS \'('Z('S a ('abel'a CIll ges-Igrllpo ;,t que pl'rll'llciam l'sses sC'le sando a populacão que os ata- I to de 'l<,;sl'nlillll'l1lo, qll�lIld" pra lid�t A fábrica de calçados "PELUSO ..

(1(, I J I" I I l' ,- . 't'd t' ,

I
CONTRIBUA

I'
"

I .' -

I 1" ,.

I
acaba de in�talar uma ca.a deseI' or('s el'a r' lC Hll 0, am J('111, ques serao repe 1 OS a e a Sal-

par a Cal'xa d E m I I d'
I a llSIOl'l<l (a l'1'lêlÇ';tCl (a 'Ol'ça ,-ü'- 1 d

.

hJ I '.
. , ' . a e ,8 o as aos n 1-' _

co ça 001 para san. oras, na ruClHJr Ulll (l'serlol' I j':"lces. da dos lndoneslO's da CIdade. �ente8 de Florianópolis. J'l'a ,\1[,111:1, i Tiradentes 19.
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Uma nova reunião
dos «três grandes»
Londres, 20 (U. P.) - O vesper

tino "Star" comentou, hoje, a no

tícia de que Harry Hopkins está-se
preparando para segui:' para Mos
cou. E afirmou que a finalidade
dessa visi ta será preparar uma no

va reunião dos .. três grandes", Ao
que se acredita, atualmente, Stalin
tem como objetivo a realização de
uma outra reunião dos ministros de
Relações Exteriores dos "cinco
grandes" .

os ACONTECIMENTOS
ilMBÓ

DE RODEIO

).

Tomando conhecimento dêes« telegrama, o Exmo.
Sr. Des. Presidente do Tribunal Eleitoral, segundo colhe
mos no discurso da sessão de ontem, solicitou as ime
diatas providencias ao Gov êrno do Estado, tendo sido
transmitido, ao Supremo Tribunal Eleitoral, o inteiro
teor do referido despacho.

Se a moda pega ...
Rio, 20 (A. N,) - No "Bar

Miramar", em Niteroi, houve
uma briga por motivos polítí
cos, entre diversos fregueses.
Acudiu uma patrulha do Exér
cito, que efetuou a prisão dos
turbulentos, que foram atua
dos na Delegacia do 10 Distri
to.

Onda de gafanhotos
Uruguaíana, 20 (A. N.)

Este município foi invadido
por uma onda de gafanhotos,
vindas das províncias argenti
nas, Uma parte, porém, voltou
devido as condícões climatéri
cas, e a outra 'parte rumou

para o Uruguai.

o «Calçare» apanhará
em pleno vôo

No próximo dia 23 do corrente o avião "Calcara." da
"Cruzeiro do Sul", fará interessa.nt,e dernonstraoão do �iste-
ma de apanhar carga em vôo.

'

Essa exibição terá lugar no campo de pouso, na 8ase
Aérea, e, para assist.í-la, os senhores Machado & Cia., agentes
da conceituada empresa, estão convidando as autoridades em
aviação, companhias congêneres, membros elo "Aéro-Clube",
diretores dos Correios e Telégrafos, e a imprensa, para os quais
haverá condução especial.

'

lMorte e prisões na fronteira
•

Jerusalém, 20 (D, P,) - Foi oficialmente anunciado que
dois guardas sirios abateram um arabe, quando o mesmo dei
xou de atender a voz.de "alto", correndo para atravessar ile

galluente, a fronteira da Síria com a Palestina. Três outros

arabes foram presos.

E

_"

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista I

I
Bonnassis

ADVOGADOS IRua Felipe Schmiclt : 34,
Sala 3, Telef. 16-31

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apontados como

atrocidades

- - -

principais
de Belsen

, .

responsavers
e Auschwitz

pelas

se seguiram a J oscph I poOs,
não f'ut encontrado culpado.

presidente do tribun aI, major

general Beruey-Ficklin, declarou

que os resultados dos processos fi

cam sujeitos à confirmação pela

_ .._ .......uu_

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA'"

Agonia
da Jsina

Luneb-rg. [Po r ( harlesWtzu I
rum os que

ton, correxpondcn te da "Cni ted Krumer.

Press ") - Cinco principais al:usa-I Quator-ze dos 45 acusados de Bel

dos dos "campos de horror" de svn não foram encontrados culpa

Belscn e Auschwitz foram declara- dos das acusações que pesavam

dos culpados de assassínio e tortu- contra eles c deixaram o tribunal autoridade militar superior. As scn

ras dos internados, pelo tribunal para ficarcm sob custódia de tenças podem ir de multas à pena

britânico instalado ncst a cidade, segurança, à espera de ordens das de morte.

que se compõe de cinco juizes. autoridades jud iciárias supcr inrcs. __..-..-...,,?,_"'w.............. _ .............

Joseph Krarncr. que serviu em A única surpresa do vcrcdic!o

I qtiase todos os campos conhecidos foi a absolvição parcial de Franz

AI nos últimos doze anos e comandou

I
H()es�lel', b�aço dire�to de Kramer I

Belsen, roi proclamado culpado, va- cm Auschwilz e, mais tarde, em

lendo, assim, as acusações que lhe Bclscn. Contudo, foi declarado cul-

f'o ram imputadas. 'pado pelos crimes cometidos em

A loura Irma Grcese costumava Auschwitz. Juana BOrma<DIl foi ab

usar () r-e vo l vcr e trazia sempre, solvida das acusações de Bclsen.

consigo UI1l compr-ido chicote de

,.
mas não {'SC<lPOU ao sumário de

cabo de celuloide ; Peter Weingar- culpa preparado -sohre o seu papel
Aliviada em POUC!OS Minutos

Em poucos minutos a nova receita -

-n er, dr. Fritz Klein, médico de em Auschwitz, George Kraf't. cujas Mendaco - começa fi circular no sangue,

('<11111)0, e Elizabeth Volkenrath fo-I acusações emanavam dos dois caiu-
aliviando os acessos e os

_ ataques ria IiRma
ou bronquite. gOl pouco tempo é possível
dormir bem. respirando livre e tacümente.

Me!1daco alivia- 0, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve f> remove o rnucus

que obstrúe as vias. rcsplrarorías, mínando

a sua energia. arruinando sua -aúde, ruo
zendo-o se n ti r -s e prematuramente velho,

Mendaco tem tido tanto êxito quI' se ore

rece com a garantia de dar ao �aciente
respiração livre e faeil rapidamente e com

pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é 8

sua maior pI;j>teção.

.tiendaeo A:a!:,:;.m
Agora tambem a Cr $ 10,00CAPITAL E RESERVAS

I
Responsabilidades

I Receta

� Ativo
« Aviso

I:
: A gerência dos Cines RITZ e

•
Sínistroe pagos nos últimos 10 anos 98.687.816.30 : ROXY avisa, a seus frequentado-

I. Responsabilidades
( 76.736,401.306,20 : re. que o Concurso que e.tá rea-

l: I
lizando .erá encerrado amanhã.

I
I impreterivelmente, às 10 horas da

"
Diretores:

I
manhã. A apuração será. feita u-

, Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco mo hora após o encerramento. En-

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo treguem. poi., quanto ante., o

e José Abreu.
programa-concuno que 011 portei
ros dos cine. RITZ e ROXY e.tão

.... -",-..,. • --
- .,.,.w"'w_..........,.,. ",,"_ ,

__. di.tribuindo.

PRECOS SEM
Não comp;em seus calçados sem visitar a

<'Tamancaria Barreiros), II semanas

RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41_-I !_ ....::

Pudada •• 187. - Sétle: I A I A
INCENDIO� E TBA.NSPOBTES

Cifras do Balanço de 1944:

· .. que mais de quatro quin
tos ou 87% do leite de vaca é

pura água, sendo o restante

uma composição de açúcar, 22 horas.

gordura e proteina.
· .. que a possessão francesa

de Argélia é, depois da União

Sul-Africana, a região mais ci

vilizada da África.
· .. que a alfafa é a mais ve- o

lha planta forrageira cultivada

pelo homem; e que os persas,
os gregos e os romanos a culti

vavam intensivamente para
sustentar as suas cavalhadas

militares.
... que o porquinho da índia

ou porquinho da Guiné, mais

conhecido pelo nome de cabala,
pode viver de 5 a 7 anos; e que
êsse animal não é originário da

Índia nem de da Guiné, mas

sim das Guianas, na América

do Sul.
... que dos 243.135 cavalos

que acompanharam as fôrças
norte-americanas em acão na

Europa durante a graneie guer- ...............................................�

ra de 1914-18, aproximada·

Imente 68.682 morreram nas Esta
batalhas.
... que Miguel Angelo, em

recompensa pela supervisão
dos trabalhos de construção da I
Catedral de São Pedro, em Ro

ma, não Quis receber nenhum

emolumento do Papa, pois se

se comprometera perante Deus

a desempenhar gratuitamente
aquela tarefa em troca do eter

no repouso de sua alma.

rMõ"Gõ"iiNEl
:

Por ENFLOI
........, .........

SALVE-SE QUEM PUDER

- Coitado de mim ... Ain

da dizem que isto é salto de

cisne ...

.

VI),ISABIA ?..

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

e: Ih! lcu1I4lu

-

��
.��� �CUTIS
Jpl- "If�U#

P\� CREME

la:l'I!lIj{iD
Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de selt

legítimos donos, nesta redação, 6

IOe"uin tes documentos:
-

di.da a AnlonlO Serpa. 1&
_ Carteira Social do Clube '

de Outubro, com fotografia de �t
�nhora, tendo ao colo uma Cl'laJY

ça_:_ Certificado de reservista de

ta cale"oria, n. 259057, expedida 8

:\[anoe1 <>(_�amilio de Lima, com car'

tas. fotos, etc.
_ E

_ -Cm recibo passado. peJo, S;
Tito Peixc)lo aos srs. VItor Hall

-::-rereules AlIe!, referente à endf
de Ulll cmninhão.

-Is-C'nção de salvo-conduto" e�'

pedida a Antônio Hoepers, de (jul!'

l'atwgurtá, neste Est<ldo.

* * ::01::

Rlf A
Informa-.e que a rifa do barco

«Corsário» ficou transferida poro

o dia 5 de dezembro, quarta-feira,
pela Loteria Federal.

,�

Chaves
Entregaram ne.ta redação duo.

choves. achada. no largo Fagun
deli.

x

Cafeeiras
Preciaa- se poro eerviço. de car

regação. Trotar à Praça 15 de

Novembro, 11. 3v 2

o ESTA 0011,_1Diário Vespertinc"

, J

«

Clube 12 de Agosto

Rua Deodoro, 33

Floríanópoli!!

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil

I estrangeiro.

Redação e Oficinas &'�

rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - Cx. posta] 139

PROGRAMA PARA OS llIESES DE NOVEMBRO l<.i

DEZEll'IBRO DE 1945:
NOVElllBRO

Dia :::5 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

DEZEllIBRO

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

início ás 15 horas.devendo se prolongar' até ás 19 horas.

Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

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

dança.
constantes deste programa, feitas pelo Clube.

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SÓCiO, abrindo o

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).

Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

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

de rigor, permitindo-se o branco.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NI(;ANOR

I
SOUZA

Tá.es e Memorai.

Doublês e tricromia.

Revisto. - Avulso. - Caixa••
E.tojo., etc.

ou no

Novidades todas' as

ASSINATURAS

Na Capital:

Ano CrI

Semestre CrI

Trimestre Crt
Mês Cra

Número avulso Cr$
No huertor:

Cr$
Cr,
Cri

CI$

19,00 í
)

.w,í)!) :
29,011 ,

7,00 ,

I
0,40 ;

\',
80,UIl !
':;.00 i

25.01) ;
O,5@

�

Trabalhos Come.rciai.

Impre.são a côre.

Compollição de livro. e

Jornais

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

Ano

Semestre

Trimestre

Número avulso

Anúnctos mediante contrato.

011 originais, mesmo aão publ1.

cstilos. não serão devolvidos,

A direção não se r-eanousabíliaa

pelos conceitos emitidos Dl>J

artigos assinado.

a verdade!

Prezado leitor
A sua sugestão no:s é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sóbre que assunto

desejaria lêr algo. di;uja- '11
mente, neste iorrielt ? �

- Qual das 1ll.1)SSaiS

secções mais aprecia ?

F

Sapatos de, todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

RIVAIS!

NOSSAS SECÇõES

Direção de A. Damasceno:
p

pg. 3Vida Militar

1\otas Ruraes

Crônica da Semana

Economia e Finanças

Vida Bancária

'1

5

5

(,

7

"

S

1·3

J 11 risprudência
N atas Cientificas

Govêrno do Estado

Fatos Políticos

Xatas Locais

Direção de D, 5_ Lino:

4//11 "

2

5

(,

I'_,

7

xoticiario Estrangeiro

Notícias do País

Pelos Municípios

Estatística

Esportes
l\ oras da Prefeitura

Vida Escolar

Direção de E. Flores,'

2
Magaaine
Concursos

Vida Social

2

3

:\ em todos sabem

Religião

Rcportaacns de:

D. F. de Aquino pg. clivo

---------------·1

QUEiXAS E RECLAMAÇõES !J
PREZADO LEITOR: Se o que the

interessa é, realmente, uma providencia (
para endireitar o que estiver errado ou

Ipara que alguma falta não se repita: e

�..:\O o escândalo que a sua reclarnaçàe

ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SEC(SO R F,CT.A:üAçÕr�.

de O ES'fADO. que ) caso será levafl.

sem demora ao conhecimento de t}llt:n&

de direito. recebendo Y. s. uma inforrna

ção do resultado, embora em alguns ca

sos nào sejam publicados nem a rec la

mação nem a prov id cncia tomada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social I
.-\.�IYHRS:\RlOS

ZERA;vr AXOS ONTEM:
I
'I' Virz ilio José Garcia, repre-0;-' , b

tante comercial; I'5en '0)'0 Emíl ia Guedes, professo-Cl ;, c..

Otá vio de Almeida Macha-

.r Antônio Felix da Cunha;o "
.

sr. Osmar Dominelli:

� menina Emil-Teresinha, filha

do sr. Rafael Peluso:

a srita. Nair Maria elos Santos,

filha da exma. sra, vva, Maria

Oliveira dos Santos:

i j3S sritas. Dalva Córdova e VaI·
,

la Córdova;
o sr. -T'emistocles Muniz F'ilho,

atualmente residindo na Capital
Federal;
o sr. René Tolentino de Sousa,

competente funcionário da empre

sa dos Cines Coroados.

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Miguel Atherino;
o sr. Francisco da Silva Brito;
'}:'J'. Nazareno Lessa;
o jovem Otávio do Valle;
a menina Sônia Maria da Silvei-

ra;
o jovem José C. de Oliveira:

a galante menina Eliana, dileta
filIlinha do dr. João José Cabral,
provecto ad vogado nesta capital.

SONIA-MARIA

Completa hoje o seu segundo
aniversário, a interessante mení

na SONIA-MARIA, filha do casal

Gustavo Bittencourt da Silveira e

Norberta ela Silveira.

.. Pela passagem desta grata data,
1!ONIA,lVIARIA irá oferecer uma

festinha íntima aos amigos e pa
re�tes.

NA3CDIENTO
ú lar elo sr. Ari Ramos de Cas

\1'0 e ele d. Helenita Müller Castro
se acha em festas com o nascirnen

to do menino Eraldo, a 17 o cor

rente, na Maternidade desta Capi
tal.

VIAJANTES

*

Acompanhada e sua progenito-
ra, regressou da Capital Federal a I

,rdo do "Carl Hoepcke, a srita,

jUlaide M. de Oliveira, filha do sr.

Júlio Marcondes de Oliveira.
*

Encontrass hospedado no Hotel

1\lajestic o sr. Alvaro de Sousa Li
ma, ativo Inspetor de Vendas do
Laboratório Xavier.

•

AUDIÇÃO

VENTILAD'ORES
::»y Vendem-se dOÍlil vantilador9,s elee
r( bicos, grandea, para cima de me-

•

J1Q Ou parede, sendo um oseilant,e,
.ll.roprioil para escritório, barbe",-
. rl�a, cofelil, etc. Tratar na rua Al-

I�llIlrClnte Larnôg:> 13. I

J ·t I Concurso semanal
Sapataria an Y dos
Rua Tiradentes '9 Cines Rll'Z e HOlY
Apresenta seus últimos me

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, pMta,
. branca e bordô, guarnições em

camurça, salto Anabela 6 e

meio por Cr$ 100,00

Lind.o sapato em pelica, preta,
azul, bardô, salto 4,1/2, 5,H�

e 6,1'2 por Cr$ 98,00

Em camurça bordô i preta. e

búfalo branco, salto rampa
2.1/2 Por Cr$ 95,00

Lindo sapato em búfalo bran
co. salto carioca Cr$ 90,00
Em pelica, azul. preto, hovona,

Por Cr$ 80,00

Mauri Pereira - Foi a 7a vez

que o médico visitou o doente

da sua anedota e esta é a 4a. vez

que jogamos na cesta uma anedota

sua. Será que não dá para me lho
- Puxa. Que rar o seu humor?
doutor'? Hélcio Fernando Rothsahl
Osny Laus Não pretendemos politicar nesta

A P O S T I L A coluna. Volte com outra que não
Paulino Silva Dias - "Incoveni- tenha aspecto político.

I
entes da surdez" foi aproveitada. M.Pereira - "Ir mais depressa ...

O mesmo não aconteceu com a foi depressinha para a cesta.

I outra que, por ser de cara ter poli> J. S. C. - "Ingenuidade" não

tico, não poude receber publicação, precisou de uma ponte para che-
a não ser que modificassemos o no- gar a cesta.

.

me do defunto. Roberto Grilo Cúneo - Era mui-
Aldo Silva - "Comer ferro"... to infantil e sem graça a anedota

era muito fraca. que enviou para nós e que nós en-

P. Silva - "Cura duvidosa" foi víamos a cesta.

para a cesta. Não tenha dúvida dís- Lupite - A sua anedota sem tí
soo -e ' • : ,

: : It : 1!,.. tu lo e sem a mínima graça_foi, pa-
Moacir Pereira - A carroça nO Ira ..

' Já sabe para onde, nao e?
2 da Limpesa Pública levou "Re- Aos outros colaboradores
médio seguro para um lugar segu- Voltem com anedotas que pelo me,

1'0; pois não era uma anedota que nos possam ser criticadas.
se pudesse publicar. AVISO - Avisamos aos eolabo-
Em compensação "Espião mo- dares d.esta secção que não mais

derno" teve um d.estino muito me- receberemos anedotas que não ve-

lhor: foi parar na cesta! nham com o nome do autor.
Dalmiro Abreu - A anedota que Isto porque, no caso de serem

enviou desta vez teve o mesmo premiadas, não poderemos identifi
destino da que recebemos na serna- ca-lo para fazer a entrega do res

na passada, isto é, foi parar na ces- pectivo prêmio.
ta.

RSULTADO

da 7a Semana

1° lugar
SE NÃO TOMASSE.

A mulher � O que é que o meu

marido tem, doutor?
O médico - A doença dele é pro

veniente da "pinga". O álcool não

só envelhece como tambem causa

outros males.

O doente - É ... Mas com tôda a

"pinga" que tenho tomado já com

pletei 70 anos.

O médico - Mas se não tivesse

bebido tanto ja estaria com 80 ...

Milton Pereíra

20 lugar
INCOVENIENTES DA SURDEZ

- Quanto é a consulta. doutor?
- Quarenta cruzeiros.
- Cincoenta?
- Não SESS:S�"1'A!

Paulmo Silva Dias

30 lugar
A ANHGA DO TIGRE

- O doutor acha que ele se sal-
va?
- Naturalmente.
- (Contrariada)

homem forte, hein

Religião
Ca,ulidsmo

Realizou-se, ante-ontem pe- O ,SANTO DO DIA
la manhã, no quartel da Fôrça 21 DE NOVEMBRO
Policial do Estado, a inaugura- Apresentação de Nossa Senh?Ta
ção da quadra de tenis "Ce�. Era costume na Antiga
Regis", ultiman:ente c�nstrUl- Lei consagrar os filh?s a? ser

da e que constitue mais um viço do Templo; e nao so me

útil melhoramento do estádio ninos como se deu com Sa
daquela corporação. muel' mas também meninas;
O ato teve a presença do sr. pois que também as mulheres

Interventor Federal, dr. Luiz tinham no Templo lugares se

Gallotti que estava acompa- parados e ocupações disti�tas,.nhado cios srs. cap. Duarte Pi- como se deduz daquela ditosa
res e ten. Píraguaí . Tavares, mulher que foi Ana, a profeti
respectivamente, Chefe �a za. Maria no Templo e em

Casa Militar da Interventona qualquer'outra parte, é pilar
e ajudante de ordens, autori- que nunca desmorona; sempre
dades civis e militares, e gran- virgem difundindo por parte
de número de pessoas. o perf�me de, suas. c�l�stiais
Extrearam na nova quadra, virtudes, Tal e o mistério da

em interessante torneio de te- apresentação de Maria, no

nis, os clubes Barriga-Verde Templo, e a razão da presente
(da Fôrça Policial), Lira Te- festividade, sempre car� e do

nis. Clube e Mar?íliO Dias de I c� -= devotos de Mana San
Itaiaí sendo disputado uma tíssíma.
taca 'dois bronzes e medalhas, x x x

cabe�do a vitória ao clube íta- ESPIRITISMO,
jaiense, que ficou de posse des- Prece a lesus
tes troféus. Oh! Divino Mestre Jesús, es-
Foi oferecido aos presentes, pírito puríssimo que jámais fa

pela oficialidade da Fôrça Po- liste:s, que nunca vos desvias
licial, uma churrascada, tendo tes do bom caminho quando ta
a festa transcorrido num am- zieis o seu progresso moral e
biente de agradável cordiali- intelectual nas esferas fluí-
dade. dicas!

Mestre excelso, fundador do
grande educandário terrestre,
que através dos séculos o vem

guiando no seu caminhar pe
rene rumo à perfeição!
Meigo Rabi da Gal.ilei,a, que

há cerca de dois mil anos vies
tes nos trazer vosso Evangelho
de amor e de perdão, pregando
e exempltfícando-o com vosso

martírio íntamante no Golgo
ta! Amparai Senhor, com vosso

manto de amor à todos nós. co
xos e estropiados de todos ma-

.

tizes, nestes dias sombrios em

que o planeta está sendo abala
do por provações ináuditas de
que necessita para subir na ar
rancada rumo ao infinito, daí
nos fOTç21S e resignação para
resistirmos aos embates tumul
tuosos resultantes das transtor
mações que teremos que aíron-

.

bar!
O choro e ranger de dentes

domina o orbe terreno de ex

tremo à extremo! Os homens
estão colhendo, agora o que se

mearam, mas, Jesús, enviai-nos
o bálsamo da esperança aos

náufragos que ignoram os vos

sos sublimes preceitos, derra
mai sôbre os corações que so

frem, as gotas de orvalho de
vosso divino amor!

JUVENAL MENDES
(Do Mundo Espírita -- 21-4-45)

I Em pelica, marron, preta, azulI
e búfCllo branco IICllto 4. 6 e 7Ontem, via terrestre, seguiu pa- Por Cr$ 98 00

ra Itajaí a gentil srita. Celina No- I
ceti. Tenelo resolvido sua viagem Ià última hora e não sendo possí-I
vel despedir-se pessoalmente de
suas inúmeras amiguinhas, o faz
por êste meio,

Amanha. às 20 horas. a sra.
prof. Gilda Ligocki Lopes fará

rea-I'lizar no Clube 12 ele Agosto uma

audição de plano por suas

aPlica-, i
das alunas. IIGratos pelo convite.

1.'1---------------
O PRECEITO DO DIA

L I QUANTO ANTES MELHOR

lua. Lauro Liobares A gripe lIerá tanto mais. fa;il-Após pertinoz enfermidade. la- menta debelada quanto. moul cedol'ceu ontem à. 15 hora. a ve- forem tomadas 011 medIdas de d_,e-'"
.. .

tomas ..oll'randa senhora Adelaide Linha. fesCl. Aos prImeIros SIn

1Taa,. viúva do soudo.o conterrâneo, mal (dara. de cabeça, ma estar,
Ir L L' h «quebramentCl do .....l'po». moleza,. aura ln ares,

t lherO .epultamento dar-Ile·á à. 10 coriza), convém o doen e reco Eboros de hoje saindo o fáretre da .e ao leIto e ficar em repouso, ,

rUa ceI. Vidal' Ramos n. 60. sem perda de tempo, ;Ie�e lIubme
A' família enbtado.. 011 nossas ter-Ia o. tratamento �edlco. _ dcondolência..

.

As primeira li manJf.elltaçoell a

gripe, recolha-se clO leIto, perma
---._ neça em repEluso e submeta-Ie à

essiltência médica. SNES.

BRITO
{)

.

alfaiate indicadilJl
Tiradentes

IQuadra de Tenis
I "Coronel Regls"

Calçados para senhoras. últi
mos modelos, preços ao a lcançe
de todos "Peluso" vende na

rua 1'iradentes 19.

LÉO l\llAR'lI'E

Cine Imperial
A'iI 1,30 hOl'alil
Última Exibição

Um filme impresionante arranicado
da vida real;

A QUADRILHA DE HITLER
com. Robert Watson. Victor Varaa

ni e Robert Ryan
No Programa:

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

Fax AirplCln News 27x86
Atualidades

Praça. Cr$ 3.60 e:l A.Q
Icnpl'. até 14 c:mOli

. . .

João Frederico Simas e Sra.

.------------------------------------------------,------------,

Pedro Gomes Caldeira e Sra,

Ci·De OdeOD
A's 7.30 horas

SeMão da. Moçall
Poderia uma fragil mulher intlu
rClmper a m.archa de Rommel n(J

Norte da Africa:
5 COVAS NO EGITO

com Arme .BClxter, Franehot Tan.,
Akin Tamiroff e Erich von

Strohein
No Progfllrna:

Filme Jornal -D.F B.
Galante Protetor Des. Cal.

Sras. e nitas: <À'$ L2G, Eatudan
tes 2 00 e Cavalheiros 2,40

Impr. até 14 anoa
* '" *II ISRAEL e FLORISBHA II

� noivos II
----------,--

participam a seus parentes e

pessoas de IUClS relaçõea o

contrato de casamento de sua

filha FLORISBELA, com o sr.

Israel Gome. Caldeira.

Florianópolis, 20-11-45

particip�m aos parentes e

pessoas amigai o ccn.tro to

de casamento de aeu filho
ISRAEL, com a srita.

Flori.hela Sírnes.

�----------------------------------�-----------------------

Cl;ritiba, 20-11-45

Missa do 1- aniversário de falecimento
Snra. Elsa Lehmkuhl Cabral

Abél AlvClres Cabral Junior e suas filhas Dey e Ely, convidam
o. parentas e pessoall amigas para auistirerr: à miss_� do primeiro
aniversário do falacimento de ,ua sQudoila esposa e mal ELSA LEHM
KUHL CABRAL que om lIIufragio à sua alma, mandam celebrClr, na.

"

27 d t' t f' 'III 8 1 i?Catedrol Metropolitana, dia o corren e, mes •..erça. ilHa. a
.

�

Amon.ha no Odeonhora�, no altaT do Sagrado Coração de Jesu8, ohclada peLo P- Alvmo .

Jae E, Bxown, o boca larga. 8 J-udyBertholdo Braun, S. J.
Canava. em:De antemão a"'rÇl.decem a. todos q'.le comparecer.ern a êllse ato"

3 1 A GAROTA É DO BARULHOde religiosa caridade. v·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tu podes, se quisereslNotíCias resumidas
A «Caixa de Esmolas», uma das coisas mais senas e O Marechal do Campo Visconde

mais soeialmerite benéficas que, em matéria de instituições, Gort, que resignou ao alto posto de

entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inscri alto comissário da Palestina em

ção para os que quiserem dar-lhe eiude, Não se pode di- virtude do seu estado de saúde, foi EXAJIES nE ADIUISSÃO

zer todo o bem que merece seia dito da CAIXA, mas sucedido por outro militar cheio De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar-

pode-se substituir o -bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o igualmente de bons serviços, o

te-,
Ligo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943,

de que precisam os pobres socorridos Dor ela, Leitor, mãos nente-general Sir Alau Cunnin- torno público que, no próximo dia 10 de dezembro, às 17 ho

à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim, gh am, vitorioso .da campanha da ras, serão abertas as inscricões aos exames de admissão ao 10

o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. Soruú lia e um dos libertadores da' ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas Inscrí-

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

Um novo aVIa0 A jato propulsão Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des- )

soper-veloz, que tornará vagaroso ia Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os'

o "Mateor", está sendo construido dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.

pela Gloster Aircraft Company, Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina.
sendo informa o Daily Skelch". em Florianópolis, 10 de novembro de 1945.

'" Flávio Eerrarí, Secretário
Os produtos britânicos de lã,

cuja qualidade permanece insupe
rável, alcançarão, em resultado

dos processos aperfeiçoados du-

rante a guerra em padrão ainda

mais alto. Os técnicos franceses es-

Brevemente, sumariaremos, nesta. coluna, os nomes das tão a par disso, e mostram-se an-

firmas ainda não contribuintes, e das que já o são. ciosos por aprender os métodos

britânicos, eSCI'e ve o "Yorsh ire

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA. Post".

ou à redação de O ESTADO.
'

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

------de 194--Florianópolis, de

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas pera homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.
',:;3

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

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

I

�CCARI4� AUTOMOBILISTAS
Afenção

Para o seu dínamo ou motor
de arranco o

f)ecr :'\ ci,\�o OFICINA ENALDA )I'o-Radio� te
Rua Conselheiro Mafra rre , 135 I

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

laboratório Clinico
RUA JOÃO PIHTOv 25 - h�e: 1448
(em hel!llte ao fesolU'G do Estado

Florianópolis
M!l!dilma Parm, Narbal AI",s di! Souza

Pum, L. llIra Costa AvUa
I
I

Dr. H. 6 s.

Exame de sa�gue. Exame para verificação de cones!'.
Exume de urmo , Exame para verificação da gra'lTi,
dez, Exame da e�carro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca' e cc.beloa.; Exame de fé:zes,

Exame de secreções.
�utovaccinCls e tr<ansfusão de sangue.

ExaMe químico de farinhas, bebidas. café. água .. , etc.

FARMACIA ESPERANÇA
'4) "U'JIlH�.ueo NILO LAUS
I[o� • ....naI ..... .,.. ........

__ .........�-._.,..... -rac nv-
�"IIon"."""

....._ .....�__ ,....1IAda .......

Funcionará novamente, durante os mesé. de d.ezembro a ja
neiro. o já tradiciong,l CURSO DE ADMISSÃO dos professores }o.é
Warken e Waldemiro Cascae•. (ambos do Colegio Catarinense). desti

nado a preparar candidatos, de ornbos os sexos, aos exame. de ad
mina0 de todos o. estabelecimentod de ensino secundário, tais como �

I'cr'miUllO paIJa UUl�� li. 0en>0Ibn> ginásios, escola. normais. academia. de comércio, etc.
Com prática 1Wi' hoapttLJ.3 �w A. aulas começarão no dia 5 de dezembro e serão ministra-

CliIDIIIIla m� <m1 ..-.I. pa11atria. aocr. das no periodo da manhã. das 7 às 11 horas.
_ do eletAmIa� apsnlbo �,,()- A regularidade das aulas e a longa prática dos professoreli
� do bommI I) da muJlwlr

lIiIIM� T6eB!oo: Da PAULO TA'VAJUliIí
contítuam a maior gara;:ttia .

do s�a eficiência. No ano pauado. a

Ouno do RadiIIOloc:ta Clt1ll1ca ...m <:I dir
percentagem d� a.p�ovaçao fOl supenor a 80,. do .total dos al�nos,. -

____, A_ &.._. ""'�__..._
Contrlbulçao: O curso completo, Incluaíve taxa de tnllerlçao

........,.,.. .......... y", �Y"'iI(I_-"" (ao l"au, G"
. , f 't I C' C $ zoa (d

IW �
.

no mosro. que sera e1 a pe o urso, Importa em r ,00 u-

PIi_
1ado CD. � •

klldel aerrtos cruzeiros), pagaveis no ato da matrícula.

_-'_ � Um� do RW Ilie JII, Matricula: Das 8 às ZO horas, todos os dias úteis, menola sá-
_...iIJ. - uoobIr!wtG d. Raio X - ru..tcu-o- b d C d H

. "
.

�
a os, no urso e urnc.ntdcdes, Q rua TraJa.no. 36. ou .no, reslden-

aIl
cumca - HlttaboliEno bIII cio do. respectivos professor�s.

.. �
DuodfIIlaI - Gabtnata A matrícula. de número limitado de alunos. já foi iniciada.

___ - L&� ..� Obs : Só se aceitam alunos para o curso completo .

�JI)lo. � ..,""11'.... cnn",..,. "�""''Nl_< (310)

ema li vraria de Londres, dirigi
da por um oficial da Marinha Bri

tânica, e que se dedica exclusiva

mente à venda de obras sôbre avia-I
ção, está atraindo a atenção de

um grande número de visitantes

estrangeiros, escreve o "Evening
I Standard".

o resultarlo das eleições na

Hungria, segundo a opi:1idu cor

rente n.is círculos competentes de

Londres. contribuirá de maneira

considerável para a solução da de

aeminada questão balcânica,
escreve George Gretton, mum dos

seus recentes comentários.

Academia de Comércio
de Santa Catarina

--- .�

(NSnTUTO DE DlAGNOS11CO
CUNICO

DR� DJA:LMA
MOELLMANN

I\ !J \T (,)G, 4-\ l)US
Dr, OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr J. J, DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sola 5

�Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
._---,----------------------------------------

.Curso de Admissão

15...-13

i

1 ..
Sedas, Casimiras e Lãs

1 CASA S••'-A a(os
ORLANDO S01-\ RP}1�LL]

RIa C'lselbeiro Mafra, 36 - loja e." sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal. 5 t --- Ead. Teleg.: «8carpellin --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Completa liberdade de imprensa II
e de opiniáo na Inglaterra

Londres - (B. N. S.) - "Neste I disse o primeu-o ministro - espe
país, sempre nos inclinamos desde ramos que os jornalistas de outros
muito tempo a liberdade de im- países venham à Grã-Bretanha, em I
prensa e de- opinião", declarou o número crescente, afim dc terem

"-----

primelro ministro Clement AtIee, oportunidade de observar, cornen

em um discurso na Sociedade dtitl tar e noticiar perante seus próprios
Imprensa de Londres. A oração é

povos o que é a nossa vida e a macitada pelo "Evcning Standard", e
neira pela qual nos entregamos aos

Precisa-se de um cozinheiro. nela o pr-imeiro ministro Attlee
nossos deveres. Estamos vivendo

na pensão Particular da Base paga um tributo ao alto senso de
grandes dias - entre os maioresAérea Tratar com Benedito responsabilidade revelado pela im-
da nossa história. Enfrentamos

C.:rareia na Ciso Dahna

concei., p.rensa brit.ânica. Segundo teve
grandes problemas, ao cabo da tre-

ção. Sv 3 ainda ensejo de acentuar o sr.
menda luta em que nos empenha-* * * Attlee, a imprensa do país- clama
mos sem hesitaç.es ou medo e nela

agora por novas aspirações, ou se
demos tudo que dispúnhamos emjam "as tarefas de reabilitação in-

le nacio '1 t
-

d
homens e materiais disponiveis"'1r 1 na, com a recons ruça o o

mundo, nas quais a Grã-Bretanha Os exemplos que a Grã-Bretanha. Iterá a seu cargo um papel relevan-I deu ao mundo cm coragem e de,
te. Para resolver lais problemas, terminação foram relembrados com -----------------------------......

temos .necessidarío ela cooperação eloqueneia por Ctcmcnt Attlec, ries

internacional numa escala jamais sa 'iigeira oração perante os 11'0-
conhr-cida". "De nossa parte meus de imprensa.

-�Deseja obter
-empreqo ?

.Procure então a nossa Gerên
"da e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas

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

xxx

.Ilrgente

Móveis
Vendem·se, para sala, quarto
• cozinha, em perfeito estado
à rua Padre Roma n." 90.
Preços de ocasiâo. 5 V•• oi

* * *

NegóciO urgente!

)

Por motivo de viagem vende
se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül
ler, 2, tendo grande número de
Ireguezes. Tratar na Alfaiataria
Pereira, à rua JOã0 Pinto, 16

15 vs. 4
x x X

TERRENO
Compra-se um lote nas irne

diações d a linha Circular ou

Agronômica. Informações na

ma Tiradentes - 14 - sob.
10 vs. ' 7

x x x

, Guarda"" Livros
Aceita uma escrita avulsa;

Informações nesta redação.
10 vs -10

\

Vende-se

�: * *

Motor a óleo crú

•••

VENDE-SE

Maquina PFAFF
(familiar)

Vende-e e em ótimo estado;
ver e tratar com Pracido Ma
fra - rua Felipe Schrnidt 34
Baz ar de Módas) Florianópcdis.

:;: * *

ll[lND�_81'- Uma mcbílla
II) [t li. completa de
sala de jantar por Cr$ 3.500,00,
Tratar à rua Artista Bitten

co ur t 24. 3 v. 3 3 vs -3,

6. da Costa Pereira &: Cte,

S�\ �GTTEN(_)l__
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, CálclO, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc-

ocasião!Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradentee 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítimos}.

Visite-a hoje mesmo!

a

ESCRITóRIO JURíDI-:;O CO�IERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOG ..l.DO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Ehbranee" - Lajes - Sta. Catarina

Rua

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiAHelA ?
PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

I
I

Cr$ 18.000,0.0 IUm automóvel, marca Cbe
vroter , tipo 1937, em perfeito

.

estado de conservação e fun- =----

- donamenta . Tratar com o sr.

Nagib Daux, n.o Cine RITZ.

CONTA CORRENTE POPULAR IiiJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 I _

Movimentação com cheques .

, Banco do Distrito federal 8.l I---�-CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 lRESERVAS: CR$ 12.500,\100,00

'.'Traiano� 23 • FI()ri&n�lpolis
I

------------�-------------

participam aos parentes e

amigOtl que sua filha EDITE,
atualmente em Pcztc Velho.
território de Guaporé, cnde

ELEITO POR UN.4NHIlD I DE exerc,g a. funções de chefe
do se. viço de enfermeiras deuAfim de estar sempre a pos- Saúde Publica, contratou co-tos em seu lar, f"li eleito. por
sorne rrtc com o Dr, Oldegaraclárnaçâo, O afamado aperitivo I'

'

Franco Vieira.

rKNOT. , 1.& ---"1

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt ,

(Sobrado)
FlorionópOlis

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da med'icina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, sãe males per
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo., fruto da ígnerâneía, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulat'Ório, que atende gra
tuitamente os doentes llerVOS9S in
d'igentes, na Rua Deodoro 2%, das !J
às 11 horas. dü.riameBM.

VIAGENS
Fpolls. -_ Joinvile

I Saída. - Z·hora. damadrugada

�I,,···.Saída. -- 9 hora. do manhã

Informações nesta redação

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

Joinvile _. Fpol is.

MACHADO I: CIA�
Aqânclall e RepruentaÇÕ<a;. em G,.,.alI

Ma triz: Florian6poib
R,�a João Piato, n, !!
Caixa Pol'tal, 31
Filial: Cnm:i'Úma

Rua Floriano PeÍi:oto••/n. (Edil.
Pr6prio).-TelegNlmoll.lJ: ·PRIMUS'"
Ag.r,t_ DOI! principaL. llnunicipi.olJ

de E..t..d�

1--------------------_.
� lEOCÃDIA e AlPHÊO

TOlENTlNO DE SOUZA

21
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(Lira Tênis Clube
, Ubiratan Esporte Clube ..

Dia
Variado

24, sábado,
programa artístico

na Relojo�ria Moritz.
CINEMA

«Festa Primaveríl»
e dançante ..

,

promovida.
Reservas

pelo
de

6 Ci' e5TaDO-Quarta-feira. 21 CIte Novembro Ce 1945

mesas
•

O Partído SC1CI'a,l Democrú tico
'

I J céli r: t T(' 'f I HOJE, NOS CINES RITZ E ROXY,merr a, .i u 10 .os a, . ise "\ an..o:
UM PORTENTOSO PROGRAMA

.convida a todos que se alistaram de Andrade, Jessie Liege Bastos, Nerêu Ramos, pela sua cnltura ;
neste departamento a virem com a José Felipe Gonçalves Junior, J()��

Primeiro: E����f:Robinson em: pelo seu devotamento a Santa Ca-máxima presteza receber os seus João Góes, João Inacio de Ol ivei r.i,
títulos, conforme a relação abaixo. José Albino de Oliveira, João Mr. Winkle vai para a guerra! tari na, onde nasceu, viveu, lutou e

LETRA ii I Amaro Luiz, João Dias, Julieta Tôda a vida dos que foram con- venceu com o povo, pelas notáveis
Antônio Rosa da Conceição, \)-, Fiuza de Carvalho, João José .\1- vocados, treinados e mandados pa- realizações de seu grande Govêrno ;

ti no de Oliveira, Antonieta Jubalr!a I vcs, José Apnli no da Silva, Joüo ra a guerra, Situações cômicas e

outras drarná ticas Entrecho 1110\'1' pela retidão do seu carú ter ; pelaPatrício, Alberto Jenrique Schutz, Cancio ela Costa, José (Tregóri) Ba- " ,

-

Anisio Marcelino dos Passos, Ale- tista, Juracy cle Lourdes Vieira, mentado e que prende a atenção, mor'a.lidadc que imprimiu, quando
xand re Vital! i, Antenor Ferrr-: ra João H ufino oGulart, João Fcrua n-

No elenco vamos encontrar Ruth governante, aos negócios públicos;
Pinto, Artur Pereira, Atia Martins d es de Aquino Pilho, Joá o .losé Warrick - Teci Donaldso n - Bob I

'

H pe as garantias que assegurou aos

I' Andrade, Alaide Garcia Nocett i, Vieira, oão Feliciano Alves, Joana aymes. ,

I I E t I t 1, " que a áaua do mar con-
Adenide Perreira Marcelino, Antô- Luiza Vieira, Justina Selva, .Jose Segundo: scr vrr ores (O S ar o, ant1s pos er- 'J

'I riio Alexandre Martins Filho, Auro- Antônio Pacheco, João Fr-ancisco VIAGEM PERIGOSA! gados a condições d'e meros piões têm aproximadamente cíncoen-
ii a-a Donat

í

lha da Silva, Anésio de Ramos, José Nascimento Furtado, Com ,Ann Dvorak , que c?nh�c�- de fazenda, dependendo sempre da ta elementos químicos conhe-
I! Barros, Aldo Guilhon Gonzaga, Al- Justino Amorim, João Eneas da mos há longo tempo e mais Eric! vontade dos patrões; pela assistên- cidos.
ii! cinola Vieira Cardoso, Antônio Costa, João Ferreira de Melo João I Portman. Ulll atol' que convensc e

2 A
,.

I'"

F'io.renzano, Adelaide Catar-ina Mar- Bento cIos Passos, José Benjamim agrada!
, ,_

cia que dedicou, indormidamente, ' " que, na menca, a em

quer da Silva, Antônio Hemigi.i de da Silva Jorue Hodriaues JDU,' A trarnagu-a em torno ele cspioes aos doentes, aos pobres, aos humil- dos Estados Unidos, também
Medeiros, Artur Pereira e Oli vcira, Selva, J�sé Si�'iacc( da

'"

Sll'�a, .T oão a, serviço dos n,azis, astúcia, corre- fies, por tudo que ele é e represen- se denominam Estados Unido!'!
Ascendino André da Silva, Alcides Antônio de Souza, João José da nas. co1ítra,-espwnagem, tu�o aos ta, estú na conciência e no coração O Brasil, a Venezuela e o Mé-
da Pur if'icação Goulart, Antni o M1- Si l v a Junior, Juracy Teodoro Car- sabor cio públ ico que aprecia estas

XI'CO,noel de Oliveira, Arão Stcndel doso, José Antônio Pacheco, Joa- aventura:;". dos calar i n e n ses como o seu maior

Areão, Arucv D'Avila Simas An- quim Manoel Coelho, João Mar-tins, AMANHA. SIMUL'�ANEAMEN.TE, amigo e bcmf'eitor. 3, " que o ladrar de um cão
.drade, Agues Morsch Horner, Ada lino dos Passos, Jand ira Silva NOS CINES RITZ E ROX1': Quando, nos momentos cruciantes na superfície da terra pode
Luz da Silva, Arani Alves Vieira, Juloi Braciano Alves João Marr-e- Ronald Coiman e Green Garson: de nossa vida, os falsos amigos perfeitamente ser ouvido a.
Ana Maria Bruchado, Adelaide • t1j_ dos Santos da Costa: Luiz a "hri'{ "NA NOrTE DO PASSADO"

bordo de lIll1 aVI'a-o a' altura deveiru de Souza, Alcidia Régis Pei- Florentino de Jsús. Ele um homem do presente, que do povo, os dcrrrocratas de fanca-

xoto, Analia Olinda Schmid t. An- LETRA L procurava relembrar o passado. ria que por ai, agora pululam, se mil metros.
tônio da Silva Junior, Augustinho Lohrnever. José Pedro Metrer, Toiiu para saber corno devia ser o seu refestelavam nos seus comodos e 4, " que, na Criméia, pro
Jacinto Goulart, Alcides Guncalves. Lcanir Angélica Trnuche, Luci futuro!, • perfumados apartamentos, em Pôr- víncia russa no Mar Negro, fOIAlcides Francisco Mar-tins. �\llil'a Duarte dos Santos, Leôncio Louren- Que estaria fazendo ele naquele
Pinto da Luz. Alcides Manoel Pe- co Vidal. Luiz Vital Pereira, Lauro dia em Liverpool? to AI,egl:e e na Capita,l da Repúbli- rece�temen�e ?e,scoberta uma

r-eir-a, Anita Nunes Régis, Antônio Chaves, Laurv Lisbóu. Lu iza Sch- Porque passou três anos num sa- ca, Nerêu Ramos aqui estava, com aldeia prehistórtca onde há
Joaquim da Si lvu, Amazilda Maria lichting, Luiia da 'SilYa Barcelos, natório, logo, dep(�is ,da guerra '?_ os catarinenses, a sofrer com êle5 inscrições grayadas em língu'a

, de Oliveira, Ana ;\1aria tDigiacdllHi Ligia Mal'i<l SspÜ'gaJüc's, Luiz Zefr- Aquela, caslllha �1()!:I�a, de porta0 as suas dôres, a charar as suas lá- desconhecida que datam de
.Fr'anzoni, Alsizio Francisco cto� ri no Fernandes, Lu1z Clenildo "far· de madeira, que Significava em sua

(J'" " ,,'.' ., Cf,', ,'d' 'ISantos, Almerinda Melo Nocetti, tinelli, Lídi'Ü Pinto Lim3, Lenpol- vida 7 Aquele, portão que rang_Ia, I tol lln�IS, a sentll �s suas ale",l laS, malS e cmco ml
.

anos,
.Alice de Azevedo Rosa, Aricia COI'-

(,lO Hass, Laudelina Maria A�.vlré qt,l�,
ele ou e,la passavam,' P?J',;lh ?leonl'!VellliO' lutamlo e sofrendo comi 5"" que, depOIS da Guerra,

dolina de Almeida, Augusta Ll)pl'�. Lemos, Laudelino ;\Ii]jtão dos San- SIm, Para ele aquele llllsteno em a sua gente, dos T"!'mta Anos, em 1700, so-
LETRA B los, Lúcia Kincc;ka Vieira. Lu:! sua �:ida, era, be�ll a "noite do Ç'l?- Qll�lnd() os falsos salvadores, qm" bral'aIu na Europa tão noucos

Boanerges Xavier da Silva, ReI''' l\Iadeira, Lucio José do': Sarto'!, sado. Um dia ele voltou a ser o I ,,' "e>'" " "I h '
•
-,

l'adino Cos13, Beatriz Bernadlnl. Laudelina Goncalves, Luiz Kuc!ine, que danles tinha sidu, "Ias a histó- so estlhlam com Santa CataIlna e omens .que, p�la o, servIço
Bento Alves Ouriques, Branieliea l;ETRA 111

• ria terminou naquela casinha flo- contra a sua gente, quando encara-I dos correIOS, entao felto por
Cunha Nazário, Batistina An" Ve- ,l\1i.guel .José ,D',Avila, l\}aria C;}-?- rida, ge por�ão branco �:Ie m3�e!:a.1 pitados no poder, desmandavam 0,1 mão própria" P,recisaram ser
ber, Balbina Garrido Porteh rio (hda LQPes, Mana Correa, Mana rang(.'1.do quando os dOIS entraI am

I r�stado, Nerêu Ramos, ao invés de empregadas mocas; mas que,Amaral, Bertolino Teodol'o da ,.,il- Amaral Ferrri, �noel Donat? ('!a para o seu s<;,nho de amor, tornado
esquecer o Estado, virando-lhe alo' no entanto para evitar aven-

va, Bastilha Bosco Mendosa. Luz, Marcos Jose Dutra, Mana Ca, eJll doce re3hdade !

I
,'"

LETRA C tarina dos Santos, Maria Joana Amanhã vocês fiqrão enC8n�a- costas como os seus opoSitores turas amorosas, so eranl acel-

, C�n?ido Guima,rã�s Junior. Ceeí- Cord�iro dos �antos, �aria Vir,gina d?s vendo o� revendo o filme-em0- �ui est�va profligrando os que tas para a�uele mistêr moças
JiO, Joao �acheco, Carmem de 01,- da �llva, Mana Zenalde Sa?lta�,o, ruo do ano. nau sabiam honrar os postos que bastante feIas,

" Vtllra,S, Tla.go Fernandes, Cala'."m:. ,Mana de Lourdes "unha bal'cw, d f d d 6 que Thomas MFernandes d s'ouza, Corita

.10\'it1.1
Maria de .Lourdes Brito. Maria Ti'- "1"'81-tOU O lj· B. fi. ocupavam e e en en o, com pel'- , , ,

.,

orus,
oa Rosa, Carlinda Souza e Silvi', rezinha de ,Jesús Souza, Maria C:H'- II Kf U tinucia e com desassombro, os inte- homem mUlto Integro, quando
.çon�eição 9uint da Silva, C�r'11em dos(\ Ribas, Maria Grisard, Mm�ül Às 9 horas da manhã de on- resses coletivos, chanceler da Inglaterra, rece

,Mana Denhce Ca1"pe�" Clalldrna �e 'I f!.ibeir?,_Maria I?utra,Coelho, l\h,I'!:� teul, O exrno, sr. dr. Luiz Gallot- �erêu Ramos é, pois, um nome beu um dia dois jarros de
Souto GouIart, Çarmcha Ram)s R�'I ConceIç,ao Denhce Carpe,,: .:\bl'lh:�

tI', Interventol' fedeI'al, em com- e LIma trariição, I lITande valor com os quais obas, Cora dos Santos, Carmem Ll- pacheco de Campos, Mana Pa:llo , ,1:>'.
nhares Colonia, Celina Doin Vieira, d3 é:onceiC'ão. Mário Alves A!'l'i:�s, panhia do sr. dr, Ivens de l!l11 nome que o povo bemdlz e presellteava um lorde Interes-

Cla�dion01: Dutra, Carl?s Garr<;>zi, M,aria Adif Arei3,s, Maria �:ipr:ê1"f' Araújo, secretário da Justiça, Ullla tradição que o povo venera, sa�o em i:uportante, negocIO,
ClotIlde �Iesse BraIl;dao, Ce�ll1a BJOn, Mano Bathst,otte, Milton .T lI- Educação e Saúde e do s" ca- Não será o escarro dos doentes I cUJa soluça0 dependIa de Mo-
tencourt, ldeney SantIago, ClotIlrie venal Filomeno D'Avila. Mnria rf';- ,- "

�,

,

'
, I ... : 't d'BI'ttencourt Sl'lvel'ra d P

,

OI'
,

i\I' B
. pltao Pedra PIres chefe da sua do despeIto, nem os vermes que rus, e que, a VIS a ISSO, o

, nan' es erelra lvelra,' ana

"O-!
'

, , '

LETRA D natelli, Maria Fonseca Batista. !\1u- Casa Militar, esteve no Estrei- moure,lam na lama que hão de atlll- I chanceler encheu os Jarros
pietrich, Freiten: Von WaI_lg,en- ria Paiva de Oliveira Ban(leir::l, I to, em visita ao quartel do 140 gir a sua personalidade e tis'nar o I com o seu melhor vinho e os

tem, Dommgos G�üherm� VICIr:l. Ma\ia �arcelos, J\o�al1rieia ':-osa rle Batalhão de Caçadores onde seu nome. com a peçonha da sua I devolveu, explicando ao pOl"-
D_aura Stendel Areao Dando As�un- .re-'ius Dmger, Mana Jullta ("!Cller"

b t'
A "

"

' ,

d ' 'tador' "DiO'a ao vosso lorde
�'1l0 Lechunhuhl, Dora Cecilia cta Maria Ad�lhy Pereir<J Raton, :\faria rece eu as con lnenClaS que �nve,l.a," e ,com o negrume 3S SUtls

',_ b�' ,

Luz, Dorvina Xavier da Rosa, Do- Pinheiro de Freita:s, Maria falma lhe foram prestadas por uma lflotelIgellclas, que aI vao o;:, seus belos Jarros
l'otêa Cal'tpes Ma�tins, ,Dalila, Rarr;-/' de �aro, Mari� VieiJ;a Siqueir_:;., Companhia de Guerra, • O povo catarinense, eonlH�ce com o mel?or dos meus vi:r;thosJou SC,hutz"Dalzlza So�res, DahUl- Ma:Ja EmerenClana Costa, Ma,r�:l Os visitantes tiveram cava- Nerêu Ramos, S3be-o in'capaz de e que a mmha adega continua
1'0 Llvr!lment�) Mo:ltz. Dorv:a1 Juha Ramos Wendhausen, Maunl'a Ih

"

'd" . or{ien3r um assassinato, sempre à sua inteira dis osi-'Coelh.o Pwto Flliho, D,lalma AraUJO, Rodrigues Linhares. Maria Perron� ellesca acolhI a pol paI,te _ "
p

Domingos Francisco Martins, Dor- :Vlund, Maria do CarIllo Schaufe!', do comandante daquela bno- Do sangue que correu �[P. Ro- çao,
avi �ento A!ves, Diva �e Almeida" Moisés, C�lstódio r;lo Amaral, �Ha�'i'1 sa unidade militar, sr, ten, ceI. deio, culpem-se como já o

fez, ,o I
.--------------

D�lgl�a Atalde, _Dorvalma, Locb, �e Ol�velra. 'VIana Rosa TelXC1,l'a Nilo Chaves Teixeira e demais próprio jornal da U, D, N, em can- LEIAM A REVISTADIl11Ipma MargarIda Carnelro. I Zan�ttl, Maria Pas'c�)al Apo��t??, f'c"
'

dentes manehettes, por ocasião dosLETRA E I Manna Gonzaga, Mana da (dona O 1 Ia�s. , ' "O VALE DO' ITAJAíEIza Bernadini, Etelvina Nazário I Haffs Maoh'ado, Maria Souza Ralll- Apos cordIal palestra, foram acontecimentos de ReCIfe, os de-I

I�inh,ares, Eno de ,Castro Gandra, l�u, Maria de J.)ourdes B�rl'eta Ma- percorridas tôdas as depen- sOl'deiros que não res.peitam e não
Erottdes ,de Melo Gvaerd, �rna �a- na el�s Dores Mello, Mana FeIT"Il':! dências do quartel sendo mui- podem, por isso, ser respeitados. por não haverem aqui nascido, Oll
seIy, EIVlora Szpoganz, Edl1h Pa'lm ela Silva, ' " -,

C o s ta, Ed,gar, Scheidt, Ecylrla LETRA N t� agradavel a lmpressao rece- Os' que, não contentes com as pOT viverem longe daqui, não co-

Vieira de Castro Faria, Erotides Nolasco Laurindo Figueir!?dtl. blda, prov'ocaçÕ'es em Timbó, demanda- nhecem e ·não' sentem as palptta ..

TolentiI,lO, E l,e u s:a Bitte,n�ourt, Nilta Frazoni Viega1;, Natalia Tn- Por fim, em homenagem ao ram Rodeio para insultar e ag,re- ções do nobre, bom e altiv,o povo

EI:>rand�na Xa,vler ,SIlva, �IIllha L�- mazia, Neli Teodora de Castro, sr, Interventor federal reali- dir o grande chefe Democ,ático. 'catarinense,
JeIt, ElIda Dlegoh Correia, Eml- Nair de Oliveira, Nelly Silva, Nadir

zal'am �e' anI'madas pa'l*idas Culpem-se, do sangue que cor- Mas não procurem culpar a Ne-
liano Peixoto, Eloy Gertrudes da Leal da Silva, Natlir Braulin:J, "tn -�

,

'

, ,.j,
Silva, Euciiodes Antônio Ricardo, Silva, Nelson Carneiro, Nadir Lo- de basquetebol e voleIbol, nas reu, os que insuflam o ,povo, a tô-: l"êu Ramos, nem ofendam os seu-,

E!ias Manoel Card<;>so, Edi�� Ant�- pes, Nestor Carneiro, Nel'son M,'re'i- quais tomaram parte, exclusi- da hora, para a desordem e para I tímentos cristãos do 'nosso povo,

r;leta da �osa, Euhna da,Stlva M:- ra, Nézia Lopes, Norlllélia SOUZ:l vamente elementos do Bata- o desres.peito, como na'quelas noi- com ma,nchettes do jaez da que
hs, ElauslO da Cunha, EdIth Nascí- Lisbôa, Noé :\lenúosa, N:Jdil' c!e Ih

-

'

tes que sucederam à queda do Pre- ahriu, ôntem, as colunas do órgão,mento. Souza Aguiar, Nil!on Gongalves, ao,
ILETRA G Nilton Batista da Silva, Nicol'lu si,dente Vargas. udenista. Isso não!

Genésia Ma,ria Ferreira, Glads!o- Sardá, Nilza Vi.lain da Rosa, Ni!za FRACOS. Clllpem-se êles mesmos, os que SOLON VIEIRA
•

ne Paladino 'Filho, Gentil Fernan- Cardoso de Oliveira: Ni,colau Va- I'u
(les, Gladstone Paladino, Gerson lentim Ferreira, Nair Marques ANIC.MICOS
Dutra, Gilda Souza de Paula, Gené- AI111110n, Noema Maria Gel'ber, TOMEM
si'a Rau1ino Cardoso, GI'aciliano LETRA O Ui b C .hãRosa. Afonso, Quirino Goncalves da Olinda Souza, Odando da �;ilva ,ln I reis.li
Silva, Gentil Miguel D'Aviia, Gentil Simas, Otávio René Lebarbench,m, "SILVEIllAu
Miguel D'Avila, Georgina Tabaliba Otto Henrique Daniel Laesel', ot!!a
Garrozi, Gilberto Miranda. Monguilhott. Olinda Simas Assnn-

LETRA H cão, Ondina Fernandes da Cost�,
Higino Nascimento de Andrad:>, Olivia de Oliveira Furtado, Otília

Heitor Lessa de Souza, Horaciha Rainert Dacol, Oscar Silva, Os',a]- tro Ganelra, Romeu Vieira da C0sta,
Camargo Jaques, Herondina Ma- do Agapito, OrIandina Bittcucourt Romulo Nocetti, Reinaldo Munde!
chado, Hugo .coelho, Henrique Ca:;- dos Santos, Osmarina Farias, Or- Lacerda, Pedr.o ,Luiz,
5io Nunes de Abreu Herminio Bri- ner Zeni, OtaciUo Fernande�>, OPin, LETRA S
nhosa" Herminia Maria' da CO[\- pia de Oliveira Alives, Orlandina Saida Maria Vieira, Silvia Baso-
de Souza Soares, Hélio Duarte, Al'Ves Gouvêa, Otávio VaI' aBr"sil, dona de Suoza, Silvio() Furtado rle
ceicá-o, Hilda Vieira Maestri, Hilda Osni José Pereira, Osmar Cruz. Oliveira, Seydeney Dias, Sei afim•

LETRA I Olga Maria Mendes, Olegário V:l- Josê da Cunha, Sebastião Militlío
Ivo Sipoganicz, llza Pereira e 011- lente Vieira, Ondína Bravass(\s Gomes, Silvia Maria Ferreira, Se-

, veira, Iracy Demaria Marinho, I1'a- Souza, Olinda Silveira, veriano GoncaIvz Corrêa, Sizir.h::t
ma Vieira Martins, Idelfonso oGI1- LETRA P

I
Francisca Fúrira, Slustrino Suuza.

calves, zidro Plantão de Azevedo, Pedro Zomer, Paulino João B3- LET.RA V
inácia Oliveira de Almeida, !sanr.. tista Vieira, Pedro Laurido i JS Vicencia DilgiacoJl1oo Silva V;tó-
de Miranda Ferretra, Isa:ltlna Si:- Santos, Pedro José l.uiz l\oiarçal, I-ia PoUi, Vi�entina Ferreira' Carri
veira, Isura Silva, Iol:mda Ma",a Pedro José Reinerpedro, Pedro co, Vall1lor Quermou Ramlou, van
Bernadin... .Dornbuscll, Iracemc{ Luiz de Souza, Pedn) Fran,cisco <13' (ia :\olaria Kvivasisehi Lirrochi Val
Hibas, Ivo de Castro Gandra, Id::t Silva, Pedro H,om::lIiuo Silva Pedi',) mor Lones de Carvalh.'· Wenceslau
Carlllelll Valente Cardoso, ,Julião Hoqlle, Pedro Mucio Pereira, Stuart,' Valllomiro Sf,ol'i, Yi1mar

LETHA ] LETHA R Ban:ellos, Vicente Feijó, Val,!l1,1r
João Leocadio de �Ielo, João Hal�l Tiago de ,SJuza. Roque li..in- Franconi, Vildigo .Jacob Vitali, Vi-

Cardoso, Jorge Carneir'Ü, .João :\L- cezskJ, Rl!tth MeIiSter, Ruy de Cus- daI Rosa de Jesús.
'

Partido Social Democrático Nerêu Ramos

'�.nd. Tónico

Partido Social Democrático
PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA:

General Eurico 'Gaspar Dutra

PARA SEN,ADORES:
Nerêu de Oliveira Ramos e Ivo d'Aquino Fonseca

PARA DEPUTADOS FEDERAIS:
Nerêu de Oliveira Ramos, Aderbaf Ramos da Silva,
Aftamiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo d'Aquino
Fonseca, Orlando Brasil, O tacílio Vieira da Costa,

Roberto, Grossenbacher e Rogério Vieira,

�------------------------------,--------------- ..------------

CAIXA POSTAL 5,381 - SÃO PAULO

REPRESENTAÇÕES
NICOLINO RACHID & ClA., de São Paulo, aceita

representações pBfa artefatos de ceuro, ferrFg�ns e produtos
Aiimfntícios Otlmas referências

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas científicas

DiCa Dr e ICO :'�t�::��I��:�!:LDE(S
I. H.) - Essa nota é baseada
em noventa e cinco casos di
versos de infeções tratad�s
com penicilina, aplicada no

local. Os resultados foram bons
em 63 por cento dos casos, in
defi:nidos em 24 por cento € in
satisfatórios' em 12 por cento.

As lesões que melhores resul
tados apresentaram após o tra

tamento foram as mais agudas,
nas quais as bactérias se de
senvolviam superficialmente,
ou as crônicas, após drenagem
cirúrgica, com a remoção de
todo o tecido afetado. A tera

I peutica local de penicilina não
é recom.endada em substituição
a outros métodos de tratamen

to de infecções, mas é muitas
vezes empregada com êxito

ANTONIO MONIZ juntamente com seu uso paren
térica, com medidas cirúrgicas
locais e outros agentes anti
bactéricas, Os métodos tera

peuticos recomendados são um

ltnaqsJa • 0r10....... 0IIaIeII o........ estudo da flora bactérica, com

a determinação da sensibilida
de do organismo à penicilina
e aplicação da solução, de mo
do a manter adequadamente a

concentração bactérica nos te

cidos, ou para esterilizar a le
B,,"ltal são ou para reduzir o número

de bactérias o suficiente para
IAM permitir os mecanismos defen

sivos do corpo a completar �

(SENAI)
Edital

De ordem do sr. Delegado
Regional nos Estàdos 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 selecão de candidatos aos

cargos de: instrutor de marcí
neiro, instrutor de mecânico
(ajustador-torneiro) e instru-
tor de ferreiro. __iiiiioiiiiiiiiiii*_' _
Informações sôbre as condi-

ções das provas e a natureza

I
das funções do cargo a preen
cher serão prestadas aos inte

-mBUlWIA GIIIR.<\L - ALTA CmURGIr\ - Jl(OL�STlAS Dil SilNHORA8 - rART08 ressados, na séde da referida
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de SIlo Paulo, onde foi Inspetoria de Ensino, todos os

�te por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Al1pio Correia Neto.
f'I.....,"M'(l" <l.., est"'mll.�o e -rlaq bíltares. int..stínos (lelgado e gros!!O, tiróide, rins, dias úteis das 12 às 18 horas.

wr6fi,ata, bexilga, ütero, ovA.rloe ecgN���A��lcocele, nídrocele, Yarlzetl • b6rn!a.
Milton Marques de Oliveira

eu J" II 1>0ra8. ii. Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da eMa Paratso)'. Tel. uses.
Inspetor de EnsinoRESID:tlNCI.A.: RillI Est�",8 Jdn.ior. 17�: Tel V764

",.-.:r,.-.:--., -,.,.._••••_ "". .._- .:- ._ -._ - .....,."

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
donal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
ller�rdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLIHICA M ..DlCA - DORNÇ AS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Fêlipe Schmidt. Consultas'; Das 15 ás 18 horas
Realdência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópoll!.

DR. ARAUJO
A..Ii8t.tente do Prol. Sanaoll, do Rio de "....

ESPECIALISTA
Doenças e operações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clrurgla modecna dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORl!N(') (lAbio • Nu
da bOca lendidotl de n8JilCellça)

�p1a, 1lraquffl,'SCOpia, bronccscopía para retlrre.da de corpoe ntnmhotl, .tc,
CONSULTAS: das 19 la 1Z e du 11 la 11 bor..

Rua Nlmes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avlla I DR.
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
QCJe do. inte.tino•• réto e onu.
_. Hemorroidaa. Tratamento do

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

Ateade diariamente õ. 11.30 M.• ,

iii tarde, dOll 16 M. em diante
R..ld I VidaJ Ramo.. 86,

Fone' 1067,

DE ARAGÃO

t. lOralL. r...... ._............
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
�\& da 1. b 1'1 àotU. -...mo.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
... ""l�.. êe Clíníee Infantil da Assistinela Municipal e

de Caridade

CUNICA _miCA DE CIUANÇAS E ADULTOS
OOl'l81JLTóRIO: R_a Nune8 Hachado, '1 (IMitido 8. Jlraaeleoo), ....

Con.ulta. da. 2 õ. 6 hora.
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
Médtco - chefe do �ço de � do Centro de 8add.e

DOF...NÇAS DA PELE - SlFlLIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
iUIBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S til 6 h. - R. Felipe Schmidt, 41
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1M3

ReOllUmiu .ua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NIlriI - Gar,anta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 ... 18 her...
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr_ Polydoro S_ Thiago
Clínica Médica �m Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORe SETTE GUSMÃO
CHiEl''E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il 00

HOSPITAL "NERlBU RAMiOS".
VUI'.IO de aperfeiçoamento no Ho·spital São Luiz Gonzaga, de SIlo Paulo - Ele-em.
Jl:l6rl0 do Instítuto "Clemente Ferreira", de SAo Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão,
IlLIlfICll. GlIIRAL - DIAGNóSTICO PRECOCil Jj) TRATAMENTO JG8PJIlClALlZADO

DAS DOlII��ÊRAÇÃÕÔÊJ)JÃCOOO�ÚSATÓRIO.
IDONSULTAS: D!àriamente, das :3 ãs 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Ke1reJee. 18.

ltESID:tlNCIA: Rua Iilstevea J11.n1or. 1311 - Tel. 7�,

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno ... Aperfeiooamento • Lonl'a PrIt1ca ao Rio IM .íaJWln

....ULTAII - Pela lllaa1aAl CIarIam_..... lO,30õ.12 h•. à tarde ozc.ptoO.1

........ "'14 ás 16 1Ior.. - OOKIIULTOalOI I'" PIa" .. f, ........ -

._., 1."1 - ........etal a.. rr-l..... CeIl 'L

DR. ROLDÃO CONSONI

Serviço de ,ApreDdi-·�-----_·_--.....
zagem Industrial

Nr ..... ,. .-P"II" .__ �

ESCRITÓRIO .TURÍT) rco (,OiUERCL\L
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos

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

Diretor: -- DR. ELISJ '\RIO DE CA1iARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 5-1 - Caixa Postal 1)4 - Fone 54

Endereço Te]. ELTBR\:\"CO - LAJES - Santa Catarina

"

...,.W.•

PlMO \J"",a D�:, CO" ':;>'i)u'CcilS OE GutQPr. 00"\;.(\00,4100- ')lN-

"t1t
o P"lCQ OL�I{ PAOOV10 e"'''OU :20°,,, .....

acaba de substituir a pena de I
escre ver por uma esfera de aço.

I

I "IA. CAI-I-tA3;.rillritIi
Fabricante e distribuidores das afamadas con- ,��

. 'l111 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

I _. \,
.

.

.

'. I
,

" I.
•

de sortimento de co sern.iz-ns , riscados, brins
'

.

_

bons e baratos, algodões, mOl"'lflS e aviamentos

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

Imelhores fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do. Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito c.n":es de efetuarem suas compras, MATRIZ em Florian6polis, FILIAIS em Blumenau e Lujee.
'

W2WG? i1'hk&®&%5*�-·í1=h;Xr:' é&:':':EliWllliii:mm1SG_III!__MN!lI:l!iilll5lllllii$!:EiGilEtl!!l,,€3I'UImII__15aIlBm-lIIn__ Jl: RSAIE*:c1:::11lil�_'IIlI!= II1U ..... WillllMI\IOlII!lIlSlI'laall3:Y,.I:IlZIl_a&mZ&IiIWBW!lIl.&nnLit!:ll:i!l:IIJB;......I!!I':!-=_m:m_ill?ag"'C&lõllfillllil6;:;::. _

Atécnica moderna

"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

CrédiloMútuo Predial
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 graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a presença de elementos aparteantes da U� D. N. nos comícios do
P. S. D., em Timbó e Rodeio, revela a provocação e o propósito de

turbação· da ordem, por parte dos primeiros.

Florianõpoll" 21 �e NOVemDli"o ele 1945

Em nome da decência

Chung King, 20 (U. P.) - O
marechal Chian-Kai Shek en

dereçou novo apêío à Rússia
para a cooperação na ocupa
ção da Manchúria pelas fôr
ças do govêrno central chinês.
Segundo informou o jornalista
King Pao, êsse apêlo foi feito
por intermédio do embaixador
da China em Moscou. Enquan
to isso, continua confusa a si
tuação, travando-se intensos
combates entre comunistas e

nacionalistas, na zona que os
chineses' conseguiram atraves
sar rumo à Manchúria.

acusa o govêrno da Rússia
Chung-King, 20 (U. P.) - 500 mil soldados comunistas

chineses da Manchuria ganham a corrida com as tropas de
Chiang Kaí Shek cujo objetivo era também a ocupação da
quele importante território do norte da China. Informacões
autorizadas indicam que os comunistas ocupam não só Chang
chum, capital da Manchuria como também todas as demais
posições chaves do país. Entrementes o govêrno de Chiang
Kai-Shek acusa o govêrno da Rússia de "intervenção passiva"
a favor dos exércitos comunistas. Outros despachos acrescen
tam que as forças nacionalistas avançam ao sul, procedente de
três direções, afim-de expulsar os comunistas da Manchuria.
Um porta-voz do govêrno ch in ês informou que os comunistas
abandonaram as cidades de Fun íng e Shihmighai, nas vizi
nhanças de Chingwantao.

Mais reforcos
,

sr. Manrice Shurnann. Tais entre
vistas tornam possível que De'
Gaulle talvez venha a organizar' seu
novo govêrno, com os três partidos,
até a próxima qlünta-feira. Á�
RITZ - Boje - ROIY
À. 19,� hra, Às 19,30 hr••

SIMULTANEAMENTE

Se V. S. conhece alguma pessôa que so

fra de congestão catarral ou aturdimen
te, recorte este aviso e leve-Ih'o.

O catarro, o aturdimento e a dificul·
dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa r-a

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

plenamente vítortosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores, é conheci
do sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmãcias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali

via a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido sé resta

belece prontamente. A perda de olfato e

l'orre.·o Lageano
a Ilescida do catarro para a garganta são

ti outros sintomas da afecção catarral que

I
se combate com Parmint.

Terã, 20 (U. P.) - Chega- Venda avulsa na Sendo muitos os males do ouvido pro-
ram mais tropas norte-ameri- AGENCIA PROGRESSO 'roeados diretamente pelo catarro, pode-
canas para reforçar as tropas •

� evitá-lo com Parmint.

leais em luta contra os revol- N I' I·d d
.

d Gtosos em Azebijã. Os soldados as oca I a es ou. e existir uarnição
persas foram detidos pelos rus-

Federal, 08-0 fnncl·onara-o os T GSOS em Kazvin, tendo reeebido
• •

ordem do comando soviético Rio, 20 (A. N.) - O Presi-. "Nas localidades onde exis-
para regressar a Terã. Entre- dente da 'República assinou tir Guarnição Federal, não
mentes, revelou-se que conti- decreto acrescentando ao Re- funcionarão os Tiros de Guer
nua a luta em Miané, sendo de guIamento dos Tiros de Guer- ra".
calma a situaç�o em Zenjã, I ra, decreto de IOde outubro de

_Astara e��arbll. I �9�5, o seguinte parágrafo Comprar na CASA MISCE

Cumprirá seu dever I

umco: LANE;A é

lIabt.� economizar,.

PIIIILII.
I�<�

•...••..•••••

f]J00' [:,""
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Chegarão hoje O sérIO problema queNOTA DO GABINETE DA IN-

Esta T��;:�T��!�ará ao De Gaulle procura solver
porto desta Capital uma riioi- Paris. 20 (l'. P.) - Os cir cu los puhlicano, se rcun iraru, l'st<l tarde,

-

d lori M' I políticos conjcrlurum em que o pura deliberar sôbrc sua !nlrtieil)a-sao a nossa g oriosa arin ui

de Guerra, composta dos con- presidente, general De Gaulle, co n- ção no futuro gabinete.

tra-torpetieiros "Mariz e Bar- fiará o Ministério da Guer-ra ao
* * .

ros" e "Baependí" e os caça- comunista "general Joinvi�lL''', 110-

submarinos "Gauiba", "T'uiai" me de gUCIT<! usado por Alfrcd '\1al- A imprensa Irunccsn mtormou

e "Juruena", sob o comando do Il.�ret,ex-chefe do Estado '\Iaior das que a atmosfera boje é de muito

sr. Ca.pitão-de-jragata Aldo de

I
fôrças francesas do lllÍe,r lO r, (�1I- menor tensão do que nos ull iruos

Sá Brito e Sousa. r-ante a reconquista da França. Se- dias, e que De Gaulle pOSSl1e boas
• • •

.. Essas belonaves, que vêm gundo as mesmas fontes, outras 50- pcrspecti vas para orgun izar (I novo

COPENHAGUE, 20 (U. P.) - Os dinamarqueses estão em visita de cortesia, receberão Iluçôes pcssi veis são a nomeação de gabinete. Enquanto' se realizavam
oontra os bailes realizados pelos soldados norte-ameril:anc\:ô. a bordo os brasileiros que tiese- rUIll .comunista pi6I'a o cargo de essas runiões, De Gaulle confcrcn
No sábado 1.500 dinamarqueses, perto de Soedenberg, inter- jarem conhecer os navios da) mi.nist ro da Defesa, enquan!o que clava sucessivamente com o secre

ceptaram um ônibus em que viajavam jovens ingleses de 161 Esquadra que garantiram e' "técnicos" assumirão as pastas da tário geral do partido comunista,
anos a vinte que iam para um baile de soldados americanos. âeienâeram. as rotas marítimas Guerra, Marinha e Aviação, ou a Maurice Thorez. com o secretário
A polícia tentou proteger as jovens, o que conseguiu depois de durante a Guerra designação de um "técnico", como socialista Daniel e com o secr-eta-
muitos esforços. Os manifestantes afirmam que estão agindo titular da Guerra: com um cornunis- rio do movimento de Resistência,* '" *
em nome da decência, pois circulam rumores desagradáveis NOTA DA CAPITANIA DOS ta como sub-secretário dessa pas-
em tôrno dos bailes de soldados norte-americanos. Salienta-se PORTOS ta.

que muitas jovens estão tendo a cabeça raspada, como aconte- O Capitão dos Portos do Es-
cia com as namoradas dos alemães, desde que sejam vistas tado de Santa Catarina, Capi- Os órgãos dirigentes dos socialis
frequentemente na companhia de combatentes dos Estados tão de Fragata _ Plínio da tas, comunistas e do movimento re-

Unidos.
'

Fonseca Mendonça Cabral, co-

R
munica ao público desta Capi-

Fez novo apêlo eorganizado tal, que chegarão no dia 21 do S I O N E I

d
corrente, a este porto, em vísi-

O .....Qua ro ta de cortesia as Unidades Na-

Rio, 20 (A. N.) _ O Presi- vais, que atuaram em prote
dente da República assinou ção às linhas de comunicações

marítimas, na última guerra edecreto-lei reorganizando o constantes dos navios Contra
quadro de intendentes da Ae
ronáutica. Segundo êste decre- Torpedeiros "Mariz e Barros",

"Baependi" e "Bertioga", Cato-lei o quadro passa a ser
ça submarinos i "Guai.ba",constituido do� seguintes ofi- "Guaporé" "Jutaí" e "Jurueciais, todos mtende�t�s .

da
ma", afim da população destaAéronáutíca: um brígadeíro, Capital ter a oportunidade de

quatro. coroneis, o�to tene.ntes-l conhecer os referidos navios.
coroneis, dezesseis majores,
quarenta e dois capitães e ses
senta primeiros-tenentes, se

gundos-tenentes e aspirantes,
em número variável.

Rio, 20 (A. N.) - O sr. Luiz
Vinhais, conhecido desportista
patrício, chefe do Departamen
to de Árbritos da Federação
Metropolitana de Futeból,
membro do Partido Comunis
ta, declarou que não se envol
ve ,em política, e ag'uarda ape
nas as eleições de 2 de dezem

b�'o para cumprir seu dever cí-IVlCO. ,

O sr. Mi'nistro disse ainda estar
daI reC'l)J1hecimento ante b'OJ1dade
do sr. Intel'\'entol', por ter-lhe 1'01'-
necido llleios de condução para que produtos, e sôbrc as eondições ue

Sl' realizassem as yisitas que fez a
Il'abalho. Aproveitou a oportunidade

v:'!rios pontos de maior realce no para observalr o .descllv)))\;il1lentü
Estado. no terreno da agricultura. Visitou_

O sr. :'Ionistro disse ainda eslal' também, as colonias de Sanla Tcre-

Se..ão colosso
lo CinE!. Jornal Brasil.iro • DFB
20 Edward Robin.on Ruth War

rink e Bob Haymes em:
Mr, WINKLE VÁI PARA A

GUERRA
Uma interpretação mállcula de
Rcbínsen, num drama emocio

nante e arrebatador.
30 Ann Dvorak e Erik Portman em �

VIAGEM PERIGOSA
Uma audaciosa aventura nOI1

more. bravios,'
Ação,' heroismo e abnegação,

Impr6prio até 14 e rioe

Preçcs : Ritz - Cr$ 3,00 e 2,40
Roxy • Cr$ 2,40 único. '.j

(

• * •

NOCETI
Faz ano. hoje Sidnei Noceti,

o nosso bom amigo e chefe, di
retor-proprietário de "O Estada".
Amplamente conhecido nos

meios comerciai. e no ambiente
socínl catarinense, Sidnei é a

personificação da bondade, do
tacto cavalheiresClo e da finura
de caráter, que lhe marcam a

individualidade, com relêvo e

fôrça.
A Sidnei Noceti. o. cumpri

mentos de todos os que, neste
diário, trabalham.a seu lado'.

RECORTE
ESTE AVISO A propósito da visita

do ministro
Amanha. no RITZ e ROXY

Ronald Colman e Grear Gar510n
num e.petáculo maravilhoso e

romântico
NA NOITE DO PASSADO

Domingo - RITZ e ROXY apresen-'
tom um elenco de escól: - Clo.u
dete Cclbeet

'

JOlleph Cotten, Jen
nifer Jones, Shirley Temple, Robert
Walker, Lionel Barrymore e Monty

Wooleyem:
DESDE QUE PARTISTE

Uma hi.t6ria moderna e meiga.

ANTIGO PREPARADO INGLES

PARA ATURDIMENTO E ZUM·

BIDOS DOS OUVIDOS

o sr. Lewis R. Macgregor, Mini s
tro Plenipotenciário da Austrália,
que acaba de fazer uma curta visi
ta a êste Estado, embarcou domin
go, dia 11, de manhã, para Curiti
ba, pelo avião de carreira da "Pa
nair ",
Ao despedir-se, o sr. '\IinisL!'() dis

se que ti vera o grande prazer de
visitar as cidades de Joinvile e Blu
menau, além de Fturianópolis.

IExprc.'ssOll
a

s.lta
grata

apreciaç.
ão

pela cortezta do exmo. sr. Interven-

ftor - Sr. dr, Luiz Gallotti, em ter
lhe dado a oportunidade de conhc-

Icer pessoalmente os srs, Secreta
rios do seu govêrrio, e os princi
pais diretores dos vários Departa
mentos do Estado.

(MO:�:T��:��:E doiDireito Social Bra.ileiro II �
Paulista, .lente da. Facu ldade

I
de Direito de Sta. Catarina),

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro, n
' 1.

..ala 3-Caixa Postal -- 86;

za (' Sant'Ana.
Em Florianópolis, visitou a cate

dral, lIma cscola, o mercado púbJi
co, () Colégio Coração de .Tesús e

outros estabe I ec imen tos. Por falta
de temp(,. não pOllde satisfazer o

seu desejo de visitar outras insti

tuições.
Interessou-se llluilo pelo talento

<1rlÍstico que teve o prazer de ob

sen'ar e externou os seus llluis sin-
ceros agradecimenlos a tôdas as

encantado COIll tudo o que viu. Vi
sitou várias fúbricas representati
vas da indústria de Santa Catarina,
l' obsl'l'I'ol[ os processos e os méto
elos de operação. Conversou com os

diretores de algumas indústrias, sô
bre. qucslôes da origem dos llWIl'
riais. sóbre os mercados para os

pessoas que tornaram tão agradá
vl'l a sua visita, com suas multi pias
amabilidades. Assegurou que Illuito

desejaria retornar a este Estado

para aumentar os seus c(JnlIcei-

CONTRA caSPA,

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CilBELUnO, lllentos das ath'idadcs {' Intel·l;s.�es
da sua gente e para es[reitaI' (. (,UIl

lacto entre os muitos allligos que
t�() cordialmente () I'Cc('benllll.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


