
As saudações melhores e o nosso regozijo aqui vao expressos, em efusão e

carínho, para a oficialidade e a marinhagem dos navios de guerra, ora no pôrlo
de . Florianópolis, e que tão distintamente vanguardeiam a Marinha Nacional.
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Eleitoral decidiu que cada
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amara e os Jovens ery o-! '. .' .

Conforme roí amplamsnta noticiado, chegou ontem a Flo- ne u 0, m.us mc.lcruas instclacões de armamen- E,. b Vitor Srl Wil partido ler a um fiscal permanente
, lo, direcáo de tiro, radar c apar-ê lho de escuta sa, u ens I OI I va, : s.on em cada sessão admitindo-se ()rtanópolís em visita de cordialídade, uma divisão da gloriosa suhmarino.
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Goss Carlos Costa e Américo .'

<esquadra brasileira, comandada pelo sr. capitão de Firazata
Possui e xcelr-nt e compartuncntagem estanque! Sil '1 d I tit t d comparecimento de um delegado dfl
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Aldo de Sá Brito e Sousa. cões. Ed
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ar H o nas rr.esas e eitoraís.

,\0 acervo dos seus serviços conta a escolta ucaçao, que toram convi ar
Os contra-torpedeiros "Mariz e Barros", "Guaiba" e elc.JJois escalões ela F. I';. n. até Gilu-altar, es- O sr. dr, Luiz Gallotti Inter-

O e��tado de san'de"B d " I d d I b·' colta de transpnrtus de g-uerr-a nor-te-amer-icanos '. ." ::;;..

aepen y , a ea os pe os caça-su marmos 'Tutai" e "Ju-- ii 1 lha de 'I'ri nidad , serviços de patrulha oceà- ventor federal, para assistir a
ruena

" desfilaram aarbosamente pela baía norte nica, entre Rcci1,�e c a llha de Ascensão, e a solenidade de co'la
-
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"1"""''') -h- apóio ao transporte aéreo de fôr- çao e gr au d I G
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A' entrada do porto foram os oficiais da Divisão saudados cas do exército anuricano.
.,

dos maaistrandos de 1945 e O genera OIS
I 'd d

.. . . E a primen-a vez que vrsrta .(JS portos do b .

,

pe as autor! a es CiVIS e militares, para ali transportadas ern su l do pais, ele vez que logo depois de cons- que se efetuara, a 29 do cor-
lanchas do Govêrno. t ru ido e armado foi incorporado á Fôrça :'\a· 'ent dífi d Ava! rio Xru-deste e' empregaria em operações rle 1 en e, no e I IC10 a ssem-

Hoje, os brasileiros que desejarem conhecer os navios da guei-ra. bléia Estadual.
Esquadra que garantiu e defendeu as rotas marttímas durante

Foi seu primeiro comandante o capitão de
mar e guerra Antônio Alves Câmara, atual

a guerra, serão fraternalmente recebidos a bordo. comandante do encouraçado "São Paulo". Na Força Polícíal'

A curiosidade popular, e o entusiasmo da gente barriga- _

verde .pela Marin.ha de Guerra, estão, desde ontem, empolgan-/I f'ao terrorl·sta Ontem, às 15 horas, o quar-
do a CIdade.
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H \i tel da Fôrça Policial recebeu a

Os marujos do Brasil descerão, também hoje, dos seus Enfartados de liberdade in- visita do exrno. sr. Interventor
"eisnes brancos" para fraternisar com a multidão de "fans" gurgitados de respeito oficial e federal, dr. Luiz Gallotti, que
da Marinha. consideração política às- opi- ali foi em companhia do sr.

�, ,x' ':,
niões contrárias, durante os dr, Osvaldo Bu1cão Viana, Se-

DADOS IllOGR.\FICOS DO CAP1T.'i.O DE lnnc.uucmo de bombas de profundidade. dez anos de qouêrno do sr. Ne- cretário da Segurança Públi-FRAGATA ALUO DE· S.\ BRlTO souS.\ I:' urovido de quatr» c�..Jdeiras. lê él:-; :l1úqt1i·
O capitão de fr-agata Alrlo de Sá Brito Sou' nas "ia rru-hi na s, capazes I{e prod uzir uma 1'()- rêu Ramos, OS oposicionistas de ca, e capitão Pedra Pires, che

sa, comandante da Fôrça Naval ora s'[n-tn no tencia efetiva máxima de 21.400 I r. P. em ca

pôr-to, depois de ter completado o curso de hu- da eixo propulsor, o que proporciona uma H- Santa Catarina marcaram te- fe de sua Casa Militar.
manidarles ingressou. no ano de 1912, na Es- locidade máxima de 35 nós. b t

'.
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cola Xaval, de onele saiu em 1915, promovido a O navio. depois de pronto. esteve no Arse- ne rosamen e a przmelra risa e a a, uma compannla
euarda marinha na l de Filadélfia, Estados l "uidos, onde rece- de âoni A e ti

_,

o daquela milícia prestou as con" Segl;ndo ten�nte, em 1916, serviu na 1)ivi, man orusmo. r pe iça
-

s.lo Naval cm Operações de Guerra, sub u C,,-
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da tentativa da Ponte Serrada tínêncías de praxe a s. excía.

mando do almirante Pro'ntin, dUl',nt" a Pri- l!l O fisnfVI"sta (
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l que foi acompanhad t' Hio, 21 (A. N,) - Verificou-se
meira Granele (�l1ena, "egr,cssando .n Brasil, U ' �.J. fi ,

com esse nome passou ao in- " ,o a e o sa-

..m 1919, j� no pôsto de primeiro tenen'e. Em
16 _ XII- 19:1.5 guajar viajeiro O loca/ daquele Ião de honra pelo sr. coman- um grave desastre na estrada de

J925, atil1g-iu " ]lôsto de capitão t<,neme, ten-

t' h d t C • 'do R
.

h d ferro Barão Mauá, havendo umtio participado ,los 11101íme1l11" rcv"ll1ciunitrius Do �r, major Manoel Fernan<!ps a éntado) árouxc manc as de an e ant-l 10 egls, aven o

,i"li,�2\;.\l.9.1�;i promovido, por ",,,,winwnto, Palheiros, chefe da nossa 16a• C. R" sangue, O sr. Nerêu Ramos es- êste apresentado alí ao sr. dr. murto e vários feridos.

ao pó,to de capitão de con-eta, e em 1942, recebemos o segUinte: capou ilêso, em Timbó e Ro- In.te.rventor federal tô.da a ofi-
RECONDUZIDO'também por merecimento, ao oe cap;üo de J - No corrente, ano participa- 1 d d d
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AOrra!tata, rão das comemorações, os reser- deio, mas um homem do povo cla 1 a e e pronunCIa o um

'rem os ,"urso, de ImpedeS, de suhmarinos
vistas de 1a, ?_a e 3" �ate!!or'J'a, ,das

- que na-o fígura nas chapas discourso de s.audação, . O sr, d.r. SEU POSTOe o da Escola de (;utrra Xaval. Tumou parte \..
�,

ua. Comiss"o do Levantamento l1idro�r,ífico ria class.es de 18 a 44 a.nos, isto é, os i premiadas da oposição _ pa- LUIZ GallottI profenu tambem
!laia da Ilha C:rande., fOl Instrutor de

O,fl�,"IS naSCidos, entre 1-1-1901 (' 31-XU-27j .- d b d'-
. , ligeira e cordial alocllca-o dena Escola rIe Submannos. assIstente da 1<lot,·, _

' gou O p1 eço a o e zencza cega ,
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lha rle Suhmarinos, coman02nte ,la Base j\T�- OS. ql1:lCS c()]�parecerao aos. <ruar- a
.

fl d . agTadecimento\':d de Parati elurante a Revoluçüo Paulista de ., leiS, !'epal'tlçoes ç ('st abelt'l'llnentos OS znsu a 01 es,
..
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1932, oesempenhou.o cal'go ele capitão rlo� por-I 1Iesig!l8dos, de 1() a :lO de J)czem-I Antes, err?, Laguna, G provo- Em segUIda, os VIsItantes fo-
tos do F,starlo de Sergipe e sen'lU 110 1',sta,lo I)' n

-

.,.,. ram convI'dados pelo sr CoMaior da Armada, r o. vaçao se lnzcza1 za com o espo'u- , ,-

Comando" r:, navio. hi�!rog-rárico "],a111ayer", TI - Os empregad'os dl' I'e!)arli- cal' de dez duzias de fJg1tetes mandante a visitar as instala-
o �111I1nalilll() 1111malta t' a con't'Ía "Ca1Jl'- çõps e entidades que dirigclll )i_
dela", (�sta últi�n[a ell1ll,ervFiçn de �ue;Tal na "'I" l'xploram serviços ,])úblil'llS ��� de assobio e só não foi consu- çoes do Quartel, colhendo
rente .ucrra � lltlf la. 01 comam ante f l'
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' ag'radáve1 impressãocomboio entre Recife c a Ilha rle Trinidad. nas transportes. luz, fôrça, telefonp5. n?,a a. segun O um procere '

Antilhas, tendo comboiado,' g-rande núm�ro t1c' correios e telégrafos, pO]'los, agua. 'lldenista porque "havia senho- ------------'-----,--. IoDas'pnO,\'\05 mercantes, naClrm"" e a!tados, :\0 sea eSI..foto, aSSI'st'\11C'(·,'1 e ()llll'()S ('(lllJ()
"

, " Calçados para senhoras, ultl-
"tnal comando. o rio contra-tMpede,,'o "\[art7." � ras no comzczo, A caravana 1c Barros" to�"lOU parte.na ope,'a''',o'le ar"io ao taes considerados, não {.'()lIlpare- polT d PSD foi acompa-

mos mede os, preços 80 R1cançe nio, 21 (A, X) - Foi noticiado
tl'anspor((' acreo de forces ,fo ""TC'tO l1o"k- ('('rüo j)cssoalmentl', ficando, po-"
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de t d s "Pel" d na
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americ�a.no, fi� Airie" ao Era,i!., n;Il1, os respóc'tl'\,O' s- <'Iloj'es, <lI' !'n l()- nhada desde que daqui saiu o. o uso ven e que o preSIdente do D. A. S. P. su-
A J�ol·ça "\o.yal :-;oh .";('1; cnmandn t' c()l1lpo�L

\.. \.. \...' ,
rua 1'lradentes 19. "

rI?5 contr�.torper1eiros ";\farlz e Barro,"', na' res, adnJi.nistradorl's, obr'igados a pelas ordens secretas de turba- gl'l'IU ao preSIdente Linhares modi-
\'10 cap,tanea. "Baependi" e 1lertiog,", ca' !'C'llle!Ul' ate' 1:; (Il' !)"Z"IJlbl'<) a 'S

-

E It-·' h f . d fi('ações na bllrocra'cI'a daquel,o, De-
ças suh"nrino, "C""poré", "(;"ai!,,,", "Jutai"
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la C. H" as fichas dos ;�l'lIS l'J\lpr('- sr, Irinê'l[ Bornhausen foi in- OS SeOllOreS parlamento afim de deixar 'Os mi-
P(lS5t1l as Sf'�·lIl1lles mt'dalha� c condecora· gndos qu� sejal1l reservistas, J)or. .'
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I (' cun b do de cl'efzar a deso P f
nls e!'lOS mais autonol110S. Sabe-se,ço<,,' c/"� (e .'"erra (1914 191�), \'Ie- eles preenchidas, Estas rie.lras ])0-
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re ela 'OSdalh. da \ "ona. Serv""s I" G""'T L :\fl'dolha I
-

d E Bl" agora, que o presidente Linhares\lllital' de Ollro, \Tedalha do Ci"qüent"núrio (eTaO ser procuradas a parlir do em. nl U7rlenqu, o apar-
fi." Repúl"ltca Ofi�ial ,Ia Ordem do \1';1'0:0 ,lo Dia 1° de Dezembro, nesta C, R. teante" do o]JeTário Xavier Te- O sr. Interventor federal, dr. aceitou as r'cferidas sugestões, de-
(1"le � Cruz de Luerra, com oalma. da Fran· iH - Para os fins dl' eX'er('I'CI'll d

- I I b
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Dça, 'i ' - ,'. cuou antes a consumaçao. Luiz Gallotti, transmitiu aos
\,('nlO em )re\"e ser alxado eCl'e-

Cq,.\fl'OSI<,\O DA Fl)RÇA "A'AI. (e lun�ao, cargo ou emprego JlU- b «" to JIJ )dTc 1 1 D
Coma,,,Lnte h Fôrça e do contra 'o ',«!ciro blll'll, jlca suspensa ii vali(lade de a andonado pela escolta. srs. Prefeitos Municipais o se- 1 I I anro aque e eparta-

",\la,ri7 ",B,arn,'';''',c,an,ito<o
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',r"",'ata, ,\Id.,',' ,de, I
caderneta 1)L1 ('l'l'tificado do rl'ser- São tr'.ltos constatados à luz guinte telegrama-circular: Illento.

�l Brito �(TlS�. l;"fl'onÍt: !e 11,·)J.n-:; 'OI t'T!,·n .. t I J, 1 d' O"d t d -----------------
te ()t;'l\'io I illq " "ln ,ie \fol'"i"
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�nt'" t n'
\'IS a lJue sen( o o )ngal o a se apre- meri zana. zncz en e e Ro- "Essa If�terventoria, �1::.is A fábrica de calçadoli "PELUSOp,-rl,'(>'o "B�"ilt't,I,", co�,a",,ja,"\e. ,."i' '," d"ISl'ntar

no "Dia do I{esel'\'ista", d,ei- deio confinna os antecedentes uma vez a Irma que a pos1cao b
.-

c"�'\cta ,{o:�lHl1"Io d�. C,<ta F'�"-l "(Ont'l· :\l'1l1 d(' (l faze]" selll Illtlliv() illsli- , . '.,
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Qca a de instalar uma caaa de

t,., per,,·,,', Tj, """", ' '""v,lante c\lIt;" de f' .. ri (I) , , -I ,. ') "'-1 i" O comzczo de Tzmbo era pesse- do 2:ovêrno em face do pleito ca.lç.adoll para senhoras. na rue('or\eta Jo,>, los Sanh)<;; ·!I' �::tldaTlha Od Ca- !( <1, O ((. l:1 n :1-.) {r
. ., _
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"'"', ,("\O-,'5>",',a'", ',"",,:>or<", ,0m;',""n'ef1j-X.I,"9-(0), (Js reservistas "que,' de- dzsta. Os udenzstas la nao io- eleitoral é de

imperturbáVeljlra
entes 19.

�:i',I:�t ::G".::i,a·',
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"r'�t;",;,��").j(" ,n�'�' ;,,�,��:a: I vl'ndo
1 eO}:p)HrCl'el' ,IS CO Jl1ell101-.?- ram com intensão de virar ca- isenção e inalterável imparcia- r d

'

(;l1;,l\e,', 'I r ,I" 'VI, ,\10",1'1 's; ele:>,' l:Il(:S,
(O ,)Ia do

_

!1l'servIsla", ,nao saca, Se o S1'. Nerêu Ramos tos- }idade. Assim, pois, deveis com LXOnera OSsilhu.l:;r!.l1n ··fll1.l. Jl1"1r::I.élnl. �.1� ·t,() ft·'J('Il' I) 1,1,'<1111, 11l('()lTPrUO llil ll11dta }H'e- ..
-'

I1,' �11\1',: I, �'ll:.'I"" "', "'.", tCl ,!" vista no ar!. 199 d,1 Lei do Servi- se provoca? desordem, nao se todos os vossos auxiliares Jnan- Hi'O,21 (A. N.) - O prl'sidcnle
::�alTH,'o Ir���:i,�l; \i c���','lon "-,, "' " H'n : ,'I) '\filil;ll- Wec,-Iei J.llS7 de .... 1 faria acompanhar da excelen- ter-vos atit�cle de i�Tepreensí- da H('pública assinou Decrelo exo-

()Flcr)\!/;;;\t�'\lA �r7. I'«(B'\\"Rf'1.; \ ';,,/. I' ! l-I-!l:l!n; de iO a !OO l'rllz('il"lJS.

]lO-l
tissima esposa. vel neutralIdade dIante dos i Ill'rando os sCJ1hores Á'ntenor No-

-'.' --", kl)<; tll'!1,io os in'l'res'S'Idos l'l'("OITer'l R fl't
.

l't d A 4'd l't' d'('-, ," ,) ' .. cc ,'", n, 1..' F,_ \, _"
,

.

' e z a, pozs. o e ez ora o, par"I os po 1 lCOS que ISpU- \'H is c l\ll1niz, dos cargos, em eomis-
"n, m,II:'" I, -" 1> .I11nl:I de Hl'l'Isao se ;llgulll lltllllVO . . .

'd d .

t, r,,,,,, 1. (, "'" ,1," " "'. -,,'11,', j\1sto tin'i'l'1lI «(ue all'gar pilrH .il1S_ISZ;nPles,PPsslblll a e de se1,po- tanl nas eleicões não sendo s,io, que desempenhavall1, \) primei-
;,,:1:,;t'�r,A't" l-;',_n:,r P,,',,,, n", 1 c': ,f li:, tiri(,�lr as rl'sj)('eti\'as faltas. Se não Derno tzTOU a mascara a rr1,1,utos admissível nenhulll gesto, pa- 1'0 de diretor da Hivisáo de Ci,nema
�:>,'" ,I n"" I 'l. ,,- S ",te f 11' ac('ita, pela .Junla dl' lll'visiio, j oposicionistas. Repetem-se an- lavra ou aGão que possa con1- (' Tl'atro l' o segund'O de diretor da(,":nlo["I>, ",;'n Ira T "Jl]otl\"1) 'l[JI"s'nlull s'rl (I

It 'd t t t
.

d
"

I d'�oille ""'" n, ,,'e" AI, m'i,,' � x,:,' .
'

< _',t, ." ,l , <I,) !e')- eczpa alnen e os acon eci- pron1e er essa ln eSVlave 1- I)ivisão de Divulgação do Departa-,\Iei 'e' "1,, -

P
tlt' ]"t'Spt'ctl\'O loz:lIlgo, depOIS de t dó' .' t N t· t d O nle d' c �o

t,.J;,; JIS '

..b,;, r:'-0�',,;'''i',�'m,�:t 1';'l p,lgn iI J1ll1lta legal. ,'me!?' os a�1apenep:sa, o renz raca an u IS ur;" 111ento �acional de Informações.
,io litn <:;il" I, '\r , '", a,' '" p",_, TV _ '\ parli]' de 1" de ]}l'zelll- governo. os arcab1tSelTos de de posse, 'Tudo quanto fól' di-
�a�"��"rI" .. ,,,,r t" 'e' f ""w"wt; , 1 IIjz I hrn, OS r('servistas I!('yprào pro- agora se1'iarrz "autoridades", to ou feito enl contrário a essas RenreS8ara� t"11'\(1;" <; ( " ,e'! "US"'( \, "" I ('tll"I!' na 1(ja C. H., 11° B, C" 7" n. Os chicoteadores que foram a determinações por quern quer H ao es
() ":I!".,:"�,\:rz

'

R ",'1<<),,", '
r. A, C" B86e Aérea, J1cjn;a Policial, Rin Vermell'o a'l't'eacar' chefes que se,]'a constituirá explora- do N'atai��','r,,{1 II !,' "�I, 'e;l� I,

h ':'(;;,;,:�:���":;,�, �ln,,'
I
;:: l�:��1�!�'\;�'�1,�P,�·��{':\I'��'I'!�,)iS[�'IS�'��:��. pessedistas Vre]J;�duZiTiam os ção ou embuste que deverá

.

�'.'t';{ii" ,'�' Ollt",;,',;,,,' { 1:\",1 J'I o j�" :Vi :\jllidiies que inle]'l'SS<lllI :IS ar-I espancamentos de longa lista. ser desautorizado com a exibi- HJo, 21 (A, N.) - O Cx-pl'csiden-
anvrir: '''' " I 'ta."

s \'" o_ t Vil

i 1lI:1d,�s, <!l1l', dl'l ('!,ÜO Sl'!' l'ntn'!-,'1u's Eles ainda são os mesmos. Re- cão dêste telegrama, o qual de-. '" Was!úngton Luiz regressará à
! 1�:'" I: 1°" 'l'�" ',','" e de J{'e' 'Ci '" ].Q"" j, :)t", d, rIl:! lI) '\ ,�I) dl' J)('Zelllbro. I c01·demo.� os acontecimentos e verá ser afixado em lue-ares I Pntl'Ía antps do Natal. A comissãn

II ·"'.1"!:11('l1t·l_ ('0111 .....,

''',,; ,"I "e.b::,',�' > ,,,,,u, ,;�"n��, "tI"'O'� LEIAM 4. REVISTA I
constatemos a coincidência dos públicos 'la sede dêsse muni- de i'('('ppção ('stú recebendo grau-

"h,-:os de 1'7n' "ave;, 1l1,aér',,,: doi, nomes. Entre os agTessores não cípio e distritos. Saudac;ões. <1l' nÚIIH'ro dl' :l(lesões para as ho-

;;,,:,l::"ip";t��,'�, ",;� '��I�;\'�,'" �:�lrnH;i;a���: O VALE DO ITAJAí ha partidários do sr. Aristiliano (a.) Luiz Gallotti. Interventor I1Jenagel1s que seriío prestadas àquc-
l , ",," <I" , c;d[",- para' Ra1nos. federal. ll(' polílico,

953i

e os acontecimentos
Rodeio

----'._--,-----

o sr, Hugo Ramos esteve ontem em conferência com

o sr, Ministro da Justiça, tratando dos acontecimentos de

Timbó e Rodeio, Momentos antes, o sr. Ministro da Guerra
estivera examinando o mesmo assunto, com o tztular
sr. Sampaio Dória, Ainda ontem, o sr. Hugo Ramos foi

recebido, no Palacio Guanabara, pelo dr. Lino Móreira,
secretário da Presidencia da República, tendo o s r . IvIinis
tro José Linhares concedido audiencia especial áquele ilus
tre catarinense, ho ie, às 9 horas.

·-i
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

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

Ano XXXI , Florianópo! is Quinta-feira, 22 de Novembro de 1945 w.

Sebastião na iminência de uma ope
ração, estando em observação. O

presidente Linhares riomeou 'O Ge
neral Art, para responder pelo ex

pedicntc do Ministério da Guerra.
Embora os jornais digam que o es

tado de saúde do ilustre militar seja
lisongeiro, os sintomas afirmam o

contrário.

Hio, 2.1 (,A. N,) - O General Góis
Monteiro foi internado na Casa São

Comprar na CASA MISC�
LANEA é lab"l economizar,

Grave desastre

Hio, 21 (A. N.) -- o Govêrno
acaba de reconduzir o sr. Otávio
,Mangabeira ao pôsto de professor
da Politécnica da Bahi'a.
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2 o ESTADO-Quinta·'elra, 22 a. NOvembro ele '9.&5

«Festa
programa artístico

mesas na Relejua ria Moritz.

Lira Tênis "Clube
Ubiratan Esporte Clube.

Dia 24,
Variado

sábado, Primaveríl»
e dancante.

,

promovida pelo
Reservas de

ítiliifliiiir"j
• •

: Por. ENFLO :
• •
......... .. .

FELICIDADE .

Reunidos em Nüremberg os responsaveisl-o-D�-T�v-!Pf'-Tti!?-o-:
pela fracassada aventura de Hitler

Nuremberq, 20 (U. P.) - No tribunal de de: 1 - participação numa conspiração geral
Nuremberg foi iniciado o julgamento final dos contra a paz, crimes de guerra e crimes contra
dirigentes nazistas acusados como criminosos a humanidade; 2 - o lançamento da nação
de guerra e responsabilizados pela morte de alemã na guerra de agressão e violação das

120 milhões de pessoas na luta nos campos de ' obrigações contratuais da Alemanha; 3 - rea-

concentração. Goering, o gordo marechal da
. _.

.' .

fracassada Luitioaiíe, foi Q primeiro a entrar lizaçiio de crzmes �e g1!:erra, d�reta ou indire

na sala, fardado, mas sem as tradicionais e tament�; 4 - reo:llzaçao de crimes contra a

inúmeras medalhas. Em seguida, chegou Hess hun_wmdade. O J,!ll�a:nento de Nuremberç �
e Júlio Streicher, guardando este nazista, um �Cfl?r de toda hlst�Tla, �a hurn:an_lda�e,

.

da

dos mais furiosos anti-semitas, a mesma ar- zr!,lClO a um ,novo prmcipio d.e. dlrelt� interna

rogância de outrora. Os demais acusados, en- cl.or:al, que e o de responsa�lllzar e ]ulgC!'r os

tre os quais Doenite, Joel e von Keitel, chega- âiriqentes de qualquer nC!'çao q�te se =»: a
ram em seguida, escoltados, uns fardados e luta de agressao e conquista. Cinematoqraiis
outros não. O julgamento foi aberto formal- tas de várias nacionalidades filmaram diver
mente pelos 4 juizes presidentes, representam- sos aspectos do primeiro dia do julgamento,
do os Estados Unidos, Grã-Bretanha; Rússia focalizando as figuras dos acusados. Goering
e França. Contra os réus pesam quatro acusa- mostra-se envelhecido, Joel mal disposto, Hess
ções, consubstanciadas num relatório de 24 dá a impressão, não se sabe se é verdadeira,
mil palavras, que começou a se?' lido pelo tri- de que não reconheceu nenhum de seus par
bunal. São os criminosos nazistas acusados ceiros da aventura nazista.

Aceita encomendas para o interior do- Estado

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

- Eu soube que você se ca

sou com uma viuva. É feliz?
- Plenamente. Imagina que

até as roupas do falecido me

assentam bem ... Clube 12 de Agosto
,,.

CRUZ VERMELHA TCHECA
Chegou de Londres a noticia da

morte da senhorita Marina Pauli
ny, vice-pr-esidente da Cruz Ver
melha da Tchecoslováquia em Lon
dres. A senhorita Pauliny foi uma
das vitimas do desastre de aviação
ocorrido no dia 5 de outubro na

Grã-Bretanha, em que pereceram
todos os passageiros, na maioria
tchecoslovacos que estavam de re

gresso à pátria. Originária da Es
lováquia, a senhorita Pauliny per
tencia a uma conhecida família de
patriotas do seu pais e prestou no
táveis serviços à Cruz Vermelha
durante a guerra.

* "

AERóDROMOS D,E HONGKONG
Um oficial britânico, aludindo a

futura importância de Hongkong
no que diz respeito à aviação ci
vil, declarou recentemente ser es

perada dentro de pouco tempo a

construção de um moderno aeró
dromo capaz de abrigar todos os

tipos de aparelhos, inclusive os úl
timos modelos de propulsão a jato.
Dessa maneira o aeródromo de
Hongkong poderá competir com

quaisquer 'outros existentes em to
do o mundo, tornando-se um dos
principais centros universais do
tráfego aéreo. Não obstante aliás,
as pequenas dimensões do atual
aeródromo da referida cidade asiá
tica, já serve para a manutenção
de serviços regulares para a índia,
China, Singapura, Tóquio e Aus
tr álía.

PROGRAMA PARA OS MESES DE NOVEMBRO b
DEZEMBRO DE }t4,!)':

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

DEZElllBRO
Do Dia, 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as -suas festas de
formatura.

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

ínícío 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 'plibe.

(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 iníoio ás

22 horas.
OBSERVAÇÕES

�ste programa está sujeito a modificações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

o de rigor, permitindo-se o branco.

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA* * *

Trabalhos Come.rciais
Irnpressdo a côres

Compo.ição de livros •

Jornai.

Téses e Memorais
Doublés e tricromias

ReviB�as - Avulsos - Caixa••
E.tojos, etc.

fluctSABIA ?...

. .. que, a'o contrário da crença
geral, o ébano nem sempre é ne

gro; e que a variedade de ébano
encontrada na ilha de Jamaica, por
exemplo, é completamente verde.

. .. que nos Estados Unidos os
cidadãos naturalizados há mais de
nove anos podem ser senadores e,

I QUER VESTIR SE COM Ihú mais de sete, membros da cs- ,

- CONFORTO E ELEGAHCIA ?
mara dos Representantes. PROCURE A

�f.;"�,A�;�.:�!�;:��!.;,;�ri:�:�� r�:
I ftlfal·alarl·a Perel·ra & Mello�f�;�E:�:P':�if;�i;::���nt�,;�,�i�� H

Rna João Pinto, 16 _ F'lorianópolis
. " que Robert Todd Lincoln, Ii-

Jho de Abraham Lincoln. foi em-
----- ......1

baixador dos Estados Unidos na ESCRITÓRIO JUB.íDI()O COMERCIAL
Inglaterra de 1889 a 1893, teu'.!,)
herdado muito das virtudes pnlt ti
cas de seu Ilustre pai.

:
.. que foram os alemães os pio

neiros da fabricação de armamen-
tos na Inglaterra: e que Henrique Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

VIU, rro c�)l1Je�o do século Xv'I. Endereço telegráf'ico : "Ellbraneo " - Lajes - Sta. Catarina
mandou VII' diversos mestres ale-
mães para a fabricação de balas de

-

canhão.

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO ,

Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tíradentes 17, acaba de

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

Visite-a hoje mesmo 1

a ocasião I... que, segundo estatísticas re
centemente publieadas, existem nos
Estados Unidos cerca de 7 milhões
�e câes lllatric\l�::!rlos, o que co ns
titue lima ap rcciúvel fonte de renda

Ipara !) lesnurn norte-americano' e
que, naqnela nação, é terminar�te
lllentr proibida a C'xistência de ci'íps
seUl lllutriculu.

1lW1!

o MElHOR VERMIFUGO

OE fFflTO seecco
f INOF! NSIVO AS

CQ'AHÇ�S f

Serviço de 4prendi
zagem Industrial

(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 marci
neíro, 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 inte
ressados, na séde da referida
Inspetoria de Ensino, todos os

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

Inspetor de Ensino

Drs. ,Aldo Avila Ida Luz
E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt,
(Sobrado)

Florionópolis

II ('ONTRIBUA
pa,ra a Caixa de Esmolas

______.... gentes de Florianópolis.
aos lndi.

21

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
N. Capital:

Ano Cr,
Semestre CrI
Trimestre Cr'
Mês c-s

Número avulso Cr$
No lnllutor:

Cr'
Cr'
r.rl

c.s

'10,00 '\,
40,00 /
20,00
7,00

0,40 ;

Anúncio. mediante contrito.

80,UI)
45,00
2fi.fJl)

,

0,50,

Ano

Semestre
Tr-imestr-e

Número avulso

Os originais, mesmo não publí
ca.oa. não serão devolvidos.

A direção não se responsatnhsa
pelds conceitos emitidos nOI

artigos assinadoa

----.,jj'�
Prezado leitor

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iorne l ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES llrpg. 3
• '�I:'> 1\,
S

5

6

Direção dé A. Damasceno :

Vida Militar

Noras Ruraes

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

Jurisprudência
.

:\atas Científicas
Govérno do Estado
Fatos Políticos

Notas Locais

.,

S

],8

Direção de D. S. LiJtO:

Noticiário Estrangeiro,
'Xotícias do País

Pelos Muuicipios
Estatística.
Esportes
Notas da "Prefeitura
"ida Escolar

1 ':S

2

6

6

7

Direção de E. Flores :

Magazine
Concursos
Vida Social

'2
2

3

5
6

N em todos sabem

Religião

Reportagens de:

D. F. de Aquino pg. clivo

QUEiXAS E RECLAMAÇõES Il'RgZADO LEITOR: Se o que lhe

inte-ressa é. rea lmente, uma prov id enciu

para endireitar o que estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

:\ ,};"ü I) escândalo que a sua reclamacãc
OLI queixa poderá vir a causar, encami

nhc.a á SECÇÃO R I�CT<AMAÇ:<i "S.
It' O F�T.:\DO, que o caso será levado

sc,n demora ao conhecimento de quem

de direito. r-ecehentlo v. s. uma iuforma

çã 1 do r-e sul tado, embora em alguns ca

sos não Sl'_; am publicados nem a recla-
.

macào rem a providência tornada.

nOENÇAS NERYOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje; as doenças nervosas, quandO
tratadas em tempo, sãs males pe�'
feitamente reme�iávei�. <! cu�andeJ;rismo,1, fruto da 19norancla, so pod
prejudicar os índivíduos afetados dB

tais lenfermidades. O Se�viço. N!;.
cional de Doenças mentais dISPO
de um Ambulatório, que atende gra'
tuitamelllte os doentes nerVOSQS in;
d'igentes,' na Rua Deodoro 22, das
às 11 horas, diàriament�.
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******************�*********
*
*- SAIU. HOJE O número de OUTUBRO de

SELEÇOES
, ,

DIAR�O �NTIMO
duma'

•

[ovem
•

nazista
Os pensamentos mais íntimos de Maria Bierganz,
pequena de 17 anos, expressos nas páginas de
seu diário, constituem leitura impressionante.
Dos arquivos oficiais do Serviço de Informações
Secretas do Exército Norte-Americano veio êsse
diário revelador de uma fanática nazista. mem
bro da Juventude Hitlerista. Não perca êsse

diário íntimo, no novo número de Seleções.
Leia "Diário duma jovem nazista", pág. 57.

NEM TODOS VOLTAM - A incrí-

vel história dos 64 jovens americanos que
voaram para atacar tôda uma esquadra
japonesa, para encontrar, de regresso, um

perigo ainda maior': aterrissagem à noite

na pista dum porta-aviões que êles não

enxergavam. os tanques de gasolina já
quase vasios. Não deixe de ler esta CGm

densação, em 21 páginas, de um dos me

lhores livros de guerra já publicados.
Leia "Missão às trevas", pág. 85.

A PRIMEIRA MULHER QUiE FEZ
UMA AUTÓPSIA - Num barracão

abandonado, ante um grupo de homens

hostis, essa estudante de medicina acei
tou o desafio de um médico, e realizou

uma autópsia no cadaver de um homem,
morto dois e\,ias antes. Assim. o destemor

de Bethina Owens contribuiu para que as

médicas fossem aceitas na sociedade, sen
do respeitadas como o merecem. Não per
ca essa história empolgante e inspiradora,
no novo número de Seleções:

primeira mulher que' fez uma autópsia",' pág. 15.

COM QUE IDADE DEVE O seu
filHO COMIEÇAR A ENfRENTAR
A V;OA? Conhecida escritora que, aos

12 anos. VIajou sozinha no estrangeiro, apre
senta algumas teorias ínteressantissimas

em materta de' educação, no sentido de dar

maturidade mais rápida às criancas. Para

quem deseja aprender a desenvolver nos

filhos a iniciativa, a calma e a confiança em

si, são uttlissimas as sugestões desta escri

tora que, em 20 anos, "viveu" 40.

Leia "Em que idade devemos comeear :0& víver?", pág. 7.

1

* São ao todo 2,6 ol("tiigos es'túmlJldoll1ltres na 110va Se'eiÇões, CI

revista lúda no m'undo ;i12teúro /per/as (pess.oas bem informadas.

o Dr. HAf':EZ AflFl PACHÁ,
ex-mini.stro das ReLaçõe.�
ExterioTes do Egito.

"A edição de 8e leções em idio
ma árabe presta um grande serviço aos

povos dessa língua. porque interpreta
o presente p anuncra o futuro. Os esbo

ços de uma nova f�de-racão mundial

podem ser vistos nos :i.rtigos esclareci

dos, sábios e comoventes que aparecem
mensalmente nestas páginas."

Disse LORD IHAUFAX, em
baixada" d.a Grã-Bretanha

nos Estados Unidos'

"Mes após mês, as edições interna
cionais de Seleções ajudam. a cimentar
entre as nações o desejo de se enten
deremmutuamente, desejo que nasceu

na guerra mas que, espero, crescerá

continuamente, e se tornará mais for

te, nêste período de paz."

j.). iUDdN, presid zvite das

Associações Unidas para, a

Educação dos Adul.tus. em

Eetocoimo :

"Através de Seleções, os homens e mu

lheres de todo o mundo, podem. todo

mês, satisfazer sua fome intelectual

com os frutos da árvore do moderno

connecimento, servidos de ror'!'na .f�cn

mente assrmüáveí por Seleções e suas

publicações-irmãs em outras línguas"

�r Sra.
.:. -1 ELEANO"R ROOSEVELT:

I
'

"Seleções é lida com verdadeiro pra...

zer porque, nas páginas desta revista,
encontramos precisan1ente aquela reu

nião de assuntos que. de diferentes

maneiras, est rmu lam a nossa imagina

cão e tanto contrtbuern para nos mau

tar mentahnente vivos e alerta."

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVlllElR: & elA. - [�'1,<1, Felipe Schmidt, 8

Representante Gerat no Brasil: Jr'ERNAN[)r(]J C1li[NAG�J;r:\ - Rna do Rosário. 55··A ._ 2.°' andar - Rio

União
SOFIA,20

luta venceu as

P I I
· -

] [JESCIU'fÕRW JURíDICO C01MflElR,ClIAL
OPU ar

_ �enceD as e. e.lçoesl VENT�ILADOIRES I Assuntos: .rt1ridi�os :- Comerciais - Rur ais e Infor-mativos
.

(U. P.) - A Hnmo Popular por malona abso-
, .. I Consulte nossa Orgili\1l1Z:;l<Ç2.11Jl antes de se ueoid n- peja co ur n ra ou venda

1
. -

l' A' d
A

d

32l
Vendem-IIe (tota van.blador93 alec-· d'" '- . "

e elçoes na Eu gana, Em ítos e cerca e·
tricos, gra.ndea, para cima de me-

\ ii! rmovets, pm ..�lm;. cu quatque r em j)resa neste estado

mil votantes, trinta mil sufragaram os candidatos da ?"nião 5a ou pared.e. 3ando um oscüanta,! Diretor: -- DR. ELISI.,\.RIO DE C -d/LARGO BR}·_NC'O
Popular. Partícíparam no pleíto mais de 70% dos elettoras ] p.l"Opri08 pora !!lI<:ritório barbea-I A D V O G L/)." O O

�·nscritos. AS. mesas eleitorais foram constltuidas em sua rnaiorlrl�II, cafe .. , e'-c. Tr�t""r na rua AI-I Rua Fr-eí _RI)2;Í'r;0, 5� - Cd.;!, f1W'.h1 'iA - l"-l"1� 51
rní rozrte Lam.·3g9 l J. I

E d '1T' I r 'p'D 'Oarte por professores. (
'o ereço ... el, :<:,_h.JJlt.\NC - LiUI:.;;;; - �::uJ[a Cuuninu

j-

,I
'j
:1
"

,I

t
l.
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Academia de Comércio
de Santa Catarina

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

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

Tas, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10
ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas inscri
ções, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro,
às 19 horas.

Tudas as informacões 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. I
Secretaria da Academia de Comércio .de Santa Catarina, Iem Florian.ópolis, 10 de novembro de 1945.

Flávio Ferrari, Secretário

acaba de substituir a pena de Iescre ver por uma esfera de aço.

I
A técnica moderna

,."" I

I

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

ESCRITÓRIO JURIÍDICO COIIERClL\L
Assuntos: Jurídicos -- Comerciais - Rurais e Informativos

;;;;.r�(��;��a� .i
contrato de casamento de .UQ

�'filha FLORISBELA. com o se,

Isro.el Gomu Caldeira.

Pedro Gomes Caldeira e Sra.

participam aos parentes e

pessoas amigas o contrato
de casamento de seu filho

ISRAEL, com a srita.
Flori.bela Simas ..

� ISRAEL e FLORISBELA fiII noivos IIa �

Florianópolis, 20-11-45 Curitiba. 20-11-45

�--------------------------------------,----------

Esta a verdade!
"

e
dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

CrédítoMútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegávet
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,qo

Muitas bonificações e médicC: graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

�---_ I ---- -- �
•

PEÇA ESTE LIVRO Partido Social Democrático
PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA:

General Eurico Gaspar Dutra

PARA SENADORES:
Nerêu de Oliveira Ramos e Ivo d'Aquino Fonseca

PARA DEPUTADOS FEDERAIS;
Nerêu de Oliveira Ramos, Aderbal Ramos da Silva,
Altamiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo dAq uirio
Fonseca, Orlando Brasil, O tacílio Vieira da Costa,

Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira.

60 paginas. Cr. $ 3,00
contra reembolso postal

UZINAS CIII'vIlCAS BRASILEIRAS LIda.
c. POII�, 74 -i. JABOTICABAL - E. 5, Pauio

R E P R E,S E N T A ç Õ E 5
NICOLINO RACHID & CIA .• de São Paulo, aceita

representações para artefatos de couro, ferragens e produtos
alimentícios Otimas referências.

CAIXA POSTAL 5.381 - SÃO PAULO

Pormado pelA UiIU.,...aidadlt M Gene_

Com prAt1cII noo hQ8PttL1.I ItUJ'epewl

CUDica� lIDl .er&l. pediatria. Q.OC1-

lU do lIIn8roa nerYOMl, aparelho I(OIl1to-
a:r1:D.Ir1o do h� • tiA mulh_

I
........ �_: DL PAULO T4V.Aa»6

0unI0 � Rad.1oI.oC1a Clfn1ca com o dr.

IIIalIo8I
tt. Abreu C&mpaurto (ao Pau

�. �Iado em � ...ada

PdbUca, pata Umft1'Wl.dadtj do 8Jo a. ....

ILme. - Gab1n.eto d. Rato X - �

card� cl1n1ca - UetabolimllJ M-

RI - lonG.&pm DuOOonllJ - GabtntrtJl"---------------
58 f1a1oteM1.pIra - r.... l'loratllrlo � lXI1_

eoplll • "",ül_ elfn!c:I. - Rua �lJldJo

Colecão Infantil
'"

«Anchíete»
'
.. "O PASSEIO DE ROSINHA"

'

-

João Miguel Amaral,
ARACY E lHOACYR" Luiz

INSTITUTO DE DlAGNOSnCO
CUNICO

DR. DJA:LMA
MOELLMANN

Consulte nossa Organização antes de se deeidjr pela compra 011. venda que não só a apresentação gráf'ica,
de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado os desenhos e os tipos das !ptras

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO são estritamente pedagógicos, reco-

A D V O G A D O mendados para O grande público 111-
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54 fantil do Brasil. Estes dois volu-P

Endereço TeL ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina mes obedecem. assim. áque:« mes

ma orientação e como os demais vo

lumes da Coleção Infantil Anchieta,
estão fadados a grande sucesso.

00@í)@())0 000 @ITI@�
@

ffi@[j)�000�

�') ,

w;�,
_F'·'·II' I) 1I.•. ' •• III'",'....1fWW

VIAGENS
Fpolls. -- Joinvile

II Saída. - 2 hora. damadrugada

Joinvile -. Fpol is.

Saída. -- 9 hora. da manhã.

Informações nesta redação

S/A de São Paulo procura

representante para arte

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

Os interessados se poderão

Idir igir a G. Barcelos.
Hotel Laporta.

Gonzaga Fleury.
A Litcrautra Infantil tem. nestes

dois YO!UIllCS que a Editôra An
chieta acaba de publicar, mais duas
belas Iristóriu-, a engrandecer-lhe "O

aê ncro. �ã() é sem razão que a

I�ditôra Anchietu está merecendo
a preferência integral da petizada
que lhe procura as edições, A Cole
ção da consagrada críitôra se espe
cializou de tal forma no gênero de
livros para crianças que venceu ga
lhardamente, podendo manter hoje,
como mantem. profissionais de
alto valor para que as edições in
fantis só venham à publicidade de

pois de atenderem a todos os requi
sitos necessários e que garantem o

pleno êxito de sua salda. Assim é

NOVOS. e,USADOS
COMPRA ai
VENDE

•

SI tem rrr itação retal ou hemorra
gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que. não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurg.ea. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, &ra.
ças a uma subatancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

Aviso
A gerência dali Cinee RITZ e

ROXY avia0, a seus frequentado
re. que o Concurso que está rea·

lizando fierá encerrado amanhã.
impreterivelmente, à. 10 hora. da
manhã. A apuraçã0 .erá feita u

rna hora apó. o encerramento. En
treguem. pois, quanto ante., o

programa·'concurilo que oa portei-
11'011 dos cine. RITZ e ROXY elltã.a
diatribuindo.

I PROCURA-SE
REPRESENTANTE

PARA HEMORROIDES
Um produto De Wítt

�------------------------------------------------Idi0ma. por· Ituquê.. e.po.
nhol, francêa,
inO'lêa. etc.

FORNITURAS E UTENSILiOS PARA

IBa lanças ��aR!�c�l: _ Epa: :���n��; I R�;mmadores :
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

.tear - Cordas, vidros para relógios. ele,

IPreços e prospectos com a

CASA MASETTr
Rua Serninár io, 131 - 135 - São Paulo.

G. da Costa

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandalias para

I das SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Nã.o comp;em seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Berreiros» IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

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

�----------------__-------------------__l ------------�

Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr.1. r. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

�I
..

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
I

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

Encarregam-se, nos portos de Santoli e Rio de Janeiro, de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Pecvídencíe.ndo o desembaraça
de mercadorias e seu reembarque para os portos do nosso Estado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO _. Para qualquer pôrto do País
e do Estrangeiro.

DESPACHOS DE CABOTAGEM·· Rscebendo a. mercadoria. em

São Pawlo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto da de.tino
ou el'!. .,iando-o. para o interior.

Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 3ô .•• Caixa Po.ta! n. 12

Fndereço telegráfi�o -- TREVO.•• Telefones 1098 e 1342.
FLORIANOPOLIS .- SANTA CATARINA

ADVOG ..t:\._DOS

Pereira &: (ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Deseja obter
emprego 1

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 (li)

. aos interessados na aqaisição de
bons funcioná rios (as).

#

x x X

Urgente
Precisa- se de um cozinheiro,

-na pen são Particular da Base
.Aêrea Tratar com Benedito
Garcia na Ciso Dahna Concei
.ção. Sv·4

* * *

Móveis
·Vendem·se, para sala, quarto

'I!!I cozinha, em perfeito estado
.à rua Padre Roma n.v 90.
Preços de ocasião. 5 v. - 5

* * *

urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazern de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül
.Ier , 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataria
.Perei ra, à rua Joãe Pinto, 16

15 vs. 5
li X X

TERRENO
Compra-se um lote nas ime

.diações d a linha Circular ou

Agronômica, Informações na

rua Tiradentes - 14 - sob.
10 vs .. 8

Empregada - Urgente
Senhora de fino trato necellBita I,de uma empregada com urgência.
Paga bem. Tratar à Praça Pe- I'-l'eira e Oliveira, 14.

* �: *

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

40(}.;OO. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022- e 13.0
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

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

cota de oleo:

I'Tratar com SIdnei Noceti .à

I

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

•••

VENDE-SE
CrI 18.000,00

Um automóvel, marca Obe
vro et tipo 1937. em perfeito
estado de conservação e fun
cionamento. Tratar com o sr.

Nagib Daux, no Cine RITZ.

Maquina PFAFF'
(familiar)

Vende-se em ótimo estado;
ver e tratar com Ptacido Ma
fra - rua Felipe Scl\midt 34
Baz.ar de Módas) Florianó(.)olis.

)
Sedas, CasiIDiras e Lãs

(CASA 8••.,.. a(OSA.
ORLANDO SOL-\ RPB_jLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa I Postal 51 --- Eud. Teleg.: «8carpellin __ . Florianópolist

I T� «cPx�d�!m�J�'», ��das !;�si�a!�!� R!!�!�! rI!!d��Sn� raOD íN 1

���: ��:a�n:i:�::���:7::esceq��:;;u�at<���:;:ni>�S:�.'t����;�, I dl��;1:Çoã�0�f:����;�'38,
r

da
� ?� I

çao para os que quieerern dar-lhe aluda. Nao se pode di- comarca ,de Cun.tlbanos ape-
zer todo O bem que merece eeia dito da CAIXA, mas lante Jose Franc�sco da� Cha

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o gas e apelado Joao Mana Fer

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos n3:ndes. Relator o sr. des. Sil

à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim, veira �e Souza.
. ,

o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. A C�mara deu provimento a

apelaçao, para reformar a sen

tença apelada resalvando a

parte o direito de proceder no
va liquidação nos termos do
artigo 915 do Código Civil.
Apelação de desquite n. 405, Ida comarca de Tubarão, ape

lante o dr. Juiz de Direito e

1 conrRA FERIDAS REcenTes ou AnTlGAS

apelados Alcibiades Maynart
Francisco e sua mulher. Rela-
tor o sr. des. Silveira de Souza.

A_�...._ .. ". .............:r.....__

Preliminarmente, foi o jul- Clube dos Funcionários Pú-
gamento convertido em dili- blicos Civis de Santa
gência, para que os autos vol- Catarina
tem á comarca de origem, a v i 5 o
afim de ser restituida as par- Comunica-se ao. srs. associado.
tes o que a mais pagaram pe- que o sr. dr. Saulo Ramos. panou

O d tíd 'D- t
.

d CAIXA la sentença e que seja escoado a f02.er parte do corpo médico do
coupon supra eve ser reme I o a Ire orla a ,

d 15 di Clube, atendendo, na sua 8l1pecia-
ou à redação de O ESTADO. o prazo e las para o re- lidade -- Cirurgia Geral. Ginec:olo-

curso voluntário. gia. Obstetricia e Traumatologia --

Apelação de desquite n. 381, às lIegundas e sexta. feiras. doe

da comarca de Joaçaba, ape- 13 às 15 hora•. na nOillla séde ao

lante O dr. Juiz de Direito e
cio I onde o. demais facultativa.
.... drs. Paulo Fontes. Newton D'

apelados Luiz Antônio Refosco Avila e Agripa Faria. continuarão
e sua mulher. Relator o sr. des. a atender nos horát'ioa habituais

'Luna Freire. e nall re&pectivaB especializações.

.- Foi negado provimento á Florianópoli., 9 de novembro d�
1945.

apelação, para confirmar a

sentença homologatória do
desquite.

Telegrama de

I a'ta��ll��,���!�ovembro
_______________________ de 1945.

Exmo. Sr.
Ao formular o presente ofí

cio, temos em mira transmitir
a v. excia. os nossos mais efu
sivos agradecimentos pela gen
tileza com que obsequiaram es

ta Entidade, por ocasião do
transcurso das festividades
que demarcaram o dia IOde
Outubro, DIA DO VIAJANTE,
cedendo os salões do Clube 12
de Agosto .

Acreditai que ficamos sobre
maneira desvanecidos com a

distinção com que fomos alvos
I e que o gesto de v. excia. calou
fundo em nossos corações.
Acostumados que estamos a

rceber constantes provas de
simpatia da parte de diversas
Entidades, não poderíamos,
entretanto. deixar de manifes
tar a v. excia. o nosso penhor
sincero pela deferência com

.

que distinguidos.
Reconhecidos, hipotecamos a

v. excía .. a nossa gratidão e pe
dimos vênia para nos subscre
ver, muito cordialmente. (a.)
O. Ca:rhargo.

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--

. RETIRARAM SUAS CANDI- '.1DA TURAS

LH E RECOMEf'lO"

Nome por extenso

Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catar i
nenses, - em vista da cer tissi-

I
ma vitória do aperitivo KNOT.

Com o tratamento pelo reputado pm
duto OK"'SA - Á base de Hormi\"l""
(extrato. gta.idulares} e Vitaminas ,e�e ..

etonades, OKASA é uma medlCl\�ao
racional e de alta eficacía terapeutica,
em todos os casos ligado. diretamente
a perturbações das glândulas sexuaea

OKASA combate vigor-osameate
' Ira ..

queza sexual em toda" as idades, 50? "

fôrma tle l�.uficiência glandular ou víta ..

'!linal, senilidade precoce. f��iga e perda
de memoria no homem. !rtgldez e todaa
as perturbaçõee de origem ovaríaaa,
ídade critica, obesidade e magreza, fIa··
cidez da pele e rugestdade da cutís, na
mulber.OKASA (!inportado diretamente
de Loudres) propor"iona Juventude,
Sande, Força e Vlg�", Peça fórmula
"prata." para homens e fórmula "ouro"
para mulheres. em todas !UI boas Droga
ria. e Parmacías Inlormaçõea ...pedídos
.0 Dístr. 1'( ooa:toa AaNA. - Ali', W<t
'8rtm... lOi RIe_

-

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

VITOR LIMA,
Presidente na Diretoria

Virilidade!
lorca!

•

V8
#II.. r

• Igo...

Aparêlbos elétricos
A Iastaladora de Ftoríanópolte,

à rua Trajano n. 11, :\visa à sua dis
tinta freguesia qae dispõe de ope
rários habihtados para executar
instalações. de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possu-i também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétri
cos, ensolamento de motoses e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, apareãios mé
dicos e outros, com exceção de apa
relaos de rádW.

MACHADO A ClA
Agências e R<IIpNllent� em Gall'al

Ma triz: FlOl'ian6poiis
Rua João Piato ü 11.. S
Caixa Postal. 3'1
Filial: CrNCiúm.a

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU,
Pr6prio),,-Telegramaa: "PRIMUS"
Aq.nt.. nos principairt municipiol

li.,· E.too.;)

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

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.
-�

Vendedor por conta propria Placid� Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)

I

FLORIANÓPOLIS

AUTOMOBILISTAS
Atenção

o seu dínamo ou motor
de arranco a .

O.KINA ENALDa
Conselheiro Mafra rie , 135

Para

Rua

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

Florianópolis
Dr. H, G. S. Medina FarIR. NarbaJ Alus de Souza

Farm. L. da COsia Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação da graví
dea, E.xame de escarro, Exame para verificaçã.o de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
t\utovaccinas e transfusão de sangue.

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

FARMACIA ESPERANÇA
•• .Farll1ad.t(�o NILO LAU8
Bojs • lUIUIaJUl _. • __�

___ ••-w •�.. - B� _ .....__
� .. lIorndIa.

__ • na...� _ ...-........ ........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS ClUBE--Hoje, às 21 horas, soirée em homenagem á ofi ..
cialidade da frota que se encontra nesta capital.

cionária do lA:PI.

I R li
� - FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA, VIRGEM E Govêrno do Estado

I
e 19lao l\il"RTIR PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE o sr. Interventor federal no E�

Catolicismo 1".L'-'.,· 'tado assinou, entre outros, os se-

O NTO D... DIA AVISO E CONVOCAÇÁO guintes atos:
.

iA v

I Arquimedes Dantas do cargo de Delegado
______ 22 DE NOVEl\:lBRO IJe acordo com a p ra x c estabelecida. celebr ar-se-á no dia 25 do corrente, feriado estadual, Auxiliar, padrão K, do Quadro único do Es-

S. Cecília, Virgem, Padroeira dos

I
1'°' decreto- I, , de IS de J l11I", de 19l�, a fcstiv idade de SA;";TA C.\'I'r\Rl" A, Virgem e Má rt ir ,

tado, por ter sido nomeado para exercer outro

Músicos Paci r oen a da Ai-quid íocc-,e � do h�:a(\fJ. pelo modo que segue
cargo público.

.

I d R
1 <l A ... II) hora" solene .\11SScl de Pontifical, pOI sua CXCIa. I C\ ma. o senhor Arcebispo

Cecilia era natura e orna e Metrooolitano Nomeaudo.;
descendia de família ilustre e opu-I .

2" Às!(; ii iras, p'(\l'�",-,O CO�l a Padloe'cla SA1l\T.\ CAI l'A RI \_A, pat-a a qual dconvoco De acô rdo com o art. 1S, item I, do decre
I nt Ab desde a intancia o

I
todas a" entidades e lnr;;,ttt111çl)� .... católicas desta apt tal , que 1)(; a dever ao tomar parte, esrgna-

� a: .

raçou
. darnente. pela scg nmí.e Irn IT!d e nesta mesma ordem to-lei 11. 572. de 28 de. outubro de 1941:

cr-istianismo, e, sendo aluda de. p<?u- Cruz Processional. Gruj» df' AnJ!lilIOS, Instituto Coração de jeeus, Asilo de órfãs. Con- Arnaldo Clímaco para exercer o cargo. em

CDS anos consagrou a sua vlrgln- !7reg-aG�" da Tmaculada Cfl!l("" ,(',0 Convr. eacão de- �os,:;.a Senhora das Dores, Associação -ie ,-

I C
' .'

d P licia o' t
, C'" -i. t Por im osiçâo dos I Santa Teresinha do :Vlttldlíl jesus. Damas de Caridade, Apostolado do Monte Serr-at. Apostolado c�mls5ao. _ce orrussarro e

.
0.11 ,n In r:"'

dade.a t'fS O.
_

P
.

. dt'" .Sâo Luiz, Apos toh...do ti') �It'!'.T10 Deu,", Apostolado de São Sebastião. Apostolado de Nossa '; rtor-, padrao C, do Quadro ÚlllCO do Estado,

pais, �coneedeu a mao � yalerlafioO, I :-::,enl�H'a d,o .Pa,'to. (\IJo�ti)lac!(1 d�, Caredral .. O!"det:l Terc�!ra (Senhoras). Abrigo de 'Menores. Colé·
'

vago em virtude da exoneração de Rui Mene

cidadão de grande prestígio em Ro- g io Catarmense Liga de San Ped-n. Coucrcçacão de Nossa Senhora do Bom Conselho. Ccng re- zes OitFom para ter exercicio na Delegacia
C rtido por sua esposa re-I gação

de Nossa Senhora do D'éstecro, Irmandade de Xoss,a �enhora do Monte Serrat, Irman�urlé IR' .,,. I'
•

..

BIma.. onve 1. _, de Nossa Senhor-a da Conceição, Ir-mandade de Nossa Senhora do Parto. l rmandade de Xoss., eg io na de Policia de umenau.

cebeu O batismo pelas maos do I Senhora do Rosário, Irmandade do Esplr ito Santo, Irmandade do Senhor jesus dos Passos, Ir- Concedendo disf>ensa:
Papa Urbano vindo a morrer por I mandaue do Santíssimo Sacramento. Ordem Terceira (hcmcu s) . Imagem de Santa Catarina.

A <\1 I S dri d f
-

de pri-
J ',C' to 'O prefeito Alrnáquio! revmo. clero. páli«. cantores. bandas ele- músic�. POVI). ,.

exanc re an rmt , a uncao

e�us rl�.
, , �. . ,1 Antes ela 3UjH'8_ mencionada hm-a, as refcvicas assoei ações e entidade-, Se reuni rfio ,J�n[C) r:

I'
melro suplente do Delegado de Policia do rnu-

qUIZ confiscar Oõ seus bens, luas
no adro da Catedral. agurtl-d:;,ndo ca.ia uma o Iucar q�l(� lhe fôr r-eservado e cornpettr no nresut« ruc ipio de (rrleâes.

Cecília já os tinha dado aos- po- I "Cad,� ,2.s.<::ociac:;:ifi (le\:er� apruseutar-se ,com ,OS respectiv�� ���ta�da_rk'� p disti�tiv��, s�) per A José Machado. ela função de primeiro su

bres ,.Sabendo O prefeito que Cem.
'

'11 mitidas criancas lld. procrss..»,
:5e vf:.:.�tld(:l,�, ue anjos, par-a abt-i r l) prts.ttto" qw: desfdar:l ,contraua

"lente do Delegado de Polícia do município de.. . .

_

"�. 't d
• lt.:ntamente, evItanO!)':3e a� itüe(l'upcoes n<2 marcha. I'

A sra. d. lndia Fernandes, espn- ha

e.ra. ca.tol�c�, e mais lr:r:l a, °.1
O

..

's

fi.éis.e �an.
llJi:u.

;'.O;?
n:í.ll puderem acompanha. r' a Pr'oC'iss;;o,. dever;-w po�tar'se nos passeiO':> Timbó.

pela dlst,rlbulçao dos bens, malIl,l- dü�! ruas dn tr3j':'to para a:;�u:;tirem a sua passagem
_

_

A Arquimrl110 Pereira, da fllnção de suh
sa do sr. Tomás Woods, faz anos fiO, d pô-Ia num banho de água li 0, colég'ioo Gue :WI.', ,n,,,,) ,,:;tivr'rem especi�,cados_,t"mbcm l.',..,nar:cn ao !O!l,;O dos pa"ei'<, dele�arlo de Polícia do distrito de Jacinto Ma

f
ou

N-, ",d d sta fo -_ O r.,.!'estlw :_}beC1.ece..

I'� a rl:re<:;aa do rcvmo. conego l'redenco tfüholli e seus J.t:uabares e ohseJ"
dia de hoje. erver. ao consegUiu o e . r

I
val'" n seg-uinte jtincr',,.,,, hado, da município de Ararangud

ln3 a morte d,e sua vítima, deu or- Pra.ça iS de Novemhro (i;,H!:J elo P1.1ácj.o), f'T.t2,-:: Fel!pp Schmirlt. Dendoíd, Vid�,i R11T10S. Dispensando:
., dero para decapitá-la. f.-.�:ciprestt: P;'liV3, Al::.iÚjO F:'ik;"1ei�'�do, Pa:-L:,o> !,-,riguf'ii!1ho� An �a CaribaJ(L. AVC::!11(b, [--l,en:iho 1,;17.,

..I-',l().s me1ninos llton Amaral FarJa i'tl·::;.dentes. �'n!.çJ.. 11, de J\o\'embro, C:ücnraL Pedro 7'Iogueira de Castro. sub4tcncnte II

(' Oduvaldo Ramos fazem anos hoje,
x x X

TA VNA pAs varas id() P,JlO se,'ão c:Jrrelgadas pelas me�etissimas at:t(l"';�"des, ,,,h'de sonvidad:ls. Fór.ça Policial do Estado, da função de De·

FESTA DE St\NTA CA R� . ara" se cne [lroclssiio CC)JlVJC am·se todos os leIS e a pOpll a<;ao ·,m "erai legado Especial de Polícia do munic:pio de-
.

E � S ' Dr Aderbal S(�ndl) costume, aliás muito louvável e piedoso, enfeltarem e ol'namt:nt:an�m. ()s fIéis as n:.J.:�

j Gizes: xmos. ,rs. t

... e pt·;1.ças em c:!XClmstüncjas semelhanir.!s, O mesmo se :->s"lera por ocasiii,o da tlJoClssào de SANT A São Franci::-cn do Sul

Ramos da Si! va, Acelon D. Sousa, CA"'A H T 1';A, gloriosa: Parlroelra d" Arquidiocese e do Estado. Francisco I.Jns Wanderley da função (\",

Osvaldo Haberbeck e .lacó Salum. Floriar.ópo!,s, 20 de novembro d" [945.

I
sub·delegado de polícia do distnto de P",ne!,

•'UI'.zaS'. Exmas. Sras., D. Branca Dl: COlnlssao .,;;;peclilJ de sua exClUo revma
no rnunicítúo de LaJ·es.-, H.a..rry Bauer, vlf:;úrio g-er1.1. t

SaV;lS .Eponina Medeir'os, Jacinw Fredino Pel'eira de Almeida da Funçio de

Perei;a e Oliveira e Angelina ,Gan-

,
"

'egundo surolente do sub-delegado de policia do·

dolfi Cascais.
I I

distrito de P3inel, do município de Lajes.

Mordomos: ,EX:n05• 51's
.. Ce[so, li· EI

li

I C I"
(, , ,. i', Id7.enre·,ter da Funç30 de Deleg-arlo

Hamas, Dr. WalOlrBuscl1, Prof. .ia-I, liIi lifta
"

..
', 0ltora -ato' fica d·· Polici., do mun;cíplO de Orleã�s

_,;é W.arken Dr. Rafael Cruz Li.ma, I ...1I;:t.... �>, 5
OlIvéno Esteve, da função de sub·delegado

Faz anos hoje o sr. João da Luz Narbal SHv'a Prof. W,aldemiro Cas- I ' de rolícla do distrito de Praia Grande, do mt<·

Ferreira. cais, Osmar Cunba, Marti,:�dl') .Caiia- I
·Competentemente autorizado, cabe,·rne tornar pú·- I lllcíplO .le Arat"angu�.

do Jor .. Raul Cherem, Arqmmede�> blico- (] teor do telegrama do Secretál'io Geral da iiga I ",t�rio Vignoli da funçiio .1" ,ub-deleg-ado

Prof. da Luz Ferreira )fon,guilhott, EmíHo Leonetti, Joih? I Eleitora.l CatóUca., de 1-4 do co-rrente� Gu.e diz: "Consul- 1 de polic,a do distn�o de Sombrio, no municio

João. .. . M. Furtado, Edgard Panoch, OSfil ta.ios candífiatos Presidência Repúb{ica� já responde.- 'pio de Araranguá.
Decorre, hOJe, o amversarIO na-I Sous,a Norberto Rihl, Dr. João Designando:

tal'ício do nosso distinto 'conte�râ-: Bonn�ssis, Raynoldo Brito,. João I ra11'" satisfatoriamente Partiào Social Democrático? Par· DJaima Marque- Escal"o.vaco para exercer a.

neo, sr, prof. João da Luz FerreIra, Machado Jor. e Dr. Saulo Ramos. tido Democrata Cristão, União Dem,ocrátic'a Nacional, funç"o de Dele"ado de Policia 'io munjcípie>

secretário do Colégio Progresso. de
.

Mordomas: Exm.as. Sras. D .. �a: i '

Pa:rti:1o RepreBentação POp"dla:r, rnereceruio, por isso, de [mami.
-

rla J uLa R. W€:IHJ.hau3en. trvne I 11.17� e O(utro8 a confia7�ç'ar e 0$ voil()S dOB católicos. F;ho Vieira de Camal'2'o para exercer a fut1-

Curitiba 1'"
.

valva' ·Uruln ('lelí'! IP'i
I

� , ção de suh�delet)·ado de policia do distrito de.

" nqmn0, . � u, u', �
-

.Desincumbindo-me deste de?Jer, d."p.e"",!''''-ri/''O; lem,.
o

rc,<; Caldeira, Edesia Aducci, Car- "" if."U v_ Pall1el, no mllnlc"pio ue Cajes.

men 01Íveinl, Marr.u Conceição Sou-I' bra,7" ao esforçado e operoso Clero arquidiocesano a ne· Ar; Daniel da Silva para e-,ew,r a função

sa, Banta SOUSI�" Jdl!cSil�l da,3lH \1311
ce:::suiade i1npresciruUvel de conservar-se e continua?"!.. :�� :;:I��r�!O ;�P��,t,�eI�O n:u�,l�e��:í�,(:� �: ���;:i:LDias, Ir.

ene Nico lCh. 2. ,I va, .w
an·· fóra e acima dO.8 parUd,os politic08� todo 7JOtadO aos seu,)

lia Costa, Isaura Fana, Sra . .Dr. Mo-
,

. ./. d t
.. ,.

Oscar Canl0'0 Machado pal'U exercer a fun·

ni'Z An"ão. Ad<.ll["' Mouriío Rattol1, "77,!:]f,erC:J sacer. ,O' a7,s e 7J'astorais, de rrcordo, como se sa- ,
;:1', ,Ir' fH ,ai) le Pnitcía lo m mic;pi" de

.'"

'.. I' '.
. "oe, com as i7'1��t�u('õe.; da Salu;a Sé e do T/enerando Epis· I (lr"�e:'.

Ge.riI"Ud..
tS lI1ue.,er, �merell.s�anfl

I
'ç

Dibiazi, Raquel Ramos' da .:lIl va, copado Nac1/.Jnat. , Ilomin�o,; "'ab Pôr:o para exercer a fun

Olga Ramos .de Paula e Maria de
..

-

.. FWrianópo[is, 20 de novembro de- 19-45. l
ç.::'. ·de .u!t·, ·{c.n,j, de policia tio di,tn") d"

C 'd' B �
� � C<imf)it'f�la. no muniCípio de Palhoça.

Lourfies at ,eIra as,os. f Cônego Frederico Hühol\i, P e 'd rt
. -

-C " IEm preparação ii. grande �estivi-, I
'

r St' er ve aa L.I!!; .e.,-,!!- ' Pedro (�e;-aerd para exercer a funçJo de

dadc de Sta. Catarina" a reahz.ar-s·e I cretaria do Arcebispado. • Dele�ado de Policia do muniCÍpio de Brusquc ..

b t'·"· 1 t \Valdomiro Pereira Pinto para exercer a

no dia 25 .de 11'OVem, ro, el'a 1D.1cm'j fuoç'w de suh.dele"ado de polícla ']0 distrito
no dia 16 do corre;n.te un1 solene

,·1.' Praia Grande. no município de Araranguú,.
nu VblJ.nü, nu Catedraf., :b 1(} hO-1

ESPI�;r�SMO I. Cine Odeon
AR· A'. '1,.3'0 horasDo ae rn i SaIlIlÕS(I Chie.

Para aI,! �rl'"an�a� I Uma gargalhada da I1.Oll'anta mi·
&) li Y 11 nutolil. com a mrior «bola» do an,,:

A GAROTA t DO BARULHO
com Jae E Brown., O boca larga. e

Judy Canol1o
MuaÍealil e Gargalhadas! Alegriaa

!II MelodioB !
No Programa:

Filmes Jornal Nae. D.F,B.
Abaixo 011 Gato. -Daa CoL.

A Voz do Mundo -Atualiiacles·
Preços: 3 60, 2.40 e 1,50

Livre dGl CeI1aul."a
'" '1' *

Vida Social

posa do sr. Domingos Ramos.

ANIVERSÁRIOS:
Transcorre hoje o natalício da

sra. d. Felicidade Júlia Ramos, es-

Deflue hoje a data natalícia da

.srta. Dulcir Cunha Car-reirão, fun-

Ocorre .no dia de hoje o natali

cio das srtas, Zulcema Póvoas e

Maria de Lourdes Fragoso.

Faz anos hoje os

Campos; general
nosso Exército.

srs, Acastro de

aposentado do

Transcorre hoje o aniversário da

.sra. d. Maria Cecilia da Luz.

ENTERRO:

O sr. dr. Luiz GaHo1ti, Interven
tor federal no Estado, esteve em

Vlisita à câmara ardente da saudosa

sra. viúva Lauro Linhares e, le

vando em sua companhia o seu

ajudante-de-ordens, sr. 20 tenente

Piraguai Tavares, acompanhou o

f'éretro até o Cemitério da Irman

dade dos Passos, onde hoje' às 10

horas foi inumado.

(Do '''Mundo
3-10-44)

ICREA
Espirita"

Cine Imperial
A'g 1,30 horas

Podada u:ma fraail mulher i':'.hor

ram.per a rnarcha de Romrt"'.el no

Norte da Afrlca �

5 COVAS NO EGITO
com Anna Baxter, Pranchot Tone,

Aldn TamiroH e Erich V"on

Strohein
Quais são os 5 segredos que pode
nam ter e<1itade e tramendo fra.

cano de Rommel
No Proqram.a �

Filme Jornal -D.F 8,
Galante Protetor Des. CaL
Preços: Cr$ 2,40 2 00 e 1,aO

�:::.�:t�n,:4;;a:n ,Irmandad·e do Senhor Jesõs dos Passos e
Alront-Premiéra

I

D -t I d 11 ·d do mfJlhor filme de aventuras que OSPI a e uarl a e
o cinema já aprelientou:
PRIZIONEIRO DE ZENDA rONVITI:'com Ranald Calmon, DoulI'lalJ Fair- ., L

hanka, Ir" Madelein.a. Carrol e De ordem do sr. Irmão Provedor, tenho a honra de con.
Raymond Massey vidar os senhores Irmãos e Irmãs, p�ra comparecerem no c;liR 2SDuelo. SangreQtoli a Lutas
Eatarreca:iores do corrente (Domingo) às 15,30 na Sacflst'8 da C�tedral Me·

tropolitanB. a fim de revestidos de b�landraus e fitos, tomarl"m

parte na P'ocissâo SQ1ene d" SANTA CATARINA, exce13a pa'
dfceira d!l noss;a Arquidiocese.

Consq�t6rio em 22 d�' N )v�mb,o de 1945.
':OSS' TO:""1:1'\1'I1'4O DE SO:..'U�..

UU it. Seç;etá: io).

dos

Cincs RIT! e HOlY
I
I

Adernar Lins \\:'anderley para eXercer a fU11-

c:-,�) de �1tfHjdegado (te polícia do rlistrito de"VIAJANTES: Concurso semanal

A graci'osa visitante, que. como

virtuose do piano, já teve oportu
nidade de exibir seus dotes artísti

cos à sociedade floriano-polense,
tem recebido inúmeros cumprimen
tos de nossa "je,neussee doree", da

qual é fino ornamento.

Sombrio, do rnunicipio de Araranguá.,Srilta. Aleida Ferrari da Silva

Acompanhada de seus pais, sr.

Coninto Cesar da Silva, 'alto funcio

nário do Ministério da Agricultu
ra, e sra. Julieta Ferrari da Silva,
chegou à Florianópolis, procedente
da Capital Federal, em visita a

seus parentes e pessoas amtg.as, a

gent:il1ssima senhorita Aleida Fer

rari da Silva.

�lanoel Jose Rabelo p�ra excrCt":f 3. fllnç_fio
:h' sul1·de!egado de policia do dt�trito tle Tim

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes 7

Cnança[
Porque, à guisa de distração,

te unes a coleguinhas, para di
zeres tão feios nomes à tua ir

mãzinha que, surda e muda,
em vão se esforça para com

p.reender-te?! Às vezes ela SOf

ri para seus pequeninos aí.gO-1zes, outras vezes, chora como

Que a compreender-lhes a in

tenção. Entretanto, aos olhos
de Deus, não passa despercebi
da a tua acão e, dentro da sua

lei. perfeita' e irrevogáveL estás
te preparando as mesmas hll

milthações que ora infHges, de
sapiedadamente, à tua irmã-
zinha.

,

Criança! ouve o que de con·

selho te digo e esforça-te para
amares sinceramente- àquela
que não pode, como tu, de:s:fru
tar as alegrias terrenas.
Assim seja.
Graças a Deus.

bé. no municipio de Araranguá.
Jorge Jose Klepptr para eXercer a função

de primeiro :;uplente do Delegado Jt' Policia.

do m�micípio de Palhoça.
:vranod Cle.mente de Sousa. 1 ,) Tenente ,la.

Fôrça Policia,1 do Estado, para ex('rcer a fon.·

Ç:-lO ri,_- Deh:::g-ado Especial de Polícia. de Rodeio,
com j urisdiç5,o nos municípios de Tndatal e

Timbó

blicad'ls as melhor�s alledotal! C«.)Ul.

I
o n<)rne ou p;"eudônlmo do IUlt,,,r.

PRK.'"\HOS

I O� _caudidatc's vencedores
. pr?,

I
curar'lO seus mgress'Os na gerell(:l�.
d) r:ine Ritz. às segunda�,-!eíras.

I
O, prêmios serão distribuitlos.

na seguinte ordem'
1" lugar - J ingrçss'.),;; para as

sessões de (luinta-feira � domingo.
BASES DO CONCURSO 20 lugar - 1 ingresso para quin-
Os !.eitot'es que e!!1viarem as ta-feira.

melhores legendas anedóticas pa- 3° lugar' - 1 ingresso p..-a terç�l-
ra o cliché acima scríio premiados feira.
�om ingressos par:>, 's Cine" l:{lt,.: e As melhores anedotas nào cbs-
Roxy. sificadas farão jús sómente à sua.

- .-\5 anedolas serão recebidas publicação.
dté sábado à tarde, nesta J"�dação. ATENÇÁO
As mesrnas

d.evem
vir acompanba"1 Leiam o interessante programa

das de um ;recorte do cliché supra. dos Cines Ritz e R�)l' y na última
- Tf)"h .�egllnd,a-feira serão pu- página.:Os Estados Unidos

ainda fabricam
bomba atômica
Washington, 21 (U. P.)

O presidente Truman decla
rou, em entrevista à imprensa,
que os Estados Unidos ainda
estão fabricando bomba atô
mica com finalidade experi
mentais. Acrescentou êle que
os Estados Unidos, a Grã-Bre
tanha e o Canadá estão ten
tando um programa atômico
para objetivos de paz.

Haverá hoje, às 19,30 horas,
palestras doutrinárias nO's se·

guintes centros espiritas: C. E.
Seára do Amôr, à rua Teresa
Cristina, 21, no sub-distrito do
Estreito, no C. E. Fé e Carida
de de Jesús, à avenida Mauro
Ramos. sln e no C. E. José de

,
. Venda a<1ulsa na

Nazaré, à rua JOíté Boiteux, AGÊNCIA PROGRESSO
s ln, nesta capital. 11. �

Correio Lageano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CIRURGIA CEREBRAL DE
APóS GUERRA

L. G. Stevens
(Exclusividade do CEC para

"O Estado").
Londres - A guerra contra

as potências do "eixo" veio
trazer sem dúvida paralela
mente ao grande sotrlmento
experimentado pelos povos de
mocráticos, grande soma de
benefícios para toda a Humani
dade. Tal é a notavel desco
berta processada pelos cíemt!s
tas britânicos no que se refe
re à cirurgia do cerebro. O pa
ciente é injétado com uma so

lução de tintura verde de mala-
queta. O efeito procurado é tor-

I nar verde o tecido ofendido en

quanto os tecidos sãos perma
necem inalteraveis ! Com êsse
processo, o cirurgião pode mais
facilmente extrair todo o teci
do doente sem correr o risco de
realizar uma intervenção cirúr
gica incompleta e de conse

quências fatais para o pacien-
etc. te. O St. Mary's Hospital, cen

tro de notáveis descobertas
científicas britânicas, realiza

MONIZ neste momento pesquizas notá
veis no aperfeiçoamento da cí
rurgica cerebral, aproveitando
todas as experiências colhidas
durante a última guerra. Segun

......._._ • ono 0IIIas.. • ..._... do se informa oficialmente. nu-
a. 1Ioflt1. ,. ._..... _.__, merosas operações já foram le-
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili. vadas a efeito com essa tíntu
-:l"1ll��",::�. ,,!: =-..;....�. ra, obtendo-se resultados ex-

traordinários, dada a segu
rança da intervenção do ci
rurgião. Essa de s c o b e r ta

a-.I&&.I a i n d a a b r e novas e se

g u r a s perspectivas para a

1.... pesquiza sôbre a epilepsia, cuja
causa ainda é ignorada. Com a

ampla possibilidade de estudar
se meticulosamente o cerebro
e seus tecidos doentes; a ciên
cia médica moderna dirige seus

passos para novas e sensacio
nais descobertas.

IndicadorMédico
aF_ -, -
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DR. ROLDÃO CONSONI
lDUBGIA G.,RAL - ALTA cmURGIA - MOL:lIiSTIA8 DIIl 81ilNHORAI!I - rARTOlI

Formado pela Faculdade de Medlclina da Universidade de SAo Paulo, onde fOI
&uI8tenJte por vãrtos RIIlOS do Serviço C!.nlJrgico do Prol. Al1pio Correia Neto.CJ:hmogla do estômago e TiaS bUl8Jre8, íntestínos õelgado e grosso, tírõtde, rins,�ta, bexl4ra ütero, oTAMoe e trompas. Va.rlcoceie. hidrocele. VBlI"lze. " hérnia

CONSULTAS:
tIIUI li.. II norae, II RUfI Felipe Schmmt, �1 (altos <1a Casa PIIlr'l.'ao). 'rel. l.lilMl.

RESID�NClÃ: Rua EBt_ Jdnior. 179; Tel. 117M

DR. SANTAELLA

Notas científicas

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

..... 'III u •••• uw uuu u

"ALIANÇA DA BAIA"

•

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
(Tniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eínnal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
er:\córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLINICA M ...DlCA -' DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO

F••dada e. 187. - Side: II A I A
INC'ENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Baianço de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

I

Clinica Geral d·a Adulto.
Doença. da. criançaa

Laboratório de Ancíli.e.
clínica•.

Con.ult6rio: rua Felipe Beh
midt, 21 [alto. da Ca.a Po
rai.oJ, da. 10.30 cí. 12 • da.

15 à.. 18 h•.
Re.idincia: rua Visc. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

I Missa do 1- aniversário de falecimento

I·
Snra. Elsa Lehmkuhl Cabral

Abél Alvarell Cabral Junior e lIuall filhall Dey e Ely. convidam
o. parentes e peslloàll amigas para a•• istirem à mislla do primeiro
aniverllário do falecimento de sua lIaudo.a ellpBsa e mãi ELSA LEHM-

I
KUHL CABRAL, que, em .ufrallio à .ua alma, mandam celehrar. na
Catedrol Metropolitana, dia 27 do corrente mês, terça-feira, àll 8 1.2
hcroe , no altar do Sagrado Coração de Ieaús, oficiada pelo P. Alvino

I
Bertholdo Braun, S. J.

De antemão agradecem a todoll que comparecerem a Élllle ato

-:::::============::
de religiolla caridade. 3v-a

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPRe

o mE:lHOR DOS mELHORE:S

BR ITO
O alfaiate indicado
Tiradentes, 'I

CAPITAL E RESERVAS
r Responsabilidades
Receta
Ativo

«

A88iatente do Prof. San�on. do Rio de .Jaaetra
ESPECIALISTA

Doença,s e operações CiOS OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA
Cla'uIrgla modes-na dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORIlNO (Iãbío e 06u

da bOca lendldoe de nascença)
�pla. traqup.\,'\scop!a, bronccscopia t>RTa retirada de cor-pos HtnlDJlOl,

CONSULTAS: daa 10 la 1:2 e dJJo. 15 la 18 hora.

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avlla ORo ANTONIO
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Deen
gel. do. inte.tino., réto e onu.
_. Hemorroida.. T.ratamen�o do

colite amebiana.
Fi.eloterapia -- Infra·vermelho,
Conault: Vitor Meiral_, 28.

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

Ruld I Vida) RcunOlO, 68.
F'ona' 1067.

.

ARAGA(}

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

DE

DR. ARMANDO V!URJO DE ASSIS
e.. ""Ie" 4. CUnle. Infantil da Assil!ltêncta Municipal e

d. Caridade

OORIJuJ���qua·��AM�!.d�����oE8.�12�.....
Con.ulta. daa 2 ã. 6 hora. .

RESIDENClA: Rua Marechal Guilherme, 6. Fone 781

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho , Dr. Francisco !Joaquim Barr eto de Araujo

I "A. �c,,�.AI..Z-r'A.. t.ritIritI Fabricante e distribuidores das ôfamada.s con- '.,'71 '71 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

I
para alfai'l.tes, que recebe diretamente das

Imelhores fábricas. A Casa
•A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem sua. compras. MATRIZ em' Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajee.
:. m&mi-_ �••E_i.. ------------ --..--..-- �__...

DR. MÁRIO 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 FARACO
HMico - chefe do Sen1ÇO de 8ffl1I8 do Centro de SaddAI

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
ülBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das li às 6 h. - R. Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1M3

Reasumiu aua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médíco-círúrgícã de Olhos - Ouvidos. Naris - Garsmta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de OfWmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmrdt, 8. DaR 14 .. 18 h(;)fIIIiI.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica em Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMÃO
CHD'E DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il 00

HOSPITAL "NERlIlU RAMiOS".
CUrIlO de a,:-erfeiçoamento no Ho"Spital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ea:-ellta.
Ir!6rl0 do Instítute "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanat6rio de Santos, em Campos do Jordão.
mLl!flCA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCIil )jJ TRATAMENTO IilSPIDCIAUZADO

DAS DOIilNCAS DO APAR:l:LHO RJilSPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
IDONSULTÁS: Dil�l:iamente. das 3 às 6 horas. CONSUL�.'óRIo.: Rua Vitor HelreJe., U!.

RESID:eNCIA: Rua HlsteTes Jl1nior. 1315 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES I
Médico especi.liJta em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno tIIre 4perielooamento • Lonp PrAtica llO Rio !Ie J�
....ULTAlI - Pela 1I!.8IlJI.a: aartam_te ... 10,30à.12 h•• à. tarde ezceptoa••
........ "'14 ás 16 Iaora. - OOl'flllTLTOJUO: ... "010 !'bate .. f, ....... -

....., I.UI - BMI.aC!laI ... rr.s..__ OMlUJlllo, ,s.

, ... -1"""".""--,.....,.

TENHA JUIZO
TEM S(FILI S OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I�� fJ1:&:1 r::J
A SIFILI:::; ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, O Coração, o Estômago. 0.8
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do CI1-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um Iícôr
O ELIXIR 914 está aprovao o pr-lo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
.

FdLAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A cemposíção f> o sabor b.
-914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -911. re
que o tenho empregado, em comendarn-no como arma de
os casos de lndícação apro- fácil manejo para o püblleo
prtada (1lfiUs em varias de no combate li slflll8, qusuca
suas manítestaçõas] os resul- ldel que frequentemente R-

'.,.-10s têm sido eatístatoríoa, nrovelto no Ambnlatorlo da

I
Joótl são raptdos e duravels. Maternidade de Santa M8ri�.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. SUvestre Passy.

I R. H. BOSCO LTDA.
I ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Reprelentaçõe. Tran.porte. Marítimo.; FerrO.

Conllignações -. Conta Própria VlarlO., Rodoviário., Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira. 5 Cnscos, FBgo, Acidente. do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pel.oail,
CAI-�A POSTAL., 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico ({ BOSCO»
...., ..

Rua

I
BanC:�I���iS!�i$t�o���!!.�! S. A. I

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajano, 23 • Florianópolis
-----_ ..

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

Movimentação com cheques

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Notícia de Lajes assinala a presença de elementos destacados, até
então indiferentes à luta política, em grande reunião de entendimento,

e protesto ao terrorismo insultuoso e provocador.
I !��or.��"�\����:!f� Nota do

em relatos sôbre os aconteci
mentos de Timbó e Rodeio... .

Segundo aquele periodico, a

comitiva que acompanha o sr,

dr. Neréti Ramos é uma espécie
de arsenal ambulante, pois até
metralhadoras transporta!
Com essa afirmação, duas hi

póteses surgem: ou as fôrças (11'

madas poctnam com os instin
tos sanguinários dos da comiti
va, 011 a farsa ficará sobeja-

• • • mente desmascarada!

favor. Por voto de desempate o Urge, portanto, a abertll!'(_1 de
um inquérito policial militor!

presidente da Câmara foi Iavoráve l Ninguém ignora que só fôrças
à concessão do registro. firmadas reqnlares podem mllll-

*' ter e conduzir armas considcra- SOAbreRio, 21 (A. N.) _ O embaixador das de gllerra. É o caso da me- O
tralhadora!

-FlorlanóPolb, 22 !.'ie NovemDro de 1945

NOTAS POLITICAS
O sr. Desembargador Presi

dente do Tribunal Regional
Eleitoral recebeu o seguinte te

legrama:
Rio, 20 - Tribunal Superior

decidiu que a lei só permite
fiscalização do pleito por par
te delegados os fiscais de Par
tidos Políticos e não de candi
datos. - Poderá ser admitido

perante mesas receptoras um

delegado e um fiscal para cada
Partido. Tribunal Superior de
cidiu: primeiro: não há motí- HiO,'1 (A. N.) - O General Du

vo nulidade no fato de serem I tra seguiu para a Bahia e Recife.

antecipadas pela legenda par-11Ja1ará no comicio a realizar-se no

tidária as expressões para De- Teatro Guarani, onde será saudado

putados Fegerais nas cédulas I pejo General Pinto Aleixo. Em Re

para votaçao; segundo: que I
cif'e lhe serão prestadas grandes

legenda partidária em nada homenagens.
influe para apuração da vota-

ção para Senador Federal que Rio, 21 (A. No) - O General no
é dominada princípio majorí- tra desmentiu a notícia de que man

tário; terceiro: desde que pa- dou emissários a Luiz Carlos Pres

pel de cédula não seja de côr tes afim de obter o apôio dos co

sendo porém branco ainda que munistas para a sua candidatura.

imperfeitamente é utilizável
para votação. 'I'rrbunal Supe
rior decidiu que, para efeito
concessão ressalvas, aplica-se a

Resolução 279 aos bancários
compulsoriamente transferi
dos de uma Circunscrição para
outra. O Tribunal Superior de
cidiu que não tendo sido feito
registro candidatos até quin3€
dias antes das eleições não
mais poderá o mesmo ser feito.
Cordialmente. (a) Waldemar
Falcão, Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral.

•

José Carlos Macedo Soares, Inter

vcntor <Federal em São Paulo, está

sendo esperado nesta Capital. O

*

* *

chefe do govêrno bandeirante vem

ao Hio tratar da situação política
e de assuntos administrativos do

Estado.

I
I

Gabinete da Interventoria
A Interventoria Federal, a bem da ordem e da tran

quilidade pública, dirige aos Partidos Políticos um apê
lo no sentido de que, por qualquer forma, não inierti
ram uns nos comícios dos outros, de modo a permiti?'
que a propaganda eleitoral transcorra num ambiente
ele serenidade e elevação cívicos, sem incidentes a la
mentar, de acórdo com a tradição da política de Santa
Catarina.

t

I
I

afastamento de Prefeitos.
RIO, 20 - Tenho a honra de' comunicar a v. excia. que o

-sr. Presidente da República acaba de assinar o seguinte ato

legislativo:
"Decreto-lei n. 8.188, de 20 de novembro de 1945.

Dispõe sôbre o afastamento de Prefeitos Municipais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe

confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1° - São afastados do exercício de seus cargos, des

de a data da presente lei até 3 de dezembro do corrente ano,
'todos os Prefeitos Municipais, que eram, no mês de outubro

últimos, membros de diretórios locais de partidos políticos.
Art. 2° - Os juizes de direitos vitalícios responderão pe

lo expediente das prefeituras nos municípios sede de comarcas

ou têrrnos, e indicarão pessoas idôneas para responder, sob
sua superintendência, pelo expediente nos demais municípios
das mesmas comarcas e têrmos.

Art. 3° - Esta lei entravá em vigor na data de sua publí-

I cação, revogadas
as disposições em contrário.

I
Rio, de Janeiro, em 20 de novembro de 1945, 124° da Inde ..

pendência e 57° da República.
I (as.) José Linhares

(as. ) José Linhares
A. de Sampaio Déria"

Rogo a v. excia. o obséquio de mandar publicar no órgão
oficial dêsse govêrno e divulgar amplamente o referido decre

to-lei, dando imediato conhecimento de seu teôr a todos os

prefeitos. Por via-aérea remeto recorte com o texto publicado
no Diário Oficial de hoje. Cordiais saudações. (as.) Antônio, de

Sampaio Dória, ministro. 'Ifí
11 I

· Preci.a-.e para

: ua eiras -

serviços de car-

regação. Tratar Praça 15 de Nov�
n. 11.

Máquina de escrtverl

drama de
Eva Braun
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