
Visitou ante-ontem a reda- obter os meios necessarros ao
- movimento cooperativista;

çao do "O Estado", tendo for- sustento próprio e de sua Iamí- 22 - punição severa dos
mulada declarações de caráter lia, de maneira condigna; b d f tí, açam arca ores e e e rva res-
político relacionadas com as 8 - aprimoramento prof'is- ponsabilidade criminal e civil
eleições de 2 de Dezembro, o sional e intelectual dos traba- d t de I bí

- "Cumpr iudo despacho exarado pelo exmo. sr. Desern-

1 d I t'
.

Waldemí ,o.s. au ore.s .

e lm.o Ilídade po- bargador Presidente, no requerimento firmado pelo dr. Henri-
ea er pro e ano sr. erm- lhadores para que se lhes pos- lít d t t d
P Ih d t d di

. 1 ico-a �m. IS ra ivas e qual-
I que Stodieck, delegado do Partido Social Democrático junto ao

1'0 a ares, es aca o mgen- sibilite ampla oportunidade de '

te do Partido Trabalhista Bra- acesso;
quer especie; Tribunal Regional, certifico que é o seguinte o texto de um te-

.sileiro, em Santa Catarina. 9 _ desenvolvimento e pres-
23 - fixação de salário pro- legrama. elo dr. Juiz Eleitoral da 32a. zona (Timbó) à Presidên-

O sr. Palhares, que é gráfico, tígio do movimento trabalhís-
fissional progressivo em rela- cia elo Tribunal, lido na sessão ele hoje.

enfeixa a opínião de ra: d ção ao tempo de serviço, e cria- "Urgentísstmo - Desembargador Presidente Tribunal
"__oU g 'an e ta, com mais autonomia para

-

grupo trabalhista, radicado em as entidades sindicais; ção de quadros de carreira; Eleitoral - Fpolis. -- De Blumeriau, 21 - 13 h. 30 - Comu-

Joinvile. 10 r
-

d
24 - desenvolvimento do nico vossência esta data chegou Timbó caminhão conduzindo

Disse-nos o visitante: . -::: amp iaçao a repre- espírito de solidariedade entre elementos Fôrça Policial sendo Comandante recebido chefes

_ Aqui estamos, com o sr. sentaç::o �as classes, sem p�e- todos os cidadãos, sem precon- regionais União Democrática Nacional. Do dito caminhão sal-
.

t PIonderãncía de gua,Iquer CI.e- ceitos de côr, classe, origem ou
.

'1 I 1 d
.

1
-

di t ibuí boletíAns ides Largura e outros as e tod
,- tou um CLVI que ao ac o o carnm rao IS rr ma o e ins 1)1'0-

companheiros, concretisando o
,m os os orgaos que m-I relígíâo visando o bem e a pagauda udenista. Momentos depois caminhão prosseguia com

teressem ao Trabalho e ao Ca- .,

.'
,. _

�

registro das candidaturas tra- pítal; grandeza d_a patna; a escolta. po�sivelmente �ir�çao, �odeio ..Adi�amento telegra-
balhistas. 11 _ concretização do pro-

25 - aça? �rmanente para

I
ma anterior mf?rmo �scl'n'3;0. Zello Martins e .apontado co.mo

Nosso Partido tem como Pre- grama do Instituto dos Servi- que o totalltar�smo, sob qual- autor allle�ç-as ll1tegl'lda.d� ffslca chefes pes�edlst�s. Res�)eIt�
sídente de Honra o sr. Getúlio ços Sociais do Brasil de modo quer aspecto, nao possa reapa- sas saudações. (Ass.) ClOVIS Ayres Gama, Juiz Eleitoral 'I'imbó.

Vargas, condutor e amigo das a assegurar complet� proteção recer sôbre a terra, consi�e-I �jra o (l1�e se con�inha em o. dito des�acho. ..

classes trabalhadoras e primei- aos trabalhadores e ás suas ra- rando qualquer regime de for- Secretaria do 'I'ribunal Regional Eleitoral, em F'Iorían
ó

po-

1'-0 Chefe de Estado que, no mílías: ça como um atento á dignida- lis, 22 de novembro de 1945. Solou Víetra, Secretário".
Brasil, tomou a peito dar aos 12 � aumento do nível de de humana;
"marmiteiros" condicões hu- vida a fim dê assegurar uma 26 - maior solidariedade
manas de sobrevivência. alímentação conveniente, as- entre os povos e desenvolvi-
Com Getúlio Vargas, votare- sim como habilitação própria menta da política de compre

mos, para Presidente da Ieepú- e a preço acessível, melhor: ensão e ajuda entre as nações;
blica, no General Eurico Gas- trato, recreio e educacão das 27 - defesa do direito de
par Dutra, garantindo assim massas, considerada a pobre- greve pacífica e distinção en

as conquistas do proletariado za como um perigo para a paz tre greve legal e ilegal;
na era getulista.

.

social' .. ...
O sr. Getúlio Vargas será, 13 � subvenção a tôdas as

3:liás" ca�didato do nosso Par-I organizações destinadas à bc-I
tido a Camara Federal. I neficência, á recreação e á cnl-l'- E qual o programa

dortura
dos trabalhadores'

Pa�tido Trabalhista Brasileiro 14 - bem estar inf'antjl,
- mdagou o repo.rter. educação primária obrigatória
.

- Posso resurnil-o em 27 e gratuita; educação secundá
Iten�, responde o sr. Palhares. ria e profissional gratuita:

Sao eles: bem como possibilidades de en-

1 - Reexame da Constitui- sino superior a tôdas as voca

ção sem que sejam reduzidos ções;
os direitos por ela assegurados

.

15 � criação de escolas pre
aos trabalhadores; vocacionais em todos os pon-

2. - Unidade.�acional sob o tos do país; para os menores

r�gIme de:rr:lOcratIco, com voto enquanto não atingirem a ida-
direto e universal, de de trabalhar:

3 - representação polít�c.a 16 - proteçào ampla á ma-

dos trabalhadores por Iegití- ternidade e á infância;
mos trabalhadores; 17 - plantificacão econôrní-

4 - defesa dos princípíos ca atingindo todos os setores e
contidos na Consolidação das visando, por meio da orienta
Leis do Trabalho, aprimora- cão, intervencão ou o'estão do Rio, 22 (A. N.) - Afim de

me1!to �e seus disposit�vos _

e Estado, que a"prOdução do país assegurar o direito de ingresso
, maIor ngor na sua aplIcaçao; atenda a tôdas as necessidades de jornalistas a bordo de na-

5. - amparo da degislaç�o ínternas e externas, asseguran- v��?o,.neutros em nos�� p�rto,
SOCIal aos trabalhadores rurais, do, a baixo custo, as utilidades dI,Il�:,l� a A. B. ,1.. ao dlle�o� da Pre'"ml·o de poesiae também aos trabalhadores essenciais a todos os tl'abalha- D,IvIsao de PolICIa mantll?�,
das autarquias e servidores dores; aerea e se�p�rança de �ronteI- popular-públicos quando seus direitos 18 _ melhor distribuic.ão ele I ras, �m ofIc�� no sentI�o de

I f f 1 t d Paris 'i') (S F. I.) - O PrL�Jllio
forem inferiores aos dos traba- riquezas, reconhecido ao' Ca- que asse aCI I a o esse mg.res-

, .:.
--

..... "

.

lhadores nas empresas priva- pitalo direito a um lucro com
so. Em respostC:-,essa autondc:-- 1(�C poeslappopulal fOtl.at�lbu.�(,JTO .t.a

das' l' ·t .
'

l' j de declara que Ja vem tendo ll- 'rançols tazza, <lU OI ue ('1 J.

, Iml e Iazoave , .

.
.

) "'I'
i 't t 't

6 _ criação de órgãos da 19 _ participação equitati .. 1 vre acesso. a bO�'do dos naVIOS, ge . "' ais ((' OI en. �.llla�llscn �s c

Justiça do Trabalho em todos va dos trabalhadores nos lu-j !od?s os Jornallstas, es�ando �'()lL�lll�:S ('�l,tl�d.()S fOI �lll submetidos FOI' 1.·, berad!'á
os gTandes centros trabalhi� d GiSSIm plenamente atendIdo o

I
dO Illll lJI (Sl(llei') pOl Lcon LClllO- Ui

,,- cros as empresas que excc- . e'
.

tas d,o .

país, asseguraI?-do-se dam ao justo limite de remu- I pedIdo, _111('1'.
um rapIdo andamel!to nos pro- neração do capital; I" • .

d h f d P-I-"-.--d--O--F--d---' .

Rio, 22 (A. N.) - Por pOl'ta

c.essos e na execuçao dos jUI-1 20 - extinção cl(J� latifún-IIIVISO O C e e e o ICla o . e era na da Coordenacão da Mobili-

gados;
.. . .

dias improdutivos, ass,'gman-
z�ção Econômica' foi liberada a

7 - obngatonedad� e. dlrel- do-se possibilidade da pC'sse da IlíO, :22 (\. :\'.1 f) ('lide de PuJí('ia do llistrito F('dl'r�il baixotl tllll d.Istribuição de cimento, a par-

� .de trabalho a todo IndIVIduo terra a todos os que queiram ;I\isu determinando qU(' ,,'ia detido lodo o Individuo que ror ('11('onlr;l' �r de ,�(' de dezembro próximo.
fISIcamente capaz, em empre- trabalha-la e concedendo-"p, d" 11I;ll1dal'c!o parar 'llltOIlH\\'l'is para assinal:"l·los ('DIlI quaisquer IWllll'S CAC"A MISCj :') ELANEA distri-
g? _util e I:egular, mediante sa- auxílio aos que nela se qul'i- 011 (jlle Sl' l'slt'ja lltiliz<lndo illde\'idalll�'nte de 111l1I'()S, p<lre(lt-s (' 'pdificil)s tU.dcra dos Rádios R. C. A.
lano razoavel que lhe permIta, ram fixar; par<i fazer propaganda di, prlíxilllO pleilu l'I0iloral. ;\ poliei'l :lIendl'l'ú Victor. Válvulas e Disco�.
em um máxim'J de oito horas, 21 - desenvolvimento do p\'lo lelefo11e ql1alql1er Iwdidn para 'coibir selll<'lltanl(' flhl1so. Rua Cunselheiro Mafra. 9

Canoinhas, 21
Nossa terra consagrou ontem, no histórico "corni

CIO da vitória ao General Dutra" candidatos P. S. D.,
em praça pública. Comparecimento de uma assistência
iamais atingida, com reafirmação decisiva solidarie
dade à nossa causa. Representantes classes conser

vadoras e oper ét ios apareceram palanque armado Ipraça Lauro Müller, enquen to totalidade classe operá
ria vibrava, manifestando solidariedade General Dutra.
Falaram operário Pedro Paulo Fortes, drs. Fernandq
Oliveira, Orti Magalhães, Osvaldo Oliveira, Ivo d'Aq�i
no, encerrando empolgante comício.

(Ass.) Olivério Vieira Côr tee, Orti Magalhães Ma
chado.

Nós prosseguiremos na campanha política, em
Dutra, e das que,

Nada
neste Estado, representam
e ninguém nos' deterão

{l , o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARI�A

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

IAno XXXI Florianópolis Sexta· feira, 23 de Novembro de 1945 H. 9538

Votaremo� �o oral. Outra para garantir as conquistas pro
Jetarias na era getulista-diz ao «O Estad,o»

um Dr,ócer trabalhista

prol da candidatura do General
o Partido Social Democrático.

nesse propósito.
_

I �

Partido Trabalhista! Brasileiro
FLORIANÓPOLIS

Trebelh ivte« de Santa Catarina: A nossa Pátria

atravessa um grande momen to. Todos brasileiros de-

I
vem compenetrar-se desse momento muito sério. A I
classe trabalhista, pelo seu partido, votando no emi

nente candidato General Eurico Gaspar Dutra con

tribuirá para a grandeza do nosso amado Brasil.

Saudando-vos, confio em vós para a vitória do nosso

candidato. Quanto znazs tarde tivermos encontrar-nos

para resolver o caso catarinense, tenho certeza abso

luta encontrar·vos ei unidos para, urna vez mais, de

monstrardes o vosso amôr à nossa querida Pátria.

Assinado: FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI.

-

Graves acusações ao Juiz
Eleitoral da 32a. Zona

Nova República ,19 .general �ó�s em
Haia (S. H. [')-Segundo despacho

I otlmas "0ndl"OeS
de Batávia, um lider nacionalista .

ti \I .

.

,

acaba de proclamar a Repúhlicn RIO, 22 (A. l':l") - Con.fll-
Independente de Batávia. sem con-

mando o� pI�ognotIco� publica
sultar a Sukarno.· dos nos orgaos da Imprensa,

foram favoráveis os resultados
dos exames a que se submeteu
o General Góis Monteiro, o

qual se acha em ótimas condi
ções, internado numa casa de
saúde.

o Ceilão aceitou
As ln horas de hoje o Conselho

Administrativo do Estado recebeu
a visita do sr. dr. Luiz Gallotti, In
Icrvcntor federal, que ali esteve em

companhia do sr. dr. Ivens de Araú
jo, secretário da Justiça, Educação
e Saúde. c capitão Duarte Pedra
Pi rcs, c!tefe de sua Casa Militar.

•
Achavaur-sc presentes os srs. con

selheiros dr. "Millen da Silveira,
presidente. ce l. Guido Bott c Beber-Os jornalistas terão Acõrdo comercial

II·vre a"esso
Haia (S. H. I.)-lnformani de Haia

ti que a Holanda e Bélgica firmaram

um acórdo comercial afim de tro

car vidro belga por carvão de co

que holandês.

ln de Oliveira c outros Iuucroná
rios.

Faleceu o gral.
Borneles
Porto Alegre, 22 �A. N.)

Faleceu nesta capital, o gene
ral reformado Argemiro Dor
nelles. O extinto era oficial de
artilharia, tendo dirio'ido por
muitos anos, o arsenai de guer
ra do Rio Grande do Sul.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube
Ilbíratan Esporte Clube.

Dia 24,
Variado

sábado, Primaveríl»
e dancante.

,

promovida
Reservas

pelo
de

«Festa
programa artístico

mesas na Relojoaria Moritz.
Dia 26, segunda-feira, Soirée em' homenagem às magístrandas do Instituio Colégio>,
Coração de Jesús. Sómente terão' ingresso os sócios do Lira e os convidados ..

SerViço de Aprendi- Vrõnica Pedagógica I toncurso sentanal
Idizagem D u8trl'al J. Alcântara Santos /

l�ducar l' função cspecifica do'

(SENAI) I
prof'cssor. A palavra ertucar

pas-iEdital sou a. t cr, na nm:a pcríagogia, seu-

�
tido inclusivo: instruir e formar

De ordem do sr. Delegado caráter. Por-isso () professor tem

Regional nos Estados do Para- necessidade de cultura e habi lida
ná e Santa Catarina comuní- de, bem COIllO do conhecimento da I
co a quem possa intel:essar Que cien�'ia e da art� de edu,car. Jn��- i

- ,.
- trucáo e Iormacão de hábi tos suo

Iestao abertas, ate o dia 20 do pontos essenciais. (ruem diz forma-
corrente, na sede da Inspeto- çâo de húbit os, diz mudança. �rll

:"ia de Ensino de Flo.rianópolis, (,I.allç� pa�'a ,me!hoI:., ,J)�.í,. ter: CU.[t�I- f
a Rua Marechal Guilherme n. 1,1 nao bastd,. e nccessurro �II)(,l.1 CI'

.

"
- çoado conhecimentc de psico lógu- \23, as ll�scllçoes �ara provas da criança ou do udolcsccntr-, I,

de' seleçao de candidatos CiOS aetnlu com li especialização J(

cargos de: instrutor de marcí- professor na hierarquia do magis
neíro, instrutor de mecânico tério. �ã? �lllp�'egalllos aqui o l�r-

(' t d -tor iro)
.

I r _

mo �speclallzaçao no sentido de rc
ajus a or :olneno e ms ru dução de cultura geral. Para o edu-
tor de ferreiro.

. cador, os horizontes dos conher-i-
Informacões sôbre as condi- mentes gerais devem se dilatar sem

cões das provas e a natureza pre; seu poder de reflexão torna

das funções do cargo a preen-
se cada vez ma.ls. amplo e. p.r_ofundo.

_ .. :Moderado nos JUIZOS e opllllOes; do-
cher serao prestadas aos ínte- tado de virtudes cívicas e animado
ressados, na séde da referida pelo sentimento de solidariedade,
Inspetoria de Ensino' todos os assistência e sacrifício pelo próxi
dias úteis das 12 às 18 hora s. mo, o :professor é um dos elemen-

. • .

a.
tos maIs destacados como propul-Milton. Marques de C!lwezra seres do progresso, na ordem so-

Inspetor de Ensino cial, .É bom, entretanto, frisar que
.

sem liberdade e sem iniciativa, não
CONTRIBUA poderá êle construir.

para a Caixa- �e 1?'m?las aos Indl- Num regime onde as pessoas te-
�entes de Ftorianépolía. . nham de renunciar a liberdade in

dividuai de direção, abdicando ês
se direito inalienavel do homem
nas mãos de um chefe de partiuo
ou de um chefe de Estado, o pro
fessor ficará reduzido à condição
de máquina ou, quando muito, de
animal adestrado,
Na maior-ia de nossas escolas, o

que os futuros professores mais
aprendem é criticar o sistema de
memorização dos métodos antigos;
mas quando saem das escolas para
a vida prática, cometem os mesmos
êrros por eles combatidos no perio
do escolar.

Se quizermos preparar u'a juven-
tude inteligente para desempenhar
() magistério, te1110s de: 10), selecio
nar até onde fôr possível, só admi
tindo os solicitantes que tiverem
possibilidades razoáveis de. chega
rem a ser professores capazes;
20), oferecer-lhes u'a remuneração
condigna e ii altura das suas legi
timas necessidades; 30), se, no pe
riodo eseolar, perceber-se que tal
ou qual estudante para o magisté
rio revela interesse Oll aptidões pa
ra outra profissão, encaminhá-lo
para o sell novo rumo, afim de que
ele não venha a se desapontar a

si meSlllO e prejudicar a ação edu
cativa.
Continuar preparando em nossos

cursos normais moços e moças que
não se sentem vocacionados e que
não irão exercer o lllagistério, cons- I'fJ
titue um dos grandes. êlTOS peda-
gógicos em que villlos lab'Orando,

A d
=

'de Come'rei-oLi algures a respeito de três ti- ca emlBpos de professores: um, que deve'
ser perdoado logo que os anos

d S- C
·

abrandem antagonismos (' ressenti- e anla alariDa111c·nt05; out ro, conservad'O elll

lembrança, com honra e tiratidão,
por tanto tempo, enquanto durar a

memória. Entre l;stes dois está um

terceiro C grande grupo: os que são I De ordem do se11hor Dil:etor e, de conformidade com o aJ'

esquecidos porque nâ'o souberam 'Ligo 22 elo Dersreto-Lei n.· G.141, de 28 de dezembro de 1043,
produzir :1'11, impres.;;ã.o duradora torno público que; 110 próximo dia IOde dezembro, às 17 110-
elll seus dlsZ"lj)ulos. l� JUs[o que 'lOS -

.

b ·t
. . -

1 l'
- la

esforçclllos por alcançar o segundo l'as, serao a er as as :nSCl'l,ç�es aos exalnes {e ac 1:11psao .

.ao
.

tipo a que �lOs referimos, que é o ano elo Curso COlnerclàl BasIC'o, devendo, as refendas llu�crl'
do verdadeiro e desejado cdnca"o�·. ções, ser encerradas e111 o dia 10 do mesmo lnês de dezembro,
�-..-... .....�.._....... -_-_ - .... - •.. ..,.."

às 1 n h01 as.

Clube dos Funcionários Pú Tvdas as informaç.ões serão prestadas peJa Secretaria eleS'

blicos Civis de Santa ta )..caclemia de Comércio, à Ayenic1a Hel'cílio Luz 47, toelos oS

Catarina dias úteis, das S às 10 horas e elas 17 às 19 horas.

a v i s o Secretaria ela Academia de Comércio de Santa CatariT'
Comunica-.e ao. srs. associado. 8111 Florianópolis, 10 ele novembro de 1043.

que o n. dr. Saulo Ramos, pas.ou Vlávjo }'cl'rari, Secretário
a fa2.er parte do corpo médico do
Clube, atendendo. na sua especia-
lidade -- Cirurgia Geral.

GineCOloolgia, Obstetricia e Traumatologia -

às aegundas e sextas feirail. das
13 à!i 15 hora•. na nossa séde so

cial 'onde 08 demais focultativos

Ilira. drs. Paulo' Fontes. Newton D'
Avila e Agripa F aria. continuarão .

a atender nÇls horários habituais
e. nelS respectivas especializações.
Florianópoli., 9 de novembro de

194'j.
VITOR LIMA,

Presidente na Diretoria j

Os leitores que enviarem as

mcthnres legendas anedóticas pa
ra () cliché uclma serão premiados Os originais, mesmo não publl-::
-om ingressos para "s Cincs Hitz e '

Roxv.
-' As anedotas serão recebidas

at
é

sábado ú tarde, nesta redação.
As mesmas (levem vir acompanha
<Ias de um recorte do cliché supra,

- Tôda scgunda-f'eirn serão pu-
bl icadas as melhores anedotas com

4chados e perdi-doso nome ou pseudônimo do autor, II
PREMIOS

O" candidatos vencedores pro Acham-se à disposição de seus

curado seus ingressos na ger êncis legítimos donos, nesta redação, o,

do Cine Hitz, às segundas-feiras. seguintes documentos:

Os prêmios serão distr-ibuídos
- Certidão de nascimento expe-

na seguiu te ordem: dida a Antônio Serpa.
10 lugar - 2 ingressos para as

- Carteira Social do Clube 15
sessões ele quinta-feira e domingo. de Outubro, com fotografia de �lit

20 lugar _ 1 ingresso para quin- senhora, tendo ao. colo uma crlau-

lu-fei ;'3. ça.
_ . .

30 luzar - 1 inzresso para terça-
- Certificado de reservista de

feira
"'''

11a categoria, n. 259057, expedido a-

As' melhores anedotas não elas- Manoel Camilio de Lima com caro

sif'icudas farão jús sómente à sua

I
tas. fotos, et<::. .

puhlicaçâo. .

- Ur_n recibo passado. pelo sr,
.

ATENCÁO Tito Peixoto aos srs. VItor Rab S"�
Leiam o interessante programa

Hercules �lle_t, referente à vends-'
dos Cines Hitz e Hoxy na última I doe um caminhão,
página. -Isençao de salvo-conduto, ex··

pedida a Antônio Hoepers, de Gua-

� ..
• •

I MAGaZINE I
• •

: Por ENFLO:
• •

�....... .........

E A OUTRA METADE? ...

-- Papai me prometeu que,
quando nos casarmos, êle ga
rantirá a metade das nossas

despesas.
·

-- Bravo! Então só falta
descobrir quem garantirá a

outra metade,

A técnica moderna acaba de substituir a pena de

escre ver por .urno esfera de aço.

�ar H·
"

E' ·reunir o útil ao agradável.

des

C·ines IUTZ e ROIY

-------------------------�.

ESTADOo

BASES DO CONCURSO

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
,.p voâo Pinto n.? !3

l'el. 1022 -- ex. postal 139

ASSINATURAS • ,

Na CapUal: I·�:r�estre g: ��:�� ,::
��:':::.avulso �;! ::!� f
Ano

No Interior:

Cr' 8O,UO r
Semestre Cr' 45.00 .�.
Trimestre CrI 25.00�;
Número avulso Cr$ O,50!;

Anúncio. mediante contrato. f;l
ii'
,

r.a801l. não lerão devolvidos. t
A direção nA� se re��onsabi1ila I'oeloscouceítoa emitidoa nOI i

artigos assinado.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina .----------------------------------------------------------�

Pedfo Gomes Caldeira e Sra.

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

'''-':0 É NOCIVO AOS

Crédito Mútuo Predial
Proprietário� -- Jo Moreira & Cia.

4 mais preferida. é 'inegáveL
2 sorteios mensais 4 e 18

ISRAEL e FLORISBELA I
� n_o_iv_C_S ,

João Frederico Simas e Sra.

participam a seus parente. e

peslloas. de suas relaçõe. o
contrato de calamento de sua

filha FLORISBELA, com o sr.

Israel Gomes Caldeira.

Florianópolis, 20-11-45

])E

I
,

participam aos parentes e

pessoall amigall o contrato
de casamento de aeu filho

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

Curitiba. 20-11-45

PRÊM!O MAjOR CR $ 6.250,00

Muitas bonHicações e médico grath�
Tudo isto por apenas, Cr$ 1,00.

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a. a, - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. j,
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.00.0,00

trajanor 23 • FlorianópolisRua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O· tSTAüO-Sexta·feira. 23 me Novemb;'; ó. "45
��-----------��;'-�'--�'�-�'�-���-=--�--------------------------------------------------------------------------------------------------���--�����-------

3

ViIIa Social I
I

Aniueisários: IFaz anos hoje o sr. Carlos da
Costa Pereira, alto funcionaria I
público estadual.

Vê passar no dia

mais um natalício a

Teresinha de Jesus

Pinto.
Transcorre hoje o aniversá

r_\o natalício do jovem Bento j

---'jreitas, auxiliar da casa "A I
capital", e filho do sr. Dioní-
sio Freitas. 1-

A eferméride de hoje registra
o natalício da sra. vva. d. Lau
delina Lopes.
Fazem anos hoje os srs. Otá

vio Schiefler, dr. Thiers Fle

ming e Henrique Luiz de Cór
dova.
Deflue hoje o natalício da

srta. Irací Romão Siqueira.
O jovem Murilo José Abreu

faz anos hoje.
Ocorre no dia de hoje o na

talício da sra. d. Estelina Câ
mara Tolentino, espôsa do sr.

Alvaro Tolentino.

de hoje
menina
Callado

*

Viajantes:
# STELINO MONTENEGRO
Encontra-se nesta capital o

sr. Stelino Montenegro de Oli

veira, funcionário da MESBLA

SIA, do Rio de Janeiro.

JORGE S(BE
Depois de longa ausência

desta capital, encontra-se ago
ra entre nós o sr. Jorge Sebe,
residente em Piracivaba, no

Estado de São Paulo. S. s.,
conta aqui com grande nume

ro de amigos e admiradores,
principalmente os da velha
turma da "Figueira". Ao sr.

Sebe, nossos votos de feliz per

ranência nest� capital.
I .

DR. PAULO MEDEIF:OS
Procedente de Joinvile, en

contra-se nesta capital o sr. dr.
Paulo Medeiros, banqueiro ad

vogado -naquela cidade. Ai dr.
Medeiros, "O Estado" deseja
feliz estada em Florianópo
lis.

x

ANIELO PIERRI
Visita nossa capital o sr. Ii

Anielo Pierri, Superinrendente Ida "Cia de Seguros de Vida
. Sul América" para os Estados
de Santa Catarina, Paraná e

Rio G. do Sul. S. s. seguirá 110-1[e para Curiti1:a.
) . . .

AHIUDEtDIEN'l'O IEm nome da Diretoria da O.
P. da Propagação da Fé no:
Brasil, a qual tem sua séde na i'
Catedral :.\Ienopolitana, venho

agradecer penhoradíssima, por
êste meio, à Exma. Sra. Dr.
Aderbal Ramos da Silva o va

lioso auxílio que sua bondade
quis prestar às nossas Mis

sões, oferecendo o mater-ial
necessário para a confecção
das "toilettes" de dois dos
bailados levados a efeito no

festival realizado no Teatro
Alvaro de Carvalho, em bene
fício das :\Iissões do Brasil,

)
bailados êsses que, sem a sua

generosidade, talvez nem pu
,dessem figurar no programa.
Agradeço tamLém, mais uma

vez, à bondosa Sra. João Car
los Ganzo .Fernandes a orga
nização dos lindos bailados,
que tantas palmas mereceram

da seleta assistência, graças
:ao seu apurado gôsto e aos

seus incansáyeis esforcas.
Às duas generosas l�enfeito

ras das :\Iissões. a nossa Ímor
l'edoura gratidão, asim como a

tõdas as moças e cri:ll1ças que
tomaram parte no festival. e a

"nelos que de qualquer modo

. IReligiãoJurny I (íu..-lic:bmo
Rua Tiradentes 19 O SANTO DO DIA
Sapatarta
Apresenta seus últimos mo

delos em calçados finos
para senhoras

Sta. Lucrécia, Virgem e Mártir
Lucrécia nasceu cm Mérida, an-

tiga cidade da Espanha, de pais

I
nobilíssimos e cristãos que, desde I

a infância, educaram-na no santo

temor de Deus e procuravam in-

fundir no seu tenro coração o

aborrecimento do mundo e, de suas
1 - que, sete anos antes de

Henry Ford vender o seu primeiro
vaidades. O mundo, porém, come- automóvel, já anelava êle guiando

.

çou a armar laços à sua inocência;' uma estranha carruagem a motor

[pois,
era rara e cativante a formo- pelas ruas ele Detroit.

2 - que o coração humano, em
sura da jovem. Como os propósi- cada vibração, espalha pelo corpo
tos dos que a requestravam não SUl' 70 centímetros cubicos ele sangue,
tissern efeito, foram êsses mesmos em cada minuto. 5 litros e, num

delatá-la ao governador que era 'O dia, quase 3 toneladas.

cruel Dácia. Este, vendo a firmeza
3 - que a toupera não é um aní-

. _

mal cego. como geralmente se su-
da Jovem e nao podendo de modo põe. ma:" tem o-, olhos tão peque-
algum seduzi-la. mandou que lhe

I
nos e,� ab,ertl\l'<{ das_1.)álPebras

tão

cortassem a cabeça. e sua alma reduzi: u que estes SOlO pratícamen-
, te ínvísiveis a olho nú.

voou para o céu a reeebe�- a coroa 4 _ que. até bem pouco tempo,
dupla do martírio l' da virgindade. os indigena-. t rabalhando na mi-

Oi' 'i' o:' neracâo ele ouro nos rios ela Co-
I 10nü;Í<I. jr gavam nágua as pepitas

I de platina que encontravam de
mistura com as de ouro, pois acre

I ditavam que aquele metal não pas-
sava de "ouro ainda- não amadu
recido".

;) - que, numa recente experiên
cia realizada no" Estados Unidos

TATWA AMOR E LUZ I para averiguar a poderosa acão
. .. dissolvente do suco gastríco,

Afim de ser procedida a elei- constatou-se uue uma esfera ele

ção da nova diretoria para o rolamento. de- aço, introduzida no

período de 27 de 11 de 1945 a. e�tômago de um r�to. ao cabo_ de
27 de 11 de 1946. lu dias perdera 24/0 de seu _peso.

6 - que, recentemente. fOl des
coberto num peixe da Africa do
Sul, chamado blonbiskop, uma no

va espécie de Vitamina A. oito
centas vezes mais rica do que o

óleo de fígado de bacalhau; e que
um dedal cheio dêsse óleo pode
suprir uma família inteira daque
la vitamina durante oito meses,

23 DE NOVEMBRO

---

I Célia e Dulfe Jconfirmam

Cambirelo, 11 de no.embro de 1945

em apresentar:
PRIZIONEIRO DE ZENDA

com Ranald Calmon, Madeleine

Carrol, Daugla. Fairbanlcli. Ir ..
Raymond Masl3ey, David Níven, C

Aubrey Smith e Mary AetGr

O mail arrebatar e dinamico eli·

petáculo dutu ú�timo. 10 anos
No Program.a:

Cine Jornal Brasileiro D.F.B.
O Cofre de Pandora ·Desenho

Co.lorido
Fax Airplan Newa 27xf:!8

Atualidades

IPreço. Cr$ 5.00 e 3 �.o

'11..Impr. até 14 ano:,

Atenção.: -- Suspenllas tôdaa as en·

tradas de' favor e pe.-rn.onsntall ex-

cepto ImpraCld'l e Aut.Jrid.;:>.das. __

AMABILIDADE PERIGOSA
Antes do aparecimento da erupção

já se transmitem a varíola, o ala.
coperaralll para o bom êxito trirn. a varicela (catapora) e outras

do nlesmo. febre. eruptivas. O mesmo acon-

Ao Sr. Eurico Tolentino um tece durante toda a evoluçRo de8-
.

d" 8a8 doenças e. até alguns dia.. de-
especial "nluito obnga a ,por pois da descamação < U da queda
nos ter cedido duas noites, de- das crostas. O contágio faz-se do

sinteressadamente, O Teatro. doente ao indivíduo 8ão. direta-

Pela Diretoria da O. P. da mente ou por meio de objetos re-

-

d F' B"1 centemente poluídos.
Pr�pa.ga?3.0.,�. e n� . I�Sl. I Não vi�ite doente.9 e co�"ol�scenl.(.l"�L llOICllzanO, PlesldEnte. I tes de febre" eruptivas. SNE�,

Em fina camurça preta, azul.
e branco, _lto 4, 4 e meio

5 e 6 por Cr$ 95,00

Finíssima tela azul. pMlta,
branca e bor-dô , guarniçõeli em
camurça, salto Anabela 6 e

meio por Cr$ IDe ,DO

Lindo lIapato em pelica, preta,
azul. bordô, 8alto 4,1/2, 5.12

e 6.1 2 por c-s 98,00

Em pelica, marron. preta. azul
a búIalo branco salto 4. 6 e 1

Por c-s 9800

Em camurça bordô i preta, e

búfalo branco, salto rampa
2,1/2 Por Cr$ 95.00

Lindo 8apato ',em búfalo bran
co. salto carioca c-s 90,00
Em pelica. azul. preto. havana,

Por Cr$ 8Q,OO

Atividades
extremistas
Haia (S. H. 1.) - Informam de

Batá"\'ia que nas últimas quarenta-e
oito horas os extremistas indoné

sios sequestraram grande número

de jovens, em várias localidades.

Convidamos a todos os ir
mãos Esoteristas a compare
cerem a nossa séde social na

próxima 2a.-feira às 20 horas
a rua Conselbeiro Mafra 34 2°
andar;
Prestando assim o seu con

curso para o melbor desenvol
virrierrto do nosso CENTRO
DE IRRADIAÇÃO MENTAL._

A DIRETORIA
Completando seu primeiro

ano de tundaçâo "
o TAT"\-VA

AMOR E LUZ fará realizar
uma sessão solene a 27 do cor

rente mês, para a qual convi
da a todos os irmãos espiritua
listas a abrilhantarem com a

sua presença esta magna ses-

são.
A COMISSÃO
* * '"

ESPIRITISMO
COLETANEA

Pugnai para que a liberdade es

piritual seja uma realidade no vos

so mundo. Não vos escraviseis a

uma seita nem a um partido, por
que sois aliados do Espírito e onde

está a liberdade aí está o Espirito
do Senhor.

L. B.

000

Aproveitai a vossa luz, a vossa

influência e os vossos dotes de es

pírito para apregoar as grandezas
do Espiritismo.
Não disperdiceis o vosso tenSo

nas lutas improfícuas que devidem

a humanidade.

Mariquinl\as
* * *

Como de costume, realizam
se hoje, às 19,30 horas, pales
tras doutrinárias, nos seguin
tes Centros Espíritas, desta ca

pital: C. E. Araújo Figueredo,
à rua Pedro Soares 16, A. S.
Fé e Caridade, à rua Fernando
Machado 51 e C. E. Bezerra

Menezes, à rua Chapecó s/no
Também no C. E. Paulo de

Tarso, no Estreito, à rua Cas
tro Alves 141, haverá sessão
doutrinária, às 19,30 horas.

o PRECEITO DO
Compliar oa CASA MISCE

LANEA é sab"'f economizar •.

Júlio J. \ Broering e

Senhora
pOll't'icipam a seu. parente.'
e amigos o contrato �a casa
men,to de .ua filha CÉLIA

com ct. ar. Dulfe Silva.

(ARLOS·ALBERTO e

MARCIA·JACI
participam aos amigo. e pa
rente. de seu. pai. Alberto
Gonçalve. -des Sant" e Jecí
Silva dos Santos. o na.ci-
menta da seu irmãozinho

JOSE I -ROBERTO
ocorrido no dia 29 de Outu-

bro p. pa..ado. II
�----------------

1

�
I

BRITO
o alfajat� indic�uio
TiradeMes 7

Cíne Odeon
Hoje não haverá sessão

cinematográfica!
* �! *

Cíne Imperial
A's 8 horas

Avant-Premiére
Por amor ele vol to u ao pals da in

triga e da aventura, de.afiando a

todos CO.ll !leu ellpírito romântico
e audaz. e lIua Espada Invencivel ...
David O Se lizaick tem a honra

DIA

.

_

Merece franco apoio
No Teatro Alvaro de Cer

valho. será levado a efeito.
hoie, ás 20 horas, mais uma

vez, o festival que, com a

cooperação da sra. Albertina

Gerizo Fernandes, vem reco

lhendo fundos em benefício
.des Santas Missões. Mesmo

por ser um bonito espetácu
lo aliado a uma alta finali

dade, é de se esperar o mes

mo sucesso da exibição arr

terior.

o mE �HOR DOS rn e LHORE S

MAmADO. ClA.
Aglllciaa • Repreaen taÇÕ4U em G.raJl .

Motriz: Florian6poli.
Rua João Piato I n. 9
Caixa POIItal. 37
Filial: CrtlllCiúma

Rua Floriemo Peixoto, a/n (Edil.
Pr6p:oio}o-Telegrarnaa: -PRIMUS·
"q.r,t_ �o. principa" tnunicipto.

rio Eftad,.-,

Manoel Venâncio da Silva
e Senhora

participam a .eu� parentes e

amigos que seu Hlho DULFE
oju.tou núpcias com a .enho-

rito Célia Broering

Vi..ilidade!
rorça!
Vigô.. !

Com o tratamento pelo reputado pr.
!luto OIK,l.SA - Á base dé Hormõníee
(extratos gtandulares) e Vitaminas sele

etonasas, OK"-SA é uma medícação
racional e de alta eficaeia terapeutiea,
em todos o, caS03 ligados diretamente
a perturbações da. glândulas .exuaelt.

OKASA combate vigorosameRte: tr.. ··

queza sexual em todas as idades, so.b !l
tõrrna (ie i-;�u!iciêllCia glandular ou víta
mina l senilidade precoce, fadiga e perda •
de m�moria no homem: frigidez e todaa
as perturbações de origem ovariana,
idade critica. obesidade e magreza. Da
cidez da pele e rugosidade da cutis, na
mulher,'OKASA (u1100rtado dir�tament,.
de Londres) propor�ioiia Juventude,
Saúde, Força e vig,:.e. Peça lórmula
"i.rata" para nomeas e fórmula "ouro"
pe.ra mulheres, em todas 8.8 boas Droga
ria. e Farmacias [n!ormaçõllII - pedid�
..o Dtsa..

, í'( odutoe ARNA.. - Av. Ri.
Branco. 1011 RI..

-

perdeu?
Uma carteira, com regular quom

tia. pr0curOlr o ar. Ceaarino Ro

drigue. LimOl.

Quem

GRATIS!
Quer receber otima .urpr_a

que o fará feliz e lhe lisrá de V'a

li09a utilidade? E�cr4!t"Q a ,Saares.
à Caixa Postal, 84. NITEROI -- Ea
todo do Rio

VENDE-SE
GruPQS eletrogênlOil (Dia.e 1) de

6, 12 e 20 KVA. Inforrnaçõe. ii.
rua Major Costa, 33 -- Florianó
polis.

.

5v.I

Correio Lageano
Vanda avulsa !til

AGÊNCiA PROGRESSO

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tu podes, se quiseres Deseja obter

.

A «Caixa de Esmolas», uma das coisas mais sérias e emprego ?
rnars socialmente benéficas que, em matéria de instituIções, Ientre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inseri Procure então a nossa Gerên

ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di- cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas

zer todo o bem que merece seie dito da CAIXA, mas as irtdicações possíveis, que tere-

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o mos prazer em recomendá-lo (a)
de que precisam os pobres socorridos oor ela. Leitor, mãos aos interessados na aquisição de

à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim,
bons funcionártos (as).

o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.
x x x

II FILHA I MÃE I AVÓ I
TOdas devenli usar a

al*il�ny.T!í jl�1J,
(OU REGULADOR VIEIRA:

A MULHER tVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprt'g8-8� com V-Hlltlillt'ITllJti

ra c ..mbster as irrt'guIIHicthde,;;
das rtlnçõe� pt'riórlicli� dt.t!' i'e·

ubcrus. É calmante to' rt'llul�d(lr
dt'��fI!l Iuuções
FLUXO-"'EDATIN.I\, p(.-'11i !'Illi

comprovada ... ticáota. é muito rt-'·

ct'itltda. O"vp I't'r 1I", .. f111 l·nm

cnnfiltPC>t

IFLJ!XO SEDATI'� .... 'If· .. IIU .......

�nl lollh �IHI ..

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

Urgente
Precisa se de um cozinheiro,

na pensão Particular da Bs se

Aérea Tratar com Benedito
Garcia na Cia, Da hna Ccncei
çãc, sv 4

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis, --- de ----

Nome por extenso -----------------
,

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

de 194--

* * *

Móveis
Vendem· se, para sala, quarto

f> cozinha, em perfeito estado

à rua Pe di e Roma n o 90.

Preços de ocasi âo . 5 v .. 5
* :(: *

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

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

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

Negócio urgente!
Irmandad,e do Senhor Jesús dos Passos e

Hospital de Caridade
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados SItO à Pr s ç a Lauro Mü l

ler, 2, tendo grande número de

Freguezes. Tratar na Alfaiataria CONVITI:'Pereira. à lua Joào Pinto, 16 ' L

15 vs. 51 De ordem do sr . Irmão Provedor, tenho a honra de con-
o

x x x . vidar os senhores Irmãos e Irmãs. p ,r <:I comparecerem no dia 25

TERRENO do corrente (Domingo) às 15,30 na Sacrtstls da Catedral Me-
. I tropolitana, a fim de revestidos de b a l an d va u s e fitos, tomarem

Compra-se um lote ria s ime l-part� na Procissào sO':o.e (k SANTA CATARINA, excelsa pa

diações d a hn h« Cu culs r ou i droeir a da nOSS>1 Arquidiocese
A

" I f
- Conslbtono em 22 de Novembro de 1945.

gror.crmca , n ormaçoes na
JOSE' TOLENTINO DE SOUZA.

rua Tiradentes - 14 - sob, (Ad' S
'

.

)
10 v s•. 8 It. ecre tár io J.

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smoldngs e Jackets.
:.-_;)

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

(Bazar de :Modas)
FLORIANÓPOLIS

'.

'" �, ,.

Empregada - Urgente
AUTOMOBILISTAS

Senhora de fino trato necessita Iide uma empregada com urgência.
Paga. hem. TrataI' à Praça Pe-

Atencão
reizoa e Oliveira, 14.

O seu dín�mo ou motor f1 aSA -- c"n'*$* 400,00 I
de arranco a

Ull I
f)ecf � c,io.\c,o OfiCINA. ENALD" Precisa-se de uma até CR$ I

I'o·Radio- e, Rua Conselheiro Mafra rre . l35 I 400,00. A:ugue.'is a deantsdo s ..

________________________________________• � Informações fQn�s 1022 e 13iOj!uo Caixas Postais 240 e 270, Aceita encomendas para o interior do Estado

( Rua Jiradentes n". lO ••• Florianópolis ._- Santa (atarina

Estabelecimento
.

Gráfico BrasilI
I DE

NICANOR

I
Té.ea IS Mamoroie

Oouhléa e tricrorniae
R_ia �QJI - Avul.oa . Caixrn •

E.tojOtl. e�c.

SOUZA
Para Trahalha. Comob,cia;ia

Irnpre••ôo a côretl
Compoaição de livro. a

Iornaa

I
I Dr. H. G S. MediDa Farm. Narbal Alns de Souza

Farm; L. oa Costa Avila .

Exame de sangue, Exame para "erificação de cancer,
Exame de urina '. Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro. Exame para verificaçã.o de
doença.s da pele. boca e cabelos, Exame de fé:zes.

Exame de secr-eções,
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

v��J��EaumÓl�!c.c�t1---------------
msx" - mil rotações - força I F�s ta é a ve I clacle 1.de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com' Sidnei Noceti

rua João Pinto. 44,
Telefone 1134.

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 2S - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Sapatos de todos os modelos e d09 tipos mois

modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

das SENHORAS e SENHORITAS. por verdodeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem 91sitar a

«Tamancaria Berrefros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA. 4l

.iI<.

VENDE-SE
.

Cri 18.000,00
Um automóvel, marca Che- :. 1__..

1

vro et , tipo 1937, em perfeito Iestado de conservação e fun

cionamento. Tratar com o

sr.\1Nagib Daux, no Cine RITZ.

'" * '"

Maquina PFAFF·
(familiar)

Vende-se em ótimo estado;
ver e tratar com Placido Ma
fra - rua Felipe Schmidt 34
Baz-ar de Módas) Florianópolis

Exame químico d� farinhas, bebidas, café. águas, etc.

FARMACIA ESPERANÇA
.0 l'.rJll.�.tlco NILO LA tTS
Boje. IlDUUIU _.. ...............

___ .......uo • -....-eIr.. - Ho.n-l!'Il_ - .......__ -

Uttcoe h IIIorraella.
......_ ....'" O"_"".aela •• __ __

BRONQUiTE
--------------------------------

'-

Sedas, Ccsimírcs e Lãs

CASA 8A.". a(OGA.
ORLANDO SOA RPEJLL]

Rua Conselheiro M.afra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- Ead, Teleg:: «Scarpellí» --- Florianópolis

.t
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Funcionará novamente, durante os m,esêll de dezembro e

ja-Ineiro, o já tradicional CURSO DE ADMISSÃO dos professores Jo.é
Warken e Waldemiro Coscoea. (ambos do Colegio Cotarinense). desti
nado a preparar candidatos. de ambos os sexo•• aos exames de ad-

::;:�/:i�oo�6: ��r:���� l:��r;;:���: �: :�:�;Ci_:c��c�ário, toi. com o:
ta....-------------

As aula. começarão no dia 5 de de�embro e serão minidra-

Idoa no periodo' da manhã. dali 7 às 11 horas. "V.-SOA regularidade das oulaa e a longo prática dos professore. � I Saídail _ 2 horas damadrugadacontituem a maior garantia do suo eficiência. No ano pallSado, a A gerência dos Cines RITZ e

percentagem de aprovação foi superior a 80./ do total dos alunos. ROXY avila. o aeus frequentado-
Contribuição: O curao completo. inclusive taxa de in.crição re. que o Concurso que está rea

no Ginásio. que será feita pelo Curso, importa em Cr$ 200,00 (du- lizando será encerrado amanhã.
zentos cruzeiros), pogaveis no ato da matrícula. impreterivelmente, àll 10 horas da

Matricu la: Da ... 8 às 20 horas, todos 001 dias úteil, menos sá- manhã. A apuração será feita u-

bodos, no Curso de Humanidade", à rua Trajano, 36, ou na residen- ma hora apólI o encerramento. En
cio do. reepectivcs professores. treguem. pois, quanto ante., o

A matrícula. do número limitado de e.luncs. já foi iniciada. programa-concurso que 011 portei
Ohs : Só lIe aceitam alunos para o cursc completo. ro. dos cines �ITZ e ROXYeatão

di.tribuindo.

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,
AItamiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, 'Ivo d'Aquino
Fonseca, Orlando Brasil, O tacílio Vieira da Costa,

Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira.

Clube 12 de Agosto
PROGRAIU.\ l'ARA os llIESES DE NOVEllIBRO };

DF.ZEMllHO DE 1945:
NOVR�IBRO

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

Do Di2- 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 IS 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 CF1IA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).
Dia Bl GRA.l'IJDE BAILE de São Silvestre. com início ás

22 horas.
OBS:ERVAÇÕES

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
Nâo serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

o de rigor, permitindo-se o branco.

G. da Costa Pereira &: Cía,
Encarregam-se, nos por+oa de Santos e Rio de Janeiro. de
DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO -. Provídencicndc o desembaraço
de mercadoria. e seu reembarque poro os portos do nosso Estado.
DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO .- Para qualquer pôrto do País

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

São Pa'ulo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do destino
ou E."iando-o. para o interior.

Endereço: Ruo Felipe Schmidt n. 36 .• - Coixa Po.tal n 12

':1 Fnc1ereço :telegráfico _. TREVO .- Telefones icss e 1342.
FLORIANÓPOLIS -� SANTA CATARINA

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

Curso de Admissão

�_.,.,.,__..... ----------..------15v-13

a
,

· - 1occsiootAproveite
A Al.FAIATARIA BRITO, à rua 'I'iraderites 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de.
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítrmos)-I

�-"'---E-'S-C-R-LI'TóRio"JÜR''"íDlfiO-COMÊiCIA.L
(Com um Departamento Imobínãrio)

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

ADVOGAJ)O _

Rua Frei Rogério. 54 - Fon� 54 - Caixa Postal 54
Enà:-reço tl'legráfi-:o: "Elibranco" - Lajes - Sta_ Catarina

Visit e-a ho ie mesmo!

E xijau.l O �abão

. RETlRAR.4.Jl SUAS CA.. :"\liT- .

DA.n"RA,S

I Tód as as bebidas, in clusivc 1><:

! f'abricada-, em ouí rr.» Estudos,
rcti rarnm suas canrl idaf urnv,
para reinal nos larc- cU:c'I'!
n ens e s. - em vista da Certíssi
ma vitória <;0 aperitivo l';::'iOT.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópohs,

à rua Trajano n. 11, xvisa à sua dis
tinta freguesia que dispõe de ope
rários habil itados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem corz.promisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

'zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétri
cos ensolamento de motores e dí
n:;'1110s, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário. 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo.

II Visite, sem compromissos, ILIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 IFlor ianópofis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas, IA tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

I PROCURA-SE
REPRESENTANTE

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"P}jRFECTA��
ANCORA 17 RUBIS

A Maravilha da Técnica Moderna Suíça
PARA HOMENS - Igual
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

FORMATO RED(\NDO:
Caixa aço inoxidavel

ao modelo:
Cr$ 550,00
c-s 450,00

Cr$ 480,00

S/A de São Paulo procura

representante para ar te

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

Os interessados se poderão

Idirigir a G. Barcelos,
Hotel Laporta.

P�A SENHORAS Igual ao modelo:
Caixa folhada • Cr$ 550,00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 420,00

FORMATO REDONDO:
Caixa aço inoxidavel Cr$ 450,00

BOLSO, niqueI cromada, com 2 tam-

pa.: Ancora 16 rubi. Cr$ 350.00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia_
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque •

CASA MASETTI

I QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ElEGANCIA ? -I'
' PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

ESCRITÓRIO JURíDICO Cü))IERCIAL
Assuntos: Juridicos - Comerciais - Rurais c Informativos

Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra 0'11 venda
de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogé rio, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

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

Dr. OSVALDO 'BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I..-----.------------------,--------------------

I I fNSTI1lJTO DE DIAGNOSTICO
! I CUNIC6'
f DR. DJA�LMA
!

MOELLMANNVIAGEN S
'o.t17.JIUl,o pelA OilllT� cS. a-.IIr:a
Com prAt..i"" '110&' hocp11Lw .a.ro�

CliIU!l1II miIidica iIID awai.� _

.... dia � 1l� aPlHfh,o �io
� do llOmiIID li: a.a mu.lhw

lAIIIlII8ta.. �oo: DL PIlUW TAV"_
eu.r.o l!lII� CI1Nca com I) M.
� 4<f ÁDt"fiI CIm�o {No Ptu
�. ZIpec1a!1sa4o !JID �. • kM.
'"1lbl1ca. l)Q.Ia U.Il!1varsJ.dlBdlj dia B.Io a. Ja
uJlro. - � (I. Ralo X - .IlJ.eI:Sro.
�1a eJlnIca - JilotaboUam" lN.',
lIll - � DI.lodIma.I - Ga�
Ú f1a1otenl1l1C - La�� &I m.1eJ'c»
copIII • s.nAlt.e cUnlca. - AUla�

Fpolls. -- Joinvile

.Ioinvile -. Fpol is. I
Saída. -- 9 hora. da manhã IInformações nesta redação

TI':::xm:J' =;§Tr=:z==xr= .=r"G7PF'7

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral d.a Adulto,. �

Doençaa da. cnançra.. �
Laboratório de Análw-

iclín!cQII.
Con.ultório: rw,<J Felipe Sch
midt, 21 [altos da Calla Pa.
raisol, dali 1030 eh 12 • d�

�15 às 18 h•.
R••id3ncio. : rua Vi.c. d. Ouro

Preto, 64.

�Fone: 769 [manUal�

DOENÇA.S NERVOSAS
Com 0,3 progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O eurandeí
rismo. fruto da ignorância. só pode
prejudicar os indivíduos aiet.ados de
tais enfermidades, O Servâço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que, .a!.el1.de gra
tuitamente os doentes nervosas in
digentes, na Rua Deodoro 22, das li
às 11 horas. diâríamente.
... ...... " ....._-

" - -w __ ... w ....
" '!"a �� .M.ft8

Camisas, Gravatas, 1:"llamel

Meiasdal melhores, pelos me

D,ores preços só na CASA MIS
CILANEA -RuaC. Mafra. 9

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
f'! /\, \\1' ��TZEL INDUSTRIAL-JOINVIlíLE (J'vlGB'ca reg�s

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terrível desastre ferroviário os L!!r�sÓiS(BN�)nô����l se��cJ�o��!�
Quito, 22 (N. P.) - 102 mortos e mais de 300 feridos, dos mos em que deve permanecer o controle da bomba atô-

quais nume-rosos faleceram em consequência do seu estado, gra- mica, se Julgam ou se preparam os julgamentos dos cri-

-ve, tornam a catastrofe ferroviária aqui ocorrida o aconteci- minosos de guerra, haverá sempre lugar na nossa tem-

mento mais sensácional do ano. Os carros, carregados de cen- brança para esses tierois anônimos, modestos artesãos

tenares de turistas que iam festejar a Virgem do Quinche, des- da vitória sôbre o nazi-fascismo. Foram os valentes çuer-
ceram num precipício de 150 metros ao saltarem dos trilhos, rilheiros e combatentes de todas as horas - das horas

devido ao mau estado do material ferroviário. Todos os hospí- mais amargas, e que abriram o caminho das tropas reçu-
tais de Quito estão cheios de feridos que estão recebendo trans- lares para o êxito contra as hostes do mal e da agressão
'fusões de sangue e amputações. O govêrno votou uma soma es- internacional. Queremos ter uma palavra de homenagem
pecial para socorro das vítimas. aos que tomearam nessa luta silenciosa e cheia de no-

Durante todo o dia a cidade presenciou o desfile macabro bres renúncias, em que se destacaram muitos homens e

dos caminhôes carregados de cadáveres e de feridos, estes mulheres de raças diferentes, e dos quais a humanidade

atendidos por três hospitais da cidade. Afim de facilitar o mo- bem poderá orçulh.ar-se. No meio da carnificina e da ecio-

vimento dos veículos da Cruz Vermelha, as autoridades reser-j são dos peores instintos, sempre houve ensejo para bri-

varam certos trechos da cidade exclusivamente para os mes-[ lhar a virtude, a honra, a coragem, a dignidade do 17,0-

mos. Todos os cirurgiões e estudantes de medicina se dedicam mem. Lembremo-nos dos mártires que a opressão se-

à obra de auxílios e socorros às vítimas da catastrofe. Rastros meou. pela Europa cruciiicada. e vilipendiada pela eiê-
de sangue no calçamento das ruas assinalaram o caminho dos mera, mas arrazadora dominação nazista.

veículos. Logo que foi informado da tragédia, o presidente velas- Vamos encontrar na multidão heróica aquelas cria-

co Ibarra seguiu para o local, a seis kms. de Quito, acompanha- turas sacrificadas na Polônia, na Tchecoslováquia, na

do do coronel Carlos l\1ancheno, ministro da Defesa. O recolhi- França, na Rússia, nos Países Baixos, na Noruega, nos

mento das vítimas se atrazou em consequência da falta de ca- Balcans. Lídice i hoje um monumento erguido dentro

minho para o fundo do precipício. do nosso espírito, enquanto o local em que se levantava

a aldeia trucidada não se converte em santuário na

cional. Os exércitos que esmagaram, por fim, a máquina
militar nazista, se compuzeram de soldados valentes e

foram conduzidos por comandantes decididos e de sá�ia
inspiração. Sem dúvida, devemos render o no�so preito
de admiração aos arrojados pilotos e aos coraJo�o� ,"!a-
rinheiros que participaram da luta contra o uumujo material e apa relhos de

.

bem aparelhado e cheio de arrogância. rádio, amplificador es e

E os ciois da resistência francesa? Bem poucos, no

I
transmissores para ama

mundo inteiro, ainda conservaram a flama da coniiam- dores. Preços excepcionais.
ca na nação francesa, naqueles dias sombrios do armis-

\
Empresa Importadcr I

Iticto de 1940. Então, tudo estava perdido, e não haveria
I

Ltda. FIor ianópol rs.

possibilidade de salvação. A França submergira s.ob o -.:

peso da bota germânica. Seu. povo_nada mais se�za do I -----

que a massa 'plástica que os alemae.s manobrarza;n. a I
seu bel prazer, mobilizando-a para zntegrar o �xerc�to NOVO� edo trabalho. nas suas indústrias de guerra. Nznguem l) ,

contava com a rebeldia. a corajosa atitude dos que, en- USADOStrenianâo qalnardamente ª trágica silueta dos T!elotões .

de fuzilamento, se dispuzeram a lutar contra o invasor,
COMPRA

na mais impressionante desigualdade de fôrças que se
e

node imagina?'. Afinal. veio o Dia da Vitória. Honremos VE�DE
'" * * �s memórias dos que se foram para sempre e deram tu- Idi0ma. por-

Máquina de escrbver do de sí pela liberdade. �h��··ira:::

:�Yi��E���;;:�:�;�� A Austrália e os australianOSI\�-,:.:.!.,��;;particular de uma profe_ora "-I' , . . l� Min l' Engenharia ci

tadu.:ll. Londres - A Austrália fo] a ba- traram em contato c?m o� [apo- �a,. •.

era oqlQ.
i'

-

RUQ João Pinto, r: 18 (baÃx-o.) =e da campanha do sudoeste do neses. em jauerro ue 1�H2, ern vil. mihtar a navol. Carp nta�
5'1 1 Pacífico e o trampolim índispen- Jahore e a prtmeira c]P1TOt;' illJ'i-!�, Sanaam.anto, 1'!1�tolu.l'gJ4..

sável ás operações da esquadra crida ás forcas do Micádo deve-se I �tncido.� RádiO, Mcíqul�ae M�
britanica em águas do Extremo �os soldados australianos na Nova f t_. Hidráulica. Al_narla:. A(ln�
Oriente. Como nação independente Guiné. Essa vitória inverteu o

I
c:u1tu.ra. V.terin?ria. Conto..blhdod.,

já vío passar cinco ou seis gera- curso da guerra para o Japão. O I DicrionM10" etc. etc.

cões. desde que faz parte da Co- país realizou formidável programa I
munidade Britanica. Seu vasto ele l��nufatura de §ll�mas; cons-j --------'

......----

continente de 4.800 quilômetros de I"?u�lçoes de toda_ espec.le,
e

de�en-Iieste a oeste e 4.000 de norte a sul, \ oh eu ele tal forma a. manufatu
oossue um litoral que se estende ra do aço que conseguiu exportar

1)01' 18.500 q.uilômetros. A. nature'l nha, competindo vanté.lJos�mente
za é rude, exigente e positiva, exi- c':>ln o proprto produto inglês. Os

C1�ndo coragem e fortaleza de aní- dirigentes �u.strahanos souberam

�10 a todos os seus filhos. 'Essa I man�er salários que col09am seus

natureza forjou o caráter australia- operarios entre os mais oem ,

.. ,=
no. diante da necessidade de ven- muneracl_os do mundo. A Austraha,
ceI' seus obstáculos em todos O" sem fa,-or, e apesar do pouco que VENTILADORES
ramós da atividade humana. É �e .tem dito sobre .sua atitude n&

o posto mais avançado. mais me- ultIma �uerra .. fOI talvez o fator

ridional. da raça inglesa. mas os que maIS contnb�lLl para a �erro
naturai.s repelem a classificação ta c�n�pleta dos Japoneses, l}v�an
ele nação remóta que muitas ve- �o ,asslIr: o mundo, de seu ultrrno

zes se atribue ao país, afirmando agI essol.

que situada no meio do uniyerso,
em íntima associacão com todo;;
os problemas in(ernacionais. a

Australia não se encontra isolada.
nem perdida na" profundezas dos
mares. Na última luta européa.
duas horas depoi� ele ter a Ingla·
terra declarado guerra á Alema
nha, os australiano;,; seguiam o

exemplo rompendo rela(ões com

o.s nazistas. para entrar imediata
mente na luta ao lado da metró
pole britanica. O total das forcas
armadas australianas corresponde
a uma sétima parte da população. Pedemquando geralmente.um décimo é
o máximo coeficiente que qual-

I
quer nação pode sustentar e equi
par. Os exércitos australianos
combateram os alemães em Bár·
dia. Trobruck. Derna. Bengarzi,
na Grécia e Gréta, e inwneras de
suas unidades desempenharam

--------"'------- papel preponderante juntamente
com .o Oitavo Exército britanico.
ao ser iniciada a ofensiva de El
Alamein, que terminou com a der
rota completa do Afrika Korps,

Acomandado pelo marechal Rom- S ba 1-Xrr.tel. A marinha australiana parti- as
CI[)OU de combates no Mediterra-

dneo, no Mar Vermelho. no Mar urante a oe
-

cl?-s Caraibas, no Atlantico, no In- Upaçao
dICO e. naturalmente. nas águas R'do PaCIfICO. A forca aérea nacio, ala, (S. H. I.) - Segundo despacho de Hilversum, anunciou·-
na1. �omente no sefor europeu. ob. se oficialmente que as baixas sofridas pela. Holanda durante a;

te\- mas de mil condecorações, o ocupação atingem a duzentas mil pessoas, inclusive os judeus,
que prüva que, um em cada yinte os que mo d"

-

d
'

anadores 3L[.stralianoó'. foi conde-
. rreram e lnanlçao e os Ique pereceram e varias;

corado POt ato.� ('" bravura ou
doenças e maus tratos 110S campos de concentracão. Nesse total

SerYlC:0'; oe alta reie,-aneid em há aüida a considerar os membros das fôrças inilitares e da.
cumbate. Peia primE.'ü·u vez en· marinha nlereante.

* * *

Chaves
I Entregaram ne.ta

r ch cvea, achadas no

ADVOGADOS
34, l'dRes. I f A*

* '"

Rua Felipe Schmidt
So.lu 3. Telef. 16-31

In íorrno-se que a rifo do harco

________ ._ • I _... «Co,sário» ficou tn:r.r'llIferida paro 11o dia 5 de dezembro. quarta-feira.

Tel g d pela Loteria Federal.

e rama o �, ., i'

mio. lae Gregor Caleiras - ::::ii::�·:eP::
S. excia. o sr. dr. Luiz Gallotti, regação. Tratar Praça 15 de Nov.

Interventor federal no Estado, re-
n. 11.

ceheu do sr. Lewis R. Mac Gregor,
ministro da Austrália, o seguinte
cabograma: Rio, 21 - Quero ex-

Ors,
Adert;al Ramos

da Silva
e

loão Balista
Bonnassis

pressar a V. excia, os meus mais
calorosos agradecimentos por todas
as 'cortesias que me foram dispen
sadas por V. excia, e pelas pessoas
de Santa Catarina que tive a opor
tunidade de conhecer por ocasião
de minha visita êste Estado e que
ro agradecer-lhe, também, a sua

generosa hospitalidade e seu bon
doso auxílio relativamente aos

transportes permitindo-me assim
visitar áreas Importantes do inte
rior do Estado e espero que, vin
do ao Rio de Janeiro, v. excia. me

dê a honra de visitar-me em minha
residência para o que lhe estendo
o mais cordial convite. Fiquei de-
veras interessado no resumo da
história e do desenvolvimento das

diferentes partes do Estado, a

grande variedade de produtos fei
tas em tantas fábricas diferentes,
a disciplina e o espírito de cidada
nia tão evidentes ,e a rindústria,
agríCOla. Tudo isto deve contribuir I

para uma economia estável e para
os interêsses gerais da comunida
de. Não se pode deixar de ficar im
pressionado com a iniciativa de
monstrada pelos primeiros colonos
e tão bem continuada pelos atuais
cidadã'Os. As indúshias �ão uma no·

1tável lição objetiva em iniciativa e

perseverança. Tive a oportunidade
de ver alguma coisa da eficiência
do trabalho nas fábricas e a exce

lente qualidade das máquinas e

hábil direção das atividades co

merciais. Quero acrescentar que
seus representantes que me acom

panharam foram extremamente
atenciosos e eficientes em todos os

arranjos e oportunidades. Renovan
do-lhe os meus agradecimtmtos p€la
oportunidade que me foi concedida
de realizar tão interessante e in
formativa visita, aproveito o mo

mento para apresenta'r a V. excia
os protestos de minha alta estima e

C'onsideração. (Ass.) -Lewis R. Mac
Gregor, ministro da Austrália.

B R IT O
o aUaiate ündic,iulo
1âr,alianU:s" 1

Caleelres
Precisa' se paro

regaçcio Tratar
Novembro. 11.

serviço. de car

à Praça 15 de
3v-2

redação duo. Iiargo Fagun-

DRm HENRIQUE
STODIECK

(Membro dCI!iI Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista. lente da Faculdad ..
de Diraito de Sta .. Catapina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro, n' 1.
.ola 3 -Ca.ixa Postal -- 86.

los sofredores
Dra. L. GALHARDO -Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica (l mudança do seu

consultório para Q Rua
do Senado. 317-2° and·ar.
Rio de Janei:ro. onde passa o

IOferecer
os seus préstimos.

Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en·

I velope fie iado por Cl OI reI

posm.

8neX8vão de território alemão
Haia, (S. H. L) - Informa-se que acaba de ser firmado po.

quarenta personalidades de desta·que um manifesto pedindo
que se apoie enérgicamente a. exigência holandesa relativa à.
anexação do território germânico fronteiriço, como compen
sação parcial pelos danos de guerra. O manifesto diz textual
mente: "A Alemanha nos causou tremendo dano material e,

espiritual e se não exigirmos uma indenização será impossível
reconstruir uma Holanda nova e próspera".

XADREZ
Avi.amos nonos leitores

que. a partir do próximo do
mingo. dia 25, iniciaremos a

publicaçõo semanal de uma

coluna .ôbre e jogo de XA
DREZ.
E.ta nova secção ficará a

carga de doi. inteligente. jo
vens que assinarão com O

pleudônirno de DOIS PEÕES.

....................--�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS rONICO!S:

ARSENIA TO. VANAOA
TO. FOSFO�O) CALClO

ETC

fONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pí'icSol OeDeuper.do,.
E.qot.do" A"êmiCCI, Mã.,
Que Cti.", Magrol. Criança.
flQuítica.. r.c.berão • tonl
fica,io q.,.1 do Olg.ni.mo

I!O� o

Sanguenol
lle o N.R.P. n: 199, de 1921

I BREVEMENlEI Importação direta de todo

ELEITO POR UNANIMID � DE I
Afim de estar sempre a

pos-,tos em seu lar, foi eleito. por

aclamação, o afamado aper-itivo
KNOT.

Vendem-.e doia ventiladores .Iac
tI·icos. grandes, para cima da me

sa ou parede. sendo um oscilante.
prolilrio. para escritório. barbaa

rias. cafe., etc. Tratar na rua Al
miranta Lamego 15.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

finhl Crelsltlà
"sn.VEIRA"

Gr.nd. Tónico

holandesas
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76J' eSTAuo-Sexta·'elra. 23 Cle Novembro oe u'45

De ordem do sr, Capitão de

Eragata dn R, RIU., Plínio da
Funseca ll'lelldonça Cabral, Ca

pitão 410s Portos dêste Estado,
fuço chegar ao conheoímento

dos interessados flue:
A) - Os reservistas da Ar

mada ele la e �a Categorias das
Classes de 18 a 44 anos, isto é,
os nascidos de 10 de janeiro

Ide 1901 a 31 de dezembro de

1927, residentes no Estado de
Santa Catarina, deverão rece

ber de 8 de novembro a 10 de
dezembro a ficha de apresen
tação na Capitania dos Portos
do mesmo Estado, em. Floria-Inópolis, e entregarão a referi-

I
da devidamente preenchida de I

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da 16 a 30 de dezembro no mesmo

ttntversídade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- local, com a caderneta de re

eíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- servista, para ser apôsto o

seríeórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten- competente "VISTO ", de acôr-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. do com o seguinte horário:

CLINICA M ...DlC_A. - DOENÇAS NERVOSAS dias úteis: das 9 �s 12 horas;
- Consultório: Edifício Amélia Neto B) - Os reservistas da Ar-

Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas mada ele :)a Categoria das mes-

Re.oIidência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 _ Florianópol1!. mas Classes, residentes nêste
Estado, não subordinados a

Emprezas ou Companhias de

Navegação, receberão a ficha
de apresentação no prazo su-

pra - na Capitania dos Por
tos do Estado de Santa Catari

.tc. na, em Florinópolis, ou eml
sus Delegacias de São Fran-
cisco do Sul e Itajaí ou Agên
cias de Laguna, e entregarão
na mesma Capitania, Delega
cias e Agências, de 16 a 30 de
dezembro, devidamente preen
chida com a caderneta de re

servista na qual será apôsto o

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

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

..

. fichas de apresentação (tantas
DR. ARMANDO V!URJO DE ASSIS quantas forem necessárias pa-

"rYlc.. II. Cllnle. lnf�t�í da -'.lI8lstinet. Manlcipal • B...,UaJ ra .seus empregados reservis-I
.

•• Caridad. _

tas da Armada, na Capitania
CUNICA .IOICA DE CIIANc.u E ADULTOS dos Portos dêste Estado, em

OOl'f8ULTóRIO: R�- 'NÜÍlell Machado, 1 <:illinclo 8. lI'raIWoo)..... � FlorianópoHs, e as restituirão
Con.ulta. doa 2 à.a' 6 hora. Diretores:

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 6. Fone 781 devidamente preenchidas com
D P hil d'U F"

.

as cadernetas de reservistas r" amp. � o tra rene de Ca�vl:llho, Dr, Francls�o .

para o fim já indicado' de Sa, Amslo Massorra, Dr. JoaqUtm Barr eto de Araujo

D) - Os residentes 'em ou-! e José Abreu.

tro s Es tados, em trânsito, 1'e _
""01'" " , -""' """"" &- ""'"' "'�" "W" " -..""-.."... """ -w """' ".."","""W..- """'"'".."'.." ", " "

"'_""'..,_"'..,_ owo
-

ceberão a mesma ficha nesta

Capitania, Delegacias e Agên- Missa do I· aniversário de falecimento
cias, sendo a entrega feita em

idênticas condições pêlo pró-
prio, que llJpresentará sua ca-

Snra. Eisa Lehmkuhl Cabral
derneta de reservista na qual

Abél Alv(ue. Cabral Junior e sua. filhas Dey e Ely. convidam

,
_,

' oa parentes e pesaoas amigai! para aa.istirem à missa do primeiro
s e I a aposto o con1Jpetente aniver.ário do falecimento de sua .audola e�pô8a e mãi ELSA LEHM
"VISTO"; jKUHL CABRAL, que, em sufral1io à .ua alma. mandam celehrar, na

E) - No corrente ano não Catedral Metropelitana, dia 27 do corrt>nte mês, terça· feira, à. 81·2

haverá a "CoInemoração do hora., no altar do Sagrado Coração de JesÚIi, oficiada pelo P. Alvino

D' dR' " 1 Bertholdo Braun, S. J.
la o eSE'l'VIsta, conl as so- De antemão agradecem a todo. que comparecerem a êllle ato

lenidacles que lhe são próprias. de reliqio.a caridade. 3v-2

Capitan\a dos Portos; do Es
tado de Santa Catarina, Flo

rianópolis, 7 de novembro de
1945"
.. Xelsoll do I,ln'llmellto Cou
tiU]lO" Escriturário da Classe
"G" - Secretário.
.

ORa SETTE GUSMAO
CHiEJo'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE a: J)O jHOSPITAL "NERllU RAMOS".

CUrso di! a;-erfelçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de SAo Paulo -

E:I:-ema.!lI'1'rio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do Rua Felipe Schmidt,
• Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

Im.onC.h GERAL _ DIAG.NÓSTICO PRECOC1i: 11; TRATAMENTO ilSPEClALIZADO (Sobrado)

IDAS D01i:NÇAS DO J\PAR1I:LHO RESPIRATóRIO. FI . ,

OONSULTAS: DjàriamenteOd�����OhO��S. �JWPJl8.EóU�o' RU!l Vitor MeINJ_ l�( I I,
orlonopolis

f
RESID:f:NCIA: Rua Esteve. JOOior. 185 - �l. 74,2.

"

._
,. . _

)
/'

IndicadorMédico
W"W.",,,,W&DR:-"iVi-ÀDEi-RÃ

....

·NÊVES··
......··..···•

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
cuno .. Aperfelcoamento • Looca Prltl.ca 110 lUo Ik lua.

""'U'.CJ'v.·". .. ,. Clartam_........, ·IO,30à<;12 h., à tarde excepto oe.
.......... 14 ás 16 r.. - CO.RSUJJrOlUO, ..... ".... Pba..... ,...... -

,_., 1.4<111 - _fia , _.. rr.t...... o.aauo" ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
tlDl\URGlA GlOBAL - ALTA CIRURGIA - 1Il0LlIiSTlAS DIIl SIIlNHORA.I!I - rABT08

,It'OI'rnado pela Faculdade de-Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
......lsten1oe por vários !I!llOS do Serviço Ctrúa'giCO do Prof. Al1plo Correia Neto.

ClJrua:-gla do estômago t! Ylas biliares, íntestmos óelgado e grOBSO, tiróide, rlns,
prólttata, bexl4l'a. ütero, oyárloo e trompas. Varicoceie, hidirocele. yvlHil lO h6rln1a.

CONSULTAS:
&M J U 6 nor-as. & Rua Felipe Schrmdt, 21 (altos da C_ Pa,rs'ao). Tel. 1.688.

RESIDllNCIA: Ru. EIJbIme. J11n!or. 179: Tel. 117M

DR. A SANTAELlA

I R. H. BOSCO LTOA.
I ITAJAi - $- CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS

I
SEGUROS DE:

Reprellentaçõel Transportes Maritimos; FerrO.

I Conliqnações·- Conta Própria viários, Rodoviários, Aéreos,

_---------------=11'_
Rua Pedro Ferreira, 5

I
Cascai, Fôgo, Acidente. do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pe••oai••

Drs Aldo Ávila CAIlfA POSTAL, 117 Relponlabilidade Civil e Vida.

s

da Luz
Endereço Telegráfico « BOSCO»

E

Leobel'to Leal

EDITAL

DR. ARA·U.JO

A

SUA 9RO'RIA

AJl8iatente do Prof. SanaOl', do Rto de .I..etr.
ESPECIALISTA

Doenças e operaçOes C.os OLHOS, OUvrDOS. NARIZ e GARGANT.A

CIrurgia modeçna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORllNO (lAbio • eh
da bOca fendldOtl de nucença)

�pla. traqu<'!l."8COpla, bronccscopía para retlnld8 de cor-pos NtnUlha.,
CONSl!JLTA8: da 10 b 1% e d.. 11 la II bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

o!!:a�5���!.oU�ina�:���!�n_ DR. .ANTONIO
lU do. inte.tino., réto • anus
-- Hemorroidas. 'rratamento da

colite amebiana,
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
CoNlult: Vitor Meirelel, 28.

AtaDde diariamente à.1 11.30 h. .,

la tarde, doa 16 ha, em diante
R..id I. Vidal Ramo., 86,

Fon.' 1067.

MONIZ

ARAGÃO

ADVOGADOS
21

Siga a V(!)Z da experi- tia centre certos sofrimen-

DE

---la .�� . '--
te lOreS. r__ • ._.... ----.

CONSULTÓRIO: R. João Pinte 7 Diá
-JlIIneJl\e daa 11 .. 1'1 taoru, .-n>aIf.

encic, Faca o que tê rn

feito milhares de Senho-

tos que periódicamenle
c f l

í

ç e m a mulher em

...

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

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

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

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

.� DR. BIASE FARACO

raso que devem sua saude

normalizada e livre de
todas as fases da vida
na puberdade, na idade
adulta. na idade critica.

A Saude da Mulher

liI�l1co - chefe do Sen1ço de 8J1'1118 do Centro de 8I.dc1.

DOENÇAS DA PELE -" SfFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
umos OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h, - R, Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1843

Reasumiu lIua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. N8Jriz - G1ilI'8anta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de O(talmologill,
CONSULTéRIO - Felipe Schinidt, 8. Das 14 àa 18 herM,
RESInENCIA - Conselheiro Mafra. 77..

TELEFONES 1418 e �204

Dr. Polydoro S_ Thiago
Clínica Médica e-M Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e cr1amça8

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - FOlie Manual 766

contratempos ao grande
remédio A Saude da

Mulher. Regulador, tôni
co, anti-doloroso,A Saude
da Mulher é uma garan-

é o remédio que trall no

nome o resumo de suas

virtudas.

Á SAUDE DA MULEER
... a ..... u ...... __ .:0' •

COMPANHIA "AblANÇA DA BAlA"
'adada e. 1871 - Séd.: B A I A
INCENDIOS E TJl.A.NSPOBTES

Cifras do Balanço de 1944:

-CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

«

.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades (

98.687.816.30
76.736,401.306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ambiente político, no Estado, não inspira segurança à livre propaganda do' Partido Social Demo.
crático, visto como há elementos exaltados que se atravessam nos comícios, buscando\

abafar a palavra dos pessedistas

A��1!���L! cartaz de IAO POVO DO RIO GRANDE
"O Estado", inserimos a có
pia de um telegrama, passa
do pelo dr. Juiz Eleitoral de
Timbó ao Desembargador
Presidente do Tribunal. Re

gional Eleitoral. Êsse tele

grama foi obtido por certi
dão, requerida pelo dr. Hen

Tique Stodieck ao Presidente
do T. R. E.

Aqui reproâueimos o car

taz:
"Na sessão de hoje do Tri

bunal Regional Eleitoral foi
lido um telegrama do Juiz
da 32a Zona Eteitoral. o

qual telegrama, entre outros
tatos, denuncia o seguinte:

- Um caminhão condu
zindo elementos da FÔTça
Policial foi recebido em Tim
bó pelos chefes da U. D. N.
Do veículo saltou um poisa-

,

no que, ao lado do cami-

Rio, 22 (A. N.) _ A respei-
nhiio, distribuia boletins de

t propaganda uâenista. In-
o da substituição de prefeitos formo que o escrivão da Pa-
par Juizes de Direitos, o minis- lícia Zélia Martins ié apon
tro Sampaio Dória, respondeu- tado como autor ameacas
do a algumas consultas, Irizou integridade física chefes
que os interventores conti- pessedistas".
nuam com a sua faculdade de Cêrca das 6 horas da tar
nomear e substituir os prefei- de, o citado cartaz, que na-

�:c!� r�!p����fi�U�;l�d��t� da mais continha senão isso,

mática se refere unicamente
- foi rôto por um elemento

aos prefeitos que, sendo mem-
udenista, ora nesta capital.

b Registamos o fato, que,
ros de diretórios locais de par- por si só. exprime as inien
tidos, ainda não haviam sido
substituidos. Também a estes ções e o ânimo daqueles que

podem os interventores substi-
mais deviam satisfazer-se
com a vitória da Democra

tuir por pessoa de sua inteira

co::'�Ç:(A N°) _ Verifica-se �:sassinados Procuram dificultar a ação do Sr:.
.

*
I que apenas nos Partidos De- T' Interventor dr LUI·z 6allolll-RI?,. 2� (A. N.) - Tendo si- mocráticos Cristão e Comunis-! No:a Delhl, 22 (R.) - Duzentos

•

d? dírigído a? p. N. l. um pe- ta Brasileiro figuram candida-I e .,qulllze homens e �ulheres Ia-
"e' '.' .

dido de provídêncías contra o tos femini o
111111tos foram assassinados pelos ,

- Como do seu co�tume, pOIS piavas c,abaIs deram J
exclusivismo partidário dos

n s.
iaponeses na ilha de Tarmuglí, em n �tros tempos, em que � ll�erdade no seu governo era um �

p;-ogramas de uma estação de 25 de julho e 4 de agôsto deste ano, mito, ,?S da U. D: N; �ocaIs, vlyem apregoando por ai que re-

radio do interior, o sr. Américo LEIAM A REVISTA porque comeram rações do exerci- moverao os funcíonártos públicos que nao rezarem pela sua

Facó, diretor daquele Departa- to japonês, segundo anunciou um cartilha.

mento, proferiu o seguinte O VALE DO ITAJAí relatório oficial do Q. G. das fôrças Pretendem esses engraçados, que arrotam grandeza e·

despacho: "Tratando-se de terrestres aliadas rro suleste da prestigio que não possuem, dar a impressão ao público que

uma emissora particular, não Asia. Os japoneses responsáveis por
eles estão manobrando com. a politica.

compete a êste órgão proibir- RITZ Hoje, 6".· feira, às êsses. crimes encontram-se em po-
Puro exibicionismo. I

lhe ou recomendar-lhe esta ou ] 9.30 horas der dos aliados. Com isso a U. D. N. de Itajaí está procurando comprome-

aquela orientação política. Se Ronald Calmon, Greer Garson a
ter o govêrno do dr. Luiz Gallotti que, como todos sabem, assu-

for, entretanto, subvencionada Suzan Peteu em Um comunícade miu a Interventoria do Estado, por delegação do ministro do

pelos cofres munícípaís, como
NA NOITE DO PASSADO Supremo Tribunal Federal, sr. José Linhares, para presidir

Viveu três anos horríveis sem se leit leit I d ') d D b
alega o requerente, poderá o I b d

Haia (S H. I.) - Informam de Su- O p ei O e ei ora e '" e ezem 1'0.
em ror e nada, .. e ela foi tortu- -

l�esmo como qualquer cida- roda por tres anos mais que ja-
rabáia que o QG inglês naquela cida- A oposição, isto é, os udenistas, por uma questão de de-

dao, reclamar a Prefeitura mais se esquecerá! de anunciou: "Nas primeiras 110-' cência, deviam explicar ao povo, que os acontecimentos poli
contra o fato de ser prestado

Um homem de.vendando o pre- ras da manhã, as tropas da QUintalltíCOS de 29 de outul?ro J?-ão vieram. em absoluto, favorecer qual...

auxílio financeiro da coletíví-
_ente parar:: �;:�:�a�o passado! Divisão da India começaram a eva- quer corrente partídaría.

dad� a uma estação posta a Filme Jornal _ DEB cuar as zonas da cidade sob ligeira Todos são iguais perante a lei. Todo e qualquer tuncío-

serviço de determinada parda-I Noticiádo Universal. Jornal assistência". Embora sem ,not�ícjas nário póde manifestar publicamente os seus ideais politicas, \.

li�ade política. Na hipótese de Impróprio até 14 enos oficiais, os revolucionários repe- porque não são escravos de quem quer que seja. r

nao ser considerada a reclama-
Preços Cr$ 3.60 e 2.40 liram O ultimatum apresentado pelo .

A U. D: �. fazendo �istificaç�es, es�á procul'and� de_s-'
cão, podem ainda os interessa- RO H a às general inglês Mauscrah chefe dRS VIrtual' a missao do dr. LUIZ GallottI, que jurista como e, nao

XY oja, 6 . feira, '" ,

tdos dirigir-se aos Juizes de Di- 19,30 horas fôrças aliadas em, Surabaia. se pres a para seu instrumento politico, Si assim fôra, então

re�to da comarca, em face da Sessões dali Moças
estariam de aguas abaixo os objetivos que inspiraram as For-

orientação do govêrno federal Alan Marshall, Danna Read He- Modl·fl·ca�o-es na ças Armadas.

que confiou à Justíca a taref� len Vinaon e Patrick Knowl1as' em: \I Os carcomidos, não mudando a sua velha mentalidade,

de velar pela ímparcíalidade
CASADOS E APAIXONADOS. adm·IDI·straça-o. antes mesmo do resultado das eleições, já ameaçam com re-

� em drama emocionante que nos
� . ,

do.s agentes do poder' pu'blíco,
moçoes, ja intimidam os eleitores do interior com surras de

mostra a vida moderna... H' S
diante da luta partidária. No programa:

ma (S. H. I.) - Informam de chicotes, correm casa por casa fazendo cabalas inescrupulo-
* Cine Jornal Brasileiro _ DF8 Batávía que a administração civil sas, fazendo várias ameaças, caso venham a vencer. Fazem

O sr. desembargador Presidente

I
Impr6prio até 14 ano. das Indias Orientais holandesas roi coisas pior, que nos inhibem de dizer ao publico.

do Tribunal Regional Eleitoral r-e-
Preços Cr$ 1.20, 1,80 e 2,40 dissolvida para Java, Sumatra, Ma- O pOVO que os julgue. Quem não os conhece que os com-

cebeu () seguinte telegrama: Amanhã, no ROXY à. 16,30 e

dura e Lomhot. Não obstanle a ad- (Do "Jornal dÇ) Povo", de Itajai, de 18-11-45).

Blumenau, 21 _ Em vista paren-I . _

19.30 horas: ministração continuará válida para

1 esco ('n[I'C minha pess()" (' lei ' I Conbnuaçao do senllaclonal lIeriado o Borneu, Cclebes e as ilhas a leste
.

," «(;'1 - O FANTASMA VOADOR
.

JlI I I I
das Celebes. Os eserilórios de .Ta-

I la( () e elllento que JlI'etemiem com Tom Tyler o cão ACE
envolver acontecimentos últimos

ya ficariio a cargo do ma.ior-gcneral

dias, acontecimentos êsses que \"(:-Ill Domingo - RITZ e ROXY X. R. "'. \'an Straten, da adminis-

sendo explorados üus polílicos po-
DESDE QUE "'I. RTISTE ll'a,'ào civil holandesa.

dem repel'cutir na confiança que _

j��:��,��\�1�;t��:}i{T;)�] tI f!�:'I tiO!l}�·"ImII
atençao dispensar presrn1e. llespei-
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o Partido Social Democrático do Rio Grande do Sul ante
a confusão que se procura estabelecer na opinião nacional só
bre as candidaturas à presidência ela República, sente-se no.
dever de declarar aos seus correligionários do Estado:

]0 _ que a proclamação da Comissão Executiva, publica
da em dois do corrente, de apôio à candidatura do eminente
GaL Eurico Gaspar Dutra, está de acôrdo com a opinião mani
festada pelo nosso egrégio presidente dr. Getúlio Vargas aos

drs. Protásio Vargas e Walt.er Jobim de que o Partido Social
Democrático devia manter os compromissos assumidos.

:20 - que atitude idêntica à tomada pela Comissão Exe-
.

cutiva do Partido neste Estado, foi assumida pelo Comandan
te Ernani do Amaral Peixoto, no Estado do Rio, após seu re

cente regresso ele Santos Reis,
:jO _ que uínguern pode supor fosse o Partido Social De-

11l10CTático
dêste Estado manter seus compromissos com uma

candidatur� que se .h?�lYeSSe, de qllal(ll�er forma ou por qual
quer ato, Incornpat.ibí lizado com o emmente presidente Ge
túlio Vargas - donde é forçoso concluir que o General Euri-
co Gaspar Dutra, nos acontecimentos de 29 de outubro passa
do, não teve qualquer atitude que importasse naquela incom

patibilidade, como, de futuro, ficará provado.
..].0 _ que essa orientação, no sentido de reafirmar seu

decidido apóio à candídatnra elo ilustre General Eurico Gas-
1)flr Dutra, é a única condizente com os altos ínterêsses do
Rio Grande e do Brasil, e foi desde logo', adotada por todos os

correligíonãrtos do País, atendendo-se a que sómente a vitó
ria dessa candidatura garantirá o prosseguimento da obra
imortal iniciada com a Revolução de 1930.

5° - e que, finalmente, qualquer discrepancia dessas d ire
trizes sómente poderá trazer vantagens aos adversários do

preclaro presidente Getúlio Vargas, que são também os nossos

opositores, e que agora, mais do que nunca, estão interessados
em semear a confusão e a sizánia.

Protásío"Vargas
Wulter .Iobim
José Diogo Brochado da RO{'}13
('ylon Rosa
Francisco Brochado da Rocha

Pôrto Alegre, 21 de novembro de 1945.

�Iorlanópolbt 23 �e NOvemDro de 1945

São Paulo, 22 (A. N.) - Lo

go que expediu o seu telegra
ma ao mmistro da Justiça, o

interventor Macedo Soares
convocou os secretários para
uma reumao no Palácio, afim
de expôr minuciosamente a si

tuação aos seus auxiliares. Es
sa reunião, a que comparece
ram todos os membros do go
vêrno e que se prolongou por
cêrca de duas horas, prosse
guia ainda quando foi recebi
da a resposta do ministro da

Justiça. O embaixador Macedo
Soares consultou, então, os se

cretários de Estado sôbre a ati
tude a ser tomada pelo govêr
no de São Paulo, em face dos
acontecimentos, tendo os mem

bros do govêrno opinado pela
permanência de S. excia. à
frente da ínterventoria fede
ral, onde continuará prestan
do, neste instante delicado da
vida nacional, os serviços que
dele esperam São Paulo e o

Brasil. Em face desse pronun
ciamento de seu auxiliares o

embaixador Macedo Soares' re
ciamento de seus auxiliares, o

solveu aceder à solicitação do
ministro a testa do govêrno de
São Paulo.

Clóvis Ayres Gania, o seguinte des

pacho:
"Doutor Juiz Eleitoral - Timbó.
N. 13(il - Tribunal Heg1ional, em

sessão hoje, decidiu, unanimemente,
que motivo alegado trlegrama \'OS

sência, de ontem datado, não justi
fica seu afastamento funções Juiz
Eleitoral dessa Zona. onde até hoje
tem agido curn absoluta integrida
de. Saudações cordiais. (Ass.) Me
deiros Filho, Presidente Tribunal

Regional.

Calçados 'para senhOraS�\Decretos assinados
mos modelos, preços ao alcançe R' "2 (A N) O' �'-
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rua "t'iradentes 19.
.

.

en e a 'epu Ica
.

assmou

decretos revogando os decreta-
leis 2.078, 2.310, 505, 7.807, e

1.950 referentes à juventude
brasileira, Também foram tor
nados sem efl=ito os decretos de

nomeação de Amilcar Dutra
d€ Menezes, Licurgo Ramos da

Costa e Miguel Franchini Ne
to, para exercer os cargos de
Cnselheiros Fiscais.

CONTRA CASPA, I

(

QUEDA DOS CA·
(

BELOS E DUU1IS
.AFECCOESI DO

COURO CAoáuDO.
A fábrica de calçados "PELUSOn

acaba de iniltalar uma ca.a de

I calçados para senhoras, na ruO;

Tiradentes' 19.
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