
o Partido Social Democrático encerrará a campanha presidencial com um grande
comício em Florianópolis, dia 29. Ontem o P. S. D. e o Partido Trabalhista

realizaram em conjunto, em Itajaí, empolgante propaganda da candidatura Dutra.
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o general Eurico Gaspar Outra falará boje em Recife, às 21,30 horas (retransmissão pela Mairink).
-
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._

A Comissão Executiva do P.S.D. recebeu o seguinte
telegrama:

"Porto Alegre 23. - Levamos ao conhecimento dessa
Comissão Exec u tive que o Partido Social Democrático neste

Estado, reafirmando seus compromissos com a candidatura
do eminente General Eurico Dutra, o levará à vitória nas

eleições de Dois de ')ezembro vindouro. A propaganda
neste Estado está sendo feita com o maior entusiasmo,
constando de nossa chapa para o Senado Federal o nome

j do egregio brasileiro dr. Getulio Vargas.
Somente se evitar as urnas a 2 de Dezembro, poderá.

o adversário evitar a derrota. Brasileiros de todo o Brasil!

d I'" De pé, pela democracia e pelo Brasil! r aa ) Protasio Vargas,
con ena a, Inguagem Walter Jobim, José Diogo Brochado da Rachá, Cilon Rosa,

.

Francisco Brochado da Rocha". .

., se����ee:v�:���a��t� de ��n� seu :�a���t�d���,:s�nsávell O Partido de Representação
da União Democrática Nacio- curso, de linguagem mconve- a restauraçao da legalldade de-:

P I fi
· -

nal distribuiu aos jornais a se- niente e inadequada, agredin- mocrática, não se contunde ] OPU ar e as elçoes'guinte nota: do injustificadamente nomes
I
com a expansão de sentimen-:

"O Diretório da União De- de adversários.

(tos
personalistas, príncípal-:

mocrática Nacional foi infor- A União Democrática Nacio- mente, quando eles se revés- Chegou segunda-feira a esta munísta, não poderia, de ne-

mado de que, num comício rea- nal lamenta sinceramente este tem do aspecto de agressões capital, pelo avião da Cruzei- nhum modo, estar ao lado dos

lizado em Niterói por este par- deplorável episódio inteira- injustificadas a adversários 1'0, o, professor C�trim Neto, esquerdistas do Brigadeiro, que
tido, um dos oradores se exal- mente. destoante dos proposi- respeitáveis. d� F aculd�de Nacional de Di- não passam, em sua maioria,

tos de moralização dos proces-I A União Democrática Nacio- reito, do .RlO, e que yem a San- de comunistas dissidentes".

sos políticos nacionais que ani_! nal confia nos seus correligio- i ta .C�tal'ma para d�sputar as Concluindo sua entrevista,
maram em tôda a sua ação e lnários e está certa de que atí-. eleições com? candIdato. a de- disse-nos o procer do P. R. P.:

chocante com a linl1a habitual tudes como a que se vê força- i putado feder_al pelo Partido de "devemos acentuar contudo,
de moderação e respeito quel da a desautorar de público, 1 Represe�taçao Popular. que a adesão do nosso partido
tem caracterizado a campanha constituirão sempre fatos iso-I .frr:, v:rt�de pdaRre�ente m,;- ao General Dutra não implica
CÍvica por ela empreendida. [' lados, que não contarão nunca' �I es aâ.� ta. 'a'

. em p�ol em adesão ao P. S. D. Cada um

A e�ergia e ? desassomoro com a sua solidariedade. f
a ��n 1. atu:a enteral ��tla, desses partidos terá suas le-

das atitudes polttícas no com-
azia se m eressan e OUVll

.

a gendas e seus candidatos ao

palavra do professor Cotnm parlamento nacional, Sem dú-

In"e'"od.·o no mato... Calçados para s enhoras. últ i- Neto.' �ue, além .�e memb:'o de vida nenhuma o grande bras i-
U

mos modelos. preços ao alcançe tra�lcIonal família catarme_n- leiro que organizou a F. E. B.

radl·ofo'"OI-"O de todos "Peluso" vende na
se, mtegra � Conselho NaClO- será, em breve, o presidente da

U T; d t 19 nal do Partido Popular I República".
O incidente radioionico que'

rua .ra en es .

I'
"A adesão do P. R. P. a can-]

as emissoras do Rio vêm repri- E PI"
- didatura Dutra não se fez atra-F--.----d---F-----

sando, sôbre declarações do m a aClo vés conchavos políticos, disse-
a ou o r.· �anCI5CO

brigadeiro Eduardo Gomes, Às 10,30 horas de ontem esteve em nos inicialmente o professor GalloU.
consideradas apocriias pelOS)

Palácio uma comissão de alunos do Cotrim. Ela foi precedida de Ontem. no Rádio Moirink Veiga,

partidários do herói de Copaca- Curso Superior de Administração uma consulta a ambos os can- o. no..Go cllontt�rr,?neo ,s�. t: Fran-
• . ,. ,..'. C1SCO a o b, oecretarlO o P.S .D.

bana, esta dezxando confusa a e F mancas, ela Escola de Comércio didatos, e a qual so o General no Distrito Federal, pronunciou
opinião dos catarinenses. de Santa Catarina, que foi con- Dutra respondeu satisfatària-j brilhante discurso de propaganda

Duas emissoras atribuirani vidar o sr. Interventor federal, dr. mente, manifestando sua ad- da c�ndidatura, �utra. à Presí

ao sr. Eduardo Gomes a se- Luiz Gallotti. para assistir à ceri- miração pelo programa do nos-
denCla da Repubhca.

quinte expressão: mônia da sua colação ele gráu, e so partido e, também, pelo I Nov II" b"Não preciso de votos de que se efetuará no dia 15 ele ele- apoio que lhe deu o sr. Ray- a D a
marmiteiros. Bastam-me as zembro entrante e, ao mesmo tem- mundo Padilha, em nome dos! Londres BObservando () seu programa ele preferências das elites". [JO. pedir licença para incluir o re- Integralistas. 1 11 -.

visitas oficiais, o tiro dr. Luiz Gal- Imediatamente, como i plau- trato ele s. €xcia. BO "quadro" ele Aliás, mesmo que esse pro- Londres, 23 (U. P.) - Pou-

lotti, Interventor federal, esteve, sitel, a U. D. N. incendiou o formatura que está sendo confec- nunciamento do General Du- co antes das 11 horas da ma

ontem, às 15 horas no quartel da mato radio-fônico, desautori- cionaelo. tra não tivesse ocorrido, o P. nhã de 20, o hidra-avião. da

7a Bateria Isolada ele Artilharia sando a fra_se pejorativa, em A comissão aluclicla era cornpos- �. P., ?omo partido cristã_9, na- Sundeland "Argentina" partiu
de Costa, nesta capital. nada agradavel aos homens ta elos sr's. Procópio Dário Ouri- cíonalísta e democrata, nao po- de Pool Harbour, Dorsethire,

Alí, S. excia. recebeu as conti-! que vestem macacões e comem ques, Luiz Eugênio 'Beirão, Ru- deria apoiar o Brigadeiro em sua primeira viagem para
nências de praxe. prestadas por I em marmita�. .. .

bens Lira. Walter Kuenzer. Aécio Eduardo GOI?es. O :a?didato Bueno,:,_ Ai�'es. O referido hí-

lima companhia-ele-guerra sob o O proletarzado brasileiro agz- Cabral Neves e Teobalelo Teixeira. da U. D. N. e, sem dúvida, um dro-avião e um dos 4 adquiri-
comando elo tenente Assis. tau-se. E o de Santa Catarina A turma que êste ano se forma, grande católico, mas se encon- dos na Grã-Bretanha por AI-.

Acolhido na sala principal pelo mostra-se contuso, porque tem e que é cronolàgicamente a pri- tra e_nvolvido, �luiçá enleiado, berto Dodero, magnata dos

sr. capitâo Hércules Torres F'er- reparado, no orgam local da meira ela referida Escola, consta no RIO de Janeiro, pelos ele- transportes marítimos, que or-

reira, comandante daquela unida- U. D
.. N., O "Diário da Tarde", ele 22 diplomandos. �entos da Esquerda Democrá- ganizará a linha aérea para' a

de e demais srs. oficiais, foi em repetzdos ataques a trabalha- tIca.. Amenca do Sul. Dodero é um

dA fábrica de oulçodos "PELUSO" O P t d d R d
seguida s. excia. convidado a per- ores. acaba de inatalar uma ca.a de _ra, O ar 1 o e

. eP2'esen- os passageiros a bordo do

correr tôrlas as suas dependências, Quotidianamente aquele ves- calçadoll para serihoros, na rua t��ao Popul�r, agremiaçao po- "Argentina".
o que féz, com granc1e satisfacão. pertino péde às autoridades Tiradentes 19. lltlca essencIalmente anti-co- É um tributo da indústria

o SJ·. dr. Interventor reali�()ll que demitam empregados no

PARTIDO T ST
britânica que Dodero tenha

esta visita acompanhado do sr. ca- Mercado, chauieurs, modestos RABALHI A vindo à Inglaterra para com-

pitão Duarte pedra Pires, chefe da professores do interior da ilha,' prar aviões, com os quais iní-
RlW Casa .vli l ita r. pequenos funcionários. Nerri os O Partido Trabalhista, seção de Florianópolis. recebeu ciará os servicos aéreos de
____________._,_ valorosos homens de cõr do o seguinte telegrama: transporte de sua companhia.

Na-G' quer � 8u·,IIa I "Brincu-que-potie" escapam à "Comunicamos prezados companheiros, trabalhistas O "Argentina" está especial-
ti V sanha dos grã-tinos iornalis- catarinenses mantêm firme apoio candidatura Dutra por mente aparelhado para via-

devolver os fundos tas. cuja vitória pugnaremos. gens locais na América do Sul.
Por que êsse ódio contra os Abraços. __ LARGURA, PALHARES, MIRA". tendo capacidade para 45 pas-

aleaães pequenos e os desajudados da sageíros. O itinerário dessa
) fortuna, si o próprio briqadei-

Pld P R P
primeira viagem será Lisboa,

Zurich, 23 (U. P.) - Os cír- 1'0 Eduardo Gomes desmente e rue amaça-o
.

o
.

.

Bathrust. Natal, Rio de Janci-
culos oficiais suiços receberam desautoriza qualquer menos-

_ _.. 1'0 e Buenos Aires. numa dis-
cam desagrado a' sugestão de preso? Essa mania de ref,ina- ,tância de 7.330 milhas·.
que todos os fundos alemães menta e de diferença de elas- O l�r�fess?l' Cotl�im Net�, da Fll:eulda�e Nacional de Dil'ci-

.

O outro hidra-avião, que se-

bloqueados na Suíça devem ser ses, é claro, não ocorre à hora to da Ül1lvel'sidade (la Brasll, candidato a Deputado Federal I ra .de110rninado "Uruo·uai". es

entregues aos aliados e decla- matinal em que os TedatoTes pelo Paltido de Representação Popular, fará uma proclama-, tá sendo concluido n� mesma

ram que o Govêrno Federal re-fdo "Diário" dependem do pa- ção ao povo catal'inense, atravez da Rádio Cnal'1ljá, ás �o ho-. fábrica em Belfast. Mais dois
jeitará qualquer pretensão deiro, do leiteiTo, do açougue i- ras de hoje 24.

_ .. _ .

I,serão adaptados para viagens
aliada à que se venham a se ro e dos outros servidores pú- Nesta proclamaçao ° orador esl'laJ'ecE'l'(:l, a llosiçao (lo P. longas. mas transportarão me-

aproj)riRl' dêsses fundos. blicos. . . R. P. em face da candidatura do General Dutra. I nor número de passageiros.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

o Rio Grande com. o

General Dutra

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

I F!orianópolis 9539Ano XXXI

A u. D. N.

o inter. 6allotti
esteve na B.I.A.C.

-----�-----------

Sábado, 24 de Novembro de 1945 H.

aérea
Aires

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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armas secre'las'
NAVEOAÇÁO FLUVIAL

BRA-,SILEIRA

o desenvolvimento da nave

gação fluvial brasileira ofere
ce novas oportunidades, no

_período de após-guerra, para a

cooperação entre o Brasil e 08

Estados Unidos, segundo diz
Maurice E. Gilmore, diretor de

transportes terrestres do Es-
critório de Assuntos Inter- PJWGTU.:JL\. .PAla OS JU;S};S DE XOVEJI1HW },
Americanos, no "Foreign Corn-] n:EZEilIBRO DE 194;):
merce Weekly", publicação do NOV}.;)IBRO
Departamento de Estado nor- Dia :':5 COCKTAIL DAN(:ANTE, com inicio ás 10 horas.
te-americano. Frizando que as' n}]ZElI11RO
vias fluviais desempenharam Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es-

papel importantíssimo no de- tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
senvolvímento do Brasil, o sr. formatura.
Gilmore sugere que os arma- Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com
dores norte-americanos talvez. início ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas.
encontrem uma oportunidade Dia 25 CEIA DM NATAL. com início ás 22 horas, havendo
para trabalhar com os bras i- durante a CEIA números de canto e musica, e, em seguida.
leiros para o futuro apoveita- dança.
viais internas do Brasil. constantes deste programa, feitas pelo Clube.

x (A CF.IA DE NATAL será ás expensas do SaCIO, abrindo o

CACHEMIRA - Cachemira, Clube, previamente, a inscrição para a mesma).
é um Estado tributário da Ín- Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre. com início ás
dia Inglesa, situado no Hima- 22 horas.
laia. A sua história remonta a

eras anteriores ao cristianis
mo. Depois de: governada pe
los reis indígenas, foi invadi
da, em principias do século Il,
pelos muçulmanos. Passou de- o

pois ao govêrno dos rajás até
1819, quando se tornou tribu-
tária da Grã-Betanha. Cache-._---------------------------�

mira é também o nome de um 'I'tecido finíssimo fabricado na

Índia. A lã legítima, usada na'
confecção do mesmo, é forne
cida pelas cabras do Tibet.

• * •

flue' SABIA ?..

Londres, 22 (B. N. S.) - Dis
ente-se ainda agora, o destino a

dar ao s·igi lo da bomba atômica,
se

ê

lc deve na realidade ser man

tido, dianle dos intcrêsses [à de
monstrados de maneira eloquen
te no sentido de ser repartido o

seu controle pelas grandes potên
cias, ou se êsse controle mereec

permanecer apenas com uma

I dessas potências capitais.
------------". Nào discutiremos os aspectos

Cl b 12 d A· I cvide ntemcnre po lít icos da pre-

U e e' gosto tensão de quem quer que seja de
assoei ar-se ao segredo, de par-
ticipnr do ambicionado controle
da nova e poderosa arma.

A verdade é que, <lo ponto de
vista cspccif'icumcnte militar, a

bomba atômica tem um valor
tanto mais relativo, quanto os

me ios de neutralizá-Ia não tar
darão a surgir, uma vez que o

advento da bomba veio estimular
as pesquisus desses meios. E, ade- I

ma is, não devemos emprestar
uma importánr-Ia tão considerá
vel, afinal dc contas, a mais êsse
engenho bélico, mas sim as vir
tualidadr-s da ciência que permi
tiram () seu emprego.

Sc a potência destruidora do
atomo desintegrado vem provo
car uma verdadeira revolução na
arte militar, a sua utilização co

mo agente de civilização e pro
gresso coloca a humanidade a
dois passos rle soluções de trans
cedente alcance contra males de
que ela podcrá livrar-se sem
maiores preocupações.

Há nações que reagiram e con

tinuam ainda a reagir com uma
intensidade que quasi chega a
raiar pela impertinência, somen
tc porque outra nação conseguiu
resultados científ'icos com algu-
ma antecedência, quanto ao pro
blema do a t'0111 o, c, em nome de
princípios de segurança - que
para tanto - não deviam ser in
vocados pOl'C[UC comprometem 0-5

imperati vos da confiança inter
nacional - não querem se con

formar com a permanência cIo
controle unilateral da bomba. 1\0 •

entanto, [á que assim acontece,
não será inoportuno lembrar que
aquelas mesmas nações jamais se
mostr-ar-am muito apressadas ou
solicitas em revelar seus segre
dos militares até mesmo a alia
das suas. Contudo, é de todo na

tural que isso ocorra estranhan
do-se apenas quc a insistência
venha do lado mais intransigen-
te em questões dessa ordem. O
que todos devem fazer, no caso,
é aprovcitar a ciência, utilizá-la
racirma lmen tc. não no sentido da
desconfiança convertendo-a num

fator de morte c devastação, mas,
I

110 sentido. do bem com as al
trnlstícas finalidades que se en

conlram nos ideais daqueles que
a cultivam muitas vezes durante
uma ('"i5tt'ncia ;nteira.

Partido Social Democrático
PARA PRESIDENTE DA REPuBLICA:

General Eurico Gaspar Du t ra

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

PARA DEPUTADOS FEDER.�.1S:
Nerê u de Oliveira Ramos, Aderbal Ramos da Silva,
Altamiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo âAq uino

Fonseca, Orlando Brasil, OtaC-Í]io Vieira da Costa,
Roberto Grossenbacher e Rogério Vieirs,

I
· .. que a produção mundial Ido ouro, extraído das minas e

dos minérios, oscila atualmen- :...-----------------------------...:

te entre 1.000 e 1.100 tonela
das por ano.

· .. que as cidades dos assí
rios e dos babilônios, há mais
de mil anos antes de Cristo, já
possuiam um perfeito sistema
de esgotos subterrâneos.

•

· .. que a ilha mais densa
mente povoada do mundo é a

de Malta, uma possessão ingle
sa no Mediterrâneo, que pos
sue 680 habitantes por quilô
metro quadrado.

'"

OBSERVAÇõES
Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve

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

de rigor, permitindo-se o branco.

G_ da Costa Pereira &: (ia.

que a maior flor exis
tente no mundo é a Rf'Hlesia.
Arnoldí, da Sumatra, que mede
90 centímetros de diâmetro,
pesa 7 quilos e conta sómente
com 5 pétalas.

.. , que, por :starem acostu-Imados a lidar com sangue, e

dessa maneira aptos a imputar ----.----....------- ....

ao réu uma pena injusta ou de
morte, na Inglaterra, até fins
do século XVIII, não podiam
ser jurados os médicos, os ci
rurgiões e os carniceiros.

*

Encarregam-se, nos portos de Santos e Rio de Janeiro. de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• PrO'1idenciando o desembaraço
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.· Recebendo as mercadorias em

São Pmrlo, Santos ou Rio e entregQndo-os no pôrto do destino
ou enviando-os para o interior.

Endereço: Ruo Felipe Schmidt n. 36; ., Caixa PodaI ri. 12
Fndereço telegráfico ., TREVO..• Telefones 1098 e 1342.

FLORIANÓPOLIS •• SANTA CATARINA

de

... que, recentemente, foi I
descoberto pelo Instituto Os- ' :----------------------.---.----_

valdo Cruz, do Brasil, um novo

método para a esterilização de
legumes; que tal descoberta
consiste num pote fabricado,
com uma liga de barro e nitra- i
to de Jlrata; que, ao se encher'
ês�e pote com água, uma ínfi-I
ma quantidade de nitrato se
dissolve no líquido em dose
suficien te para esterilizar os

legumes: e que, no que diz res

peito à efi(j�neia est0rilizado-1ra, tal pote e de nUlidade Jll'a-
tiealllPnte illfin ita.

'

---

Irmandad·e do Senhor Jesús dos Passos e
Hospital de Cariflade

CONVITE
De ordem do sr. Irmão Provedor, tenho a honra de con

vidar os senhores Irmãos e Irmãs. p'lra comparecerem no dia 25
do corrente (Domingo) às 15,30 na Sacristia da Catedral Me
tropolitana, a- fim de revestidos de balandraus e fitos, tomarem

parte na Precissão solene de' SANTA C.ATARINA, excelsa pa
droeira da nOSSA Arquidiocese.

Consistorio em 22. de Novembro de 1945.
JOSE' TOLENTINO DE SOUZA.

(Adit. Secretário).
.....----------------------------------------,..-----------

Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua T'iradent e s 17, acaba

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

Visite-a hoje mesmo!

a ocasião!

Redação e Oficinas à

rua João Pinto n.? 5

I 'liTel. 1022 - Cx. postal 13�
II

i
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ESCRITÓRIO .fURíDIf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

Endereço telegráfico: "Etibranco" - Lajes - 8ta. Catarina

70.00
>lo.no
20.00

7,00

0,40

Estabelecimento Gráfico Brasil

Na Capital:

Ano CrI
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'T'rirneatre Cri
Mês <,r,

Número avulso Cr$
No l",..rlor:

I:r' 80.tJO i'

c-s 45.00 'i!
rrt 25.1)0 r
C,$ O,50�
I:"m Ir. to. �i
náo publl- r

DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalhos Come.rciais
Impresséio a côres

Compo.ição de livro. •

Jornais

Tése. e Memorai.
Doublés e tricromio.

Revistas • Avulso. • Caixa••
E.tojoll, etc.

Ano

Semestre

I Tr-irnestr-«

Aceita encomendas para {I interior do Estado

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

Número avul so

!
i AnonClo. memanr ..

1

Oe Orll{)[18J8. mesmo

{�R<lin" Ilão �prão (jpvolvidoll
,

'A drreçâo nào se r-eaponsatnh sa "

peloe conceitos emitidos no.

'H.. titlo� R!I!'Iinadoll

Prezado leitor

..�

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

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste jornal ?

- Qual das nossas

secções znars aprecia?

Religião

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

\"ida :-'lilitar pg. 3

,\,(ltas Ruraes <:

Crônica da Semana ti

Economia e Finanças 5

Vida Bancária 5

jur-isprmlónc ia (i

Notas Científicas
Govórno do Estado
Fatos Políticos
� ntas Locais

�

s

1·3

Dírrcão de D. S. LiHO:

Xoticiár-io Esrraneeiro
Xoticias do Pais

Pelos Xlunicmios
Estat i-tica

Esportes

1

1 .,

2

5

Xotas da Prefeitura r,

IVida Escolar

Direção de E. Flores:

�I agazi ne

COllCU1'SOS
Yida Social

2

2

3

5i\ em todos sabem

Rrportaocns �(':
D. F. de Aquino pg. div,

I QUEIXAS E RECLAMAÇõES
LH E RECOMENDA 1'" }';ZADO L�;fTÇJR: Se o que lhe ,.

iutcrcvsa é, realmente, 11l11a prcvidóncia

para cudirei rar o que estiver err-ado uu

para que al.nuna falta nán se repita; c

:\ ..::\0 o escândalo que a sua rcclamarào

Acham-se ii disposição de seu!

legi t i m os donos, nesta redação, 0';,
"l·gui nt es documentos:

- Certidüo de nascimento expe
dida a _\ntúnio Serpa.

- Carteira Social (lo Clube 15
de Oulubro, com fotografia de uma

l;{'nhOr,l, lcndo ao- colo uma cria0-
(;a.

- C{'rlificado de reservista de
P categoria. 11. 2!)!)()57, t'xpcdido a

II ;\[anl1l'! <":;Imilio de Lima, com car-

I
tas. folos. ele.

I
- t'llI recibo passado pelo sr,

.;
Tito I'CiXO!tl aos srs. Yitor Rab �

i-TerclIlt's All('(. refercnte à vend�
de \1111 caminhão.

- fsenç'üo dc s,lly(l-conduto, eX'

pedida a .\ntônio Hoepers, de Gua'

conTRA fERIDAS R€C€IlT€S ou I1nTlGAS

VIAGEN si
FpolIS. -- Joln'vile

I Saídas - 2 hora. da madrugado

JOinvile -. FpOlis.
Saída. -- 9 hora. da rnonhã

Informações nesta redação

, :-...

t
ou queixa POd'_'I'Ú vir a cau sar-, cncunu-

II
nhc-a " SECÇ.\U Rr-;CLnrAçO",S,

I de O ESTADO, que o caso será leyado

sem dCl11t11-a an cunhecimento de ljllttlU

de direito. lTcl,hendo \'. S. uma infn\"lll;l-

ç:w do resultado, embora em algul1:' ca

sos não �t'ja111 puhlicados nem � rcc1a

maçao IIl't11 a pro\'idêl1cia tomada.

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

Achados e perdidos
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.Lircr Tênis
Ubiratan

Clube
Esporte Clube,

HOJE, sábado,
Variado programa artístico
mesas na Relojoaria Moritz.

Día 26, segunda-feira1 Soirée em homenagem às magístrandas do Instituto Colégio
�_,._��.�a='c=,�ã=o,===�=e�=_J=__e�s�ús;:;;;_�S;;;;;:;o;;,;;;:'m;:;;;e�n;:;;;t;:;;;e;:;;;t;:;;;e;;-rã-=o=--in�g�r_e_ss_o_o_s_s_ó_c_io_s_do_L-=-i_r_a_e_o_s_c_on_v_i_da_d_o_s__

II Vida Social I Sapataria Jurity CINEMA
Rua Tiradentes 19 AMANHÃ NOS CINES RI-

Apresenta seus últimos mo-
TZ e ROXY, UM PORTENTO�

... SO FILME: "DESDE QUEdelos em calçados finos PARTISTE ...

"

para senhoras o mesmo produtor de "

... E
O VENTO LEVOU", DAVID
SZELNICK, criou esta joia do
cinema, onde se poderá ver tô
da a existência de uma tradi
cional família americana.

O filme ora a ser apresenta
do nest a Capital comporta em

seu elenco figuras de alto l'e

levo na sétima arte, como

CLAUDETTE COLBERT, JO�
SEPH COTTEN, LIONEL
BARRIMORE, MONTY WOO
LEY, ROBERT WALKER
SHIRLEY TEMPLE, JENNI�
FER JONES, que são os princi
pais.

Êste filme foi projetado pa
ra ser mais longo e mais com

pleto que
"
... E O VENTO

LEVOU"-. Trinta partes se ali-
nharam, dando quatro heras
de projeção. Uma história
imensa e rica de detalhes. Mas
o produtor achou que o públi
co poderia se cansar com tão
longa história e o filme "DE;::;·
DE QUE PARTISTE" foi re

duzido para 20 partes, dando
assim apenas 3 horas de proje
ção, ficando portanto menor

que
"
... E O VENTO LE

VOU", meia hora de projeção.
Mas apesar daquelas 20 par

tes, ninguém até hoje deixou o

cinema, onde viu "DESDE

I QUE PARTISTE", que não
desejasse mais e mais, porque
aquelas horas "voaram" e o

espectador saíu pensando, até
á sua residência, como a vida
é bôa de ser vivida, quando os

homens sabem vivê-la!
"DESDE QUE PARTISTE" A'. 4.30 e 7.30 hora.

desenrola-se em torno de um Programa Poputar
lar tipicamente anlericano... Um:! adorável opereta, com mui-

Uns foram para a guerra, ou-
to romanco e boa musica:

tros ficaram nara tormento I UMApoLuOll!RAS�O CAMINHO
. .: .

lna lngermonn
dos demais. Ha os que gostam Uma verdadeiro fábrica de gar-
de gozar a vida e os que enve- go�hoda:
nenam tudo com as suas pre-

A GAROTA E DO BARULHO

sencas!
com Ice E. Brown (e boca-luga) e

• Judy Conovo
Neste filme importante e Final do aeriado:

portentoso, há de tudo: tudo CONTRA A 50. COLUNA

no entanto é' perfeito e sábia- com Duncan RenoIdo e Neil[ Ha-

mente interpretado. Nenhuma
milton 11 e 12 Eps.

No Programo:
produção saíu das mãos de

I
Filme Jorno, -D.F E.-

DAVID EZELNICK que não Preços Cr$ 2,00 e 1 00

fosse completa. Seus filmes i Impr. até 10 ano"

são brilhantes e âtônlicos!'
* * *

CLAUDETTE COLBERT,
admirável como sempre. JO
SEPH COTTEN, cada vez mais
soberbo. O velho LIONEL
BARRYMORE ainda em for
ma, no papel de um bom sa

cerdote. l\lONTY WOOLEY,
rabugento, mas no fundo uma
alma bôo. JENNIFER JONES,
apaixonada e ardente. SHIR
LEY T.El\JPLE, querendo amar

e ser amada. E ROBERT
,

WALKER, prêso nas malhas
de cupido.

Um espetáculo como poucas
vezes poderá assistir o nosso

público. Nós o recomendamos
com vigôr e etusiasmo.

01

DR:. THIERS FL:h;MING
Transcorreu ontem o ani

versário natalício do distinto
Patrício S1'. dr. Thiers Flemínzb'

chefe do Comissão de Melhora-
mentos Portuários e, sem la
vor, um dos expoentes da en

genharia nacional.
Incumbido pelo Govêrno Fe

deral de importantes missões,
entre elas a de estudar um

grande porto no Ceará, o ilus
tre. brasileiro gosa largo con

ceito como profissional e como

"gentlernan",
Associando-se às manifesta

ções ontem tributadas pela
nossa sociedade ao seu presti-

; gioso elemento, os operários do
Pôrto e grande número de ami
gos procuraram homenagear o
distinto aníversaríante, não

-conseguindo efetivar a' mani
festação porque o dr. Thiers,
num requinte de modestia au
sentára-se desta capital.

'

"O Estado" envia-lhe cumpri
mentos, com votos de felicida
de.

•

SR. JOSÉ WLADIMIRSKY
Faz anos hoje o sr. José Wla

dimirsky, proprietário da co
nhecida casa de roupas feitas
<IA MODELAR", desta capital.

*

\ VIAJ ,\NTES:
E:<tão e-n F!ori"'nóooli .. os li r"

Lorenz Kreuzar e Jorge Bu tache ed
funcionáriol da {'!ial da firm�

.

Hoepcke em Blumenau.
Grofol pela vi.ita.

Enc!1ntro 8" nesta capital o con

eeituado indu.triol em Leão, linha
sul, n, Auguuto Bras.ola, que c n

tem noa vi.itou
x

CONFERÊNCIAS
Centenário do nascimento de

Eça de Queiroz
O ceri'nnárío do nascimento

do notabilíssimo escritor por
tuguês Eça de Queiroz será as

sinalado nesta Capital por uma
conferência que, no Instituto

,. Histórico e Geográfico, profe
rirá a 26 do corrente, segunda- I

feira, o sr. professor dr, Othon
da Gama d'Eca, sócio do mes

mo Instituto" e membro da
Academia Catarinense de Le
tras.

A conferência será pública,
realizando-se na sede do Insti
tuto e da Cruz Vermelha. na

Tua Tenente Silveira, n. 69, às
20 horas.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

lIainha--doUbiratan
.. Dando curso a êsse movimenta

fio pleito, foi realizada na tarde de

quinta-feira, a terceira apuracão
parcial. cujo resultado foi ° se

gUinte:
1° lugar: Laurita Coelho. com

200 votos; �o Nadvr Carioni com

154; :10 Maria Alzi�-a Oliveira'. com

116; 40 Ney Lopes Viana, com 100:
5° Célia Brognoli. com 83: 60

SUeh-j?ou\'êa, com 4.) e outras senhorio
,as menos votadas. .

.

HOJe às 17.:10 horas na Relojoa I
na Aioritz será feita a qua rt« aDU- \

_

raSão e na grandiosa Ft',;ta Pril�a.
; lel'i( no Lira Tenb Clube. a ú'

tin1a.

Em fina camurço preto. azul.
e branco. lalto 4. 4 e meio

5 e 6 por Cr$ 95,00

Finís .. ima tela azul. p1'8ta,
bronco e borda. guarnições em

camurço, salto Anabela 6 e

meio por Cr$ 106.00

Lindo lapato em pelica, preta.
aZ�l. bordô, aolto 4.1/2. 5.12

e 6,1'2 por Cr$ 98.00

VENTilADORES

«Festa Primaveríl»
e dançante.

,

a PRIMEIRI MULHER
QUE fEZ UM' aUTÓPSIA

I

Em pelica, mal'ron, preta azul
e búfalo bronco solto 4, '6 e 7

Por Cr$ 9800

Em camurça bcrdô , preta, e

búfalo bronco. aalto rompa
2,12 PorCr$95,OO

Lindo sapato um húfalo bran
co. solto carioca Cr$ 90,00
Em pelica. azul. preto. havano.

Por Cr$ 80.00

Vendem-se dois v'entiladores eJec
triccs. grandes. para cimo de me-

8a ou parede, pendo um o8cilonte .

pr-opr-ios po.ra e9critório, barbea
rias, caIe", etc. Trotar na rua Al
mirante Lamego IS.

! .. _ -� '(l)NTRiB-ÚÃ"- .,,-

: oara a Caixa de Esmolas aos Indi·
gentes de Florianópolis.

Irmandade Beaeficente d'e N. Senhora
do Rosário e São Benedito

CONVITE
A Mesa Administrativa desta Irmandade, tem o prazer

de convidar aos seus Irmãos e demais fiéis, para assistirem a

Missa de 4° domingo que será celebrada em sua Igreja, no

próximo domingo, dia 25 do corrente, às 9 horas.

Aproveitando a oportunidade, convida a todos os seus

Irmãos para comparecerem em sua Igreja, 'no referido dia 25
de novembro, domingo, às 15,30 horas, afim de que revestidas
de balandraus, possam acompanhar a Procissão da Padroeira
do nosso Estado, SANTA CATARINA.

A Mesa Administrativa desde já apresenta os seus agrade
cimentos a todos os que comparecerem a estes atos de nossa

religião.
Consistório em Florianópolis, 22 de novembro de 1945.

J. C, Cardoso, Secretário
------------ --- .------

Concurso semanal
dos

Vines RITZ e ROIY

DIáRiO ÍfUlMO
OUMIl mUM NlIllsa

Os pensamentos Inais íntimos
de Marra Bierganz, nazista ta
nátíca, expressos nas pág ina s

de xeu diário, sensacionat do
cumerito obtido d0� arqutvos
cr.c.ais do Serv iço de !r:zor
rrwçó�s Secr\�ta'i uo F:xéi. _�,�. ')

Extraordinário e verídico re
lato sôbre uma decidida mu
lher que se atreveu a fazer a

autópsia do cadaver de urn

homem, conlribuindo pode
rosamente para destruir o pre
conceito que existia contra a

mulher médica.

fRACOS.
ANEMICOS

TOMEM

finba CID.i
"SILVEIBA-

Grand. Tónico

NEM TODOS VOUaM
A mcrivel façanha de 64 jo
vens americanos que partiram
de um porta-aviões para ata
car tôda uma esquadra japo
nesa. Não deixe de ler esta
condensação, em 21 págtnas
de um dos rnaioras livr�s d�
guerra já publicados
E outro. 23 artigos de grande
utitidade e interêsse.

lOS
PÁúllIlIS

Cine OdeOD

.........

�=f
N'''7UJ

BASES DO CONCURSO

Os leitores que enviarem as

melhores legendas anedóticas pa
ra o cliché acima serão premiados
com ingressos pará ')S Cines Rítz e

Roxv.
_- As anedotas serão recebidas

dté sábado à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acorupuu'ra
das de um recorte do cliché supra.

- Tôda segunda-feira serão pu
blicadas as melhor-es anedotas com
o nome ou pseudônimo do auto!".

PRE.t,"IOS
Os (':ll1flidàtC·S vencedores pro

curario seus ingressos na gerência
do Cine Ritz. 1>." segundas-feiras.

Os prêmios serão dístr ibuídoa
na seguinte ordem:

1° lugar - :2 ingress-os para as

sessões de quinta-feira e domingo.
2° lugar _ 1 ingresso para quin

ta-feira.
�o lugar - 1 ingresso parra terça...

feIra.
As mei..ores anedotas aão elas

sif iradas fa�ão jús somente à sua

publicaçã I.

A'II.NC.:\OI
Leiam 0 inte�e,.;Jnto

rlr" (';'-" P.�·7 e 1":;:1 'ii

PdJin..-.

pfO\lrarnl1
r J_ óit;rna

Cíne Imperial
A's 7,30 horoa

.•• :9 o strceaao continua?
Por amor ele voltou 00 país da in

triga e da aventuro. desafiando o

todos com seu espírito romântico
e audaz. e .uo Espada Invencível, .•

PRIZIONEIRO DE ZENDA.
com Ronald Calmon, Madeleine

Carrol, Douqlos Foirbonks. J r"

e Raymond Massey
No Progl'Oma:

Cine Jornal Brasileiro D.F .B .

O Cofre de Pandora -Desenho
Colorido

Fox Airplon Newa -Jornol
Preço. Cr$ 5,00 e 3.00

Impr. até 14 on08

DO DIAo PRECEITO
ENGANO DOS QUE FUMAM

Os fumantea cOltumom alegar
que fumam durante o tl:'abalho
porque o fumo Ihes dá boa dispo
sição e aclara as idéial. Puro en

gano: o fumo diminui a capaci
dade de J::�.')dução, prejudica a me

mória e tem açãó nociva sâbre o

inteligência
Torne o crobalho mais suave e

produtivo, e'fitando o fumo d:.:ran
ta 0.3 OCi.lP·.J.çJ.àS. S��_3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido Sncial Democrático
() Pa rl i d o Social Dellwcrú!jc'[) José Albino de Of ivci ru. I()<lf)

L'cJn'l'ida ;, lodos que se al.is laram Amaro Luiz . .10,10 Dias. Ju l i et a

ne:�te departalllento a virem COJJl a i Fiuza d� Carvalho, Jv:!t) Jos<" .\1_
max I ma presteza receber os seus ves . .J ose Ap uli no d a Si Iva .1I);i"
títulos. ('()J1r()rI!;� a relação abn i x rv." Cu n c ir: da Costa. José Gregi;l'! ) Ib-

LI:] HA A, i t i sta, Juracv de Lourdes Vir-ir-a
Antônio, Busa da Conceição. \ 1- João Huf'i n o oGulart, Joâo Fcnwn�

tino de Ol i vci ru. Antonieta .Jub,l]da d es de Aquino Filho, .Ioão Jose
Pat.rício, Albc�'lo Jenrique Sehlltz.[ Vi e i ra, oào Feliciano Alves, ,JC),IJ1a
AmsJ:J :'I[ar�(:'llno dos Pass�s, .\!('-' Luizu Vieira, Justina Selva, Jo se
xandre Vilalll. Anterior rerj'f',rlll Antônio Pacheco, João FrancIsco
Pinto, Artur I'crci ra, Ana :'I1m'tins HaIl1OS, José Nascimento Furtado .

. vndrudc, Alaide Garcia Nocett+, Justino Amorim, João Encas da
Arlen idc Perreira Marccli rio, An tô- Costa, João Ferreira de Mel», .Ioào

.

I n io Alexandre i\I<lr!!ns Filh'Ü.' A'Iro- Bent� dos Passos, José Be njanum"f ru Do n at i lh a da Silva, Anési o de da Silva, Jorge Hod ri auos Jou..
Barros, Aldo Guilhon Gonzaga, .\1- Selva, José Siriaco da "'Síl�a Jo â»
cinola Vieira Cardoso, Antôni» Antôn io de Souza, João .Jos� da
Fiorenzano, Adelaide Ca.tarina Mar-

I Silva Junior, Juracv Teodoro Car
quer da Si Ivu , Antônio Remigi., de I doso, José Antônio' Pacheco . .Ioa-
11edeiros, Artur Pereira e Ol i vc i ra , quim Manuel Coelho, João Mar-tins.
Ascendino André da Silva, Alcides lino dos Passos. Jandira Si lva
.da Purificação Goulart, Antni.. \-'1- Juloí Braciano Alves, João :'I1::1)'('e-
noel de Oliveira, Arão Stendel dos Santos da Costa, Luiza :'Ih!': 'I \

Areão, Aracy l)'Avila Simas An- Florentino de Jsús.
<frade, Agnes Mo rsch Hcruer , Ada LETRA L
Luz da Silva, Aran i Alves Vieira, Loh mcver , José Pedro :\letrer, fc'ão
Ana Maria Bruehado, Adelaide "Ii_ Lean ir Angélica Trouche, Luci
"eira de Souza, Alcidia Hégis 1'ei- Duarte cios Santos, Leôncio Lou re n

xoto, An a l ia Olinda Sch mi dt. An- �'O Vida], Luiz Vital Pereira, Lauro
tôn io da Silva Junior, Auguslinho Chaves, Laury Lisbôu, Lu iza Seh-

. Jacinto Goulart, Alcides Gonç atve s, l ichting. Luiza da Silva Burce los.
. -\Icides Francisco Marfins, Alz ir« Ligia :'I1aI'ia Sspoganics, Luiz Zef'e
Pinto da Luz, Alcides Manoel Pe- r in o Fernandes, Luiz Clc nihlo '.Iar.
rei ra, Anita Nunes Régis, Antônio tinelli. Lídia Pinto Lima, Leopol
.Joaquim da Silva, Amazilda Maria do Hass, Laudelina :'IIaria A'lfll'é
de Oliveira, Ana Mar-ia Digí acomo Lemos. Laude lin o :'IIilitão dos San
Franz on i, Alsizio Francisco dos tos, Lúcia Ki nce.sk a Vieira. Luiz
Santos, Almerinda :\Ielo Nocet+í, :'I1adeira. Lucia José DOS Sai-tos.

t1 Alice de Azevedo Rosa, Aricia Cor- Laudeliria Goricalvcs. Luiz Kuc line.
dolin a de Almeida. Augusta LIIJ1";. LETRA Jl

LETRA B :\Iiguel José D'Avila. Xlar ia (',ill-
Boanerges Xavier da Silva, Per .. dida Lopes, Mar-ia COI'I,ea. :'Ilaria

nadi no Costa, Beatriz Bernadm i, Amaral Fe r rr i, Mn oel Donato eh
Bento Alves Ouriques, Braudeli na Luz, Marcos José Dutra, :'Iraria Ca
Cunha Nazárío, Batistina Ana Ve- tari na dos Santos, Maria Joana
bel', Balb ina Garrido Portel; do Cordeiro dos Santos, Mar-ia Virgina

.Amaral, Bertolino Teodoro ("1 ;;i!- da Silva, :'laria Zenaide Santiago.
va , Bastilha Bosco Mendosa. :'Iraria de Lourdes Cunha Garcia.

LETRA C l\Iaria de Vmrdes Brito, :\laria TI'-
Càndido Guimarães Junior, Ce.d- rezinha de J esú.s Souza. Maria C:ar-

.lio João Pacheco, Carmem de ()[;- doso Ribas, �Iaria Grisard, :\l:lri�
\'eira S. Tiago Fernandes, Cata,'ina Ribeiro. Maria Dutra Coelho . .c\bria
Fernandes d Souza, Corila .Jovib

I conceicão.
Denti<:e Carpes, Mar;'li:.>

,Ia Rosa, CaI'linda Souza e Silv�, Pacheco de Campos, :Maria Pa�llo
• Conceição Quint da Silva, Car'11em da Conceição, 1Iário Alves Areias,

'\Iaria Dentice Carpes, Claudina 0e
1 Maria Adir Areias, :\Iaria Cipri'ln'l

Souto Goulart, Carmélia Ram.ls

R1'1
Bion, 'Mario Baltisiotte, Milton Ju

bas, Cora do� S�nt?s, Ca�mel�l ,Li- venal Filomeno D'Avi,la, }{ari? rf'�'
nhares Golol1la, Cehna DOIl1 Vlelra, nandes PereIra O]n'elra, �lana Bo
Clau(rionor Dutra, Carlos Garrozi, natelli. :Maria Fonseca ,Batista, \Ia·
·Clotilde Giesse Brandão, Celina ria Paiva de Oliveira Bandei:·8.

! 1encourl, ideney Santiago, Clotilde :'I(aria Barcelos. :'IIaurieia Rosa de
Bittcncourt Silveira. .Jesús f)in.�er. }Iaria Julita Gucder,.

LETRA D :'IIaria Ad?hy Pe-reira Raton, 'fa!"Ía
Dielrich Freitenr Von \\'angen- Pinheiro de Freitas. i\laria Falma

[ein, Domingos Guilherme Vif>ir'a, de HdJ'o. }[aria Vieira SÍ(,!ueLr_ü,
Daura Stendel Areão Dani!o Assun· :\[aria Emerenciana Costa, Man3
cão Lechunhuhl. Dora Cecilia d.1 .Julia Hamos \\'cndhausen, Mauril;a
Luz, Dorvina Xavier da Rosa. 1)p- Hodri!:(llcs Linhares, :'Ilada PerrOflC
r,otêa Carpes :\-1artins, Dalila Ha!11- :\lund. :\!aria do Carmo S-ch:l!I:e,r,
lou Schutz, Dalziza Soares, Dalrni- :'IIoisés Custódio ,cio Amaral. Mal'l'1
]'0 Livramento :'I[oritz, Dorval de O]il'eira '\!aria Rosa Teixeira

'Coelho Pinto FiUlO. Dj'alma Araujo, Zanetti, 1Iaria Pascoal �póst():.),
])omingos Franc. isca Martins, I)or-I i\[a.rin[c Gonzaga, ,,{aria da Glória
avI Bento Alves. Diva de Almeida, Raffs �1a("hado. :'I1aria Souza [hm
Dalgiza Ataide. Donalina Loch. ' lou, :'Il:Jria de Lourdes Berreta :'I!a-

Dimpina :'IIargarida Carneiro. I ria das Dores ?llello. }Iaria Fel r�lrJ

LETH.A. E I da Silva.
Elza Bernadini, Etelvina Nazúrin; LET�A.Y " ,

LinJlares. Eno de Castro Ganelra, I �lllasco Laul'Indo F Iguelr�d,).
Erotides de :'IIelo G\'aerel, Ema "a· :\'iIta Frazoni Viegas, Natalia To

sely, Elvira Sipoganz. Edith P"im mazia. .Keli Teodora de C�str?,
C o s 1 a . .Edgar Scheidt, Ecy!da :'\ai1' de Oli\'eira.!,e�ly Silva, .:\:1d:r

II Vieira de Ca,strü Faria. Erotidl's' Leal da Silva, .:-Iadlr Braulll1:J. lo
To]entino, E le li s a BittellC'()1!1'1. Silva. 1'<elson Carneiro, Nadir Lo
Ebrandina Xavier Sil\'a, .Emilia Ln- pes, Keslor Cal'l1eiro. Nelson Morei

Jeil, Elida Diegoli Correia, EIl1i- ra, Nézia Lopes. Normélia ,Souza
liano Peixoto. Elo," Gertrlldçs da Lisbôa, :\'oé :'IIendosa, N8dlr de
.silva. Ellcli,des Antônio Hic<Jrdo. Souza Aguiar. :\'ilton Gon�alves,
Elias :'I1anoel Cardosü, Edith Anto- Nilton Balista da Sih'a. NI(ohu
llieta da Rosa, Elllina da Sih'a :\[:- Sardú. Xilza Vilain da Rosa. Nilza

lis, Elallsio da Cunha. Edith Xasci- Cardoso de Oliveira. �icolau Va-
mento. lentim Ferreira. Nair :'Iiar(jUl's

LETRA G AIl1rl1on. Xorma :'IIaria Gerber.
Genésia :'Iraria FeITeira. Glad�tn-I LETRA O

ne Paladino Filho, Gentil Fernan- Olinda Souza. Orlando da Silva
<leso Gladstone Paladino. Gel'son Sill1as, Otávio René Lebarbench()ll.
Dutra, Gilda Souza de Paula. (�ené- Oito Henrique Daniel Laeser. l)1!:>::I
"ia Halllino Card·()so, GI'acilümo ,MOI1Sllilhott. Olinda Simas A;"slln
Hosa Afonso, Qllirino Gonçalves da ('<lo. Dndina Fe_rnandes da (.(),�t�.
Silva Gentil Mi"uel D·Avila. Gentil Olivia de Oliveira Furtado, OtJlJ::J.
)..Ii"u�1 D'Avila "'GeorO'ina T'lb::lliba Hainert Dacol, Oscar Silva, OS','al-
Ga�rozi. Gilber'to }ljr�l1da. do Agapito, Orlandina Bitt,encourt

LETRA H dos Santos, Osmarina Fanas, qr-
Higino Nascimento de Andr;Hh'. ner Zeni. Otaeilio Fernandes, Ol','ll

Heitor Lessa de Souza, Hora"ílld pia dl' Oliveira Alyes, OrlandlI?-3
Camargo Jaques. Herondina :\(a- Alyes Gouvêa, qtávio VaI' aBrasil.
('hado, Hugo Coelho, Henrique Ca,- Osni José Pereira, Osmar. Crl!z.
sio �llnes de Abreu Herminio I.3ri, Olga :'Iraria �Iendes; Olegal'lo V�
nhosa" Herminia Maria da COI'- lente Vieira, Ondll1a BravasSL's
de- Souza Soare,;, Hélio Duarte. Souza, Olinda Silveira.
-ceiçã{). Hilda Vieira il1aestri, Hi!d . .l LETRA P, -

I'LETRA I Pedro Zomer, Pauhno Joao ')3-

Ivo. �pogal1icz, Ilza Pereira e OE· tista Vieira, Pedro, Lau�ido 'j·)S

veira, Iracy.Demaria Marinho, J1'a- Santos, Pedro .Jose LUIZ Marçal,
ma Vieira Martins, Idelfonso oGn- Pedro JoQsé RellleI'J}edro" Poor:>
çalves. zidro .Plantão de Azevedo, Luiz de Souza, Ped�o Fr�nclsco da
In{tcia Oliveira ,de Almeida. Isanra Silva, Pedro Homalll1o S�lva Pe?ro
1Ie :'IIiranda Ferreira, Isaltina Sil- .Julião Roque, Pedro MllClO Perell·a.
veira, Tsura Silva, Iolanela Maria LETHA R

,

Bernadina .Dornbusch. lracellid Raul Tiago de Souza, Roque �1l1-
nibas. Ivo de Caslro Ganelra, Ida cezski, Ruth Meister,. �uy ele, Caso
Canllel1l Valente Cardos{l, tro Gandra, Romeu ylelra da Costa,

LETHA. J HOHlulo N'ocetti, Relllaldo Mundel
.J(IÜO Leo-('adio de :\1elo, João Lacerda, Pedro Luiz ..

Llrdoso .Joro·e Carneir·o João \1- LETRA S
meida, ,; lIcél�) Costa, .J (:sé M nn,;!'] Saida Maria Vie.ir�, Silvia Baso,
'de Andrade, Jessie Liegc Bastos. dona de Suoza, SIJ,VH} ,Furtado "de
-Lo,é Felipe Gonçalves Junior, .rI)S� Oliveira, Seydeney DI��, Sel,a",_m
"k�i() Cl0CS .. .1o:}() lnacio de Olin'il';J, JUSt' da Cunha, SebastJao :\IIlI\;'')

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es

teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando. seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos.
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos nanos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins QU por desordens urinarias .

Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt. valerá
uma experieneia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e compre um vidro de

PARA Os
BEXIGA RINS E A

Pilulas DE-WITT
o VIdro grande de Pilulas De Witt, contendo duas Yezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmeale muito menos.

CONTRA
TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCtiE

o mELHOR DOS mELHOQES
WWll-CONS "''''I1I� ""\4

Ouro para Denti��:-II'
22 Quilates (Justo Título)

IEnvelope de 3 e 5 gramas

Pedro Gomes Caldeira e Sra.João Frederico Simas e Sra.

p.:uticipam a seus par�n�es e

pessoas de lIuas relaçcea o

contrato de casamento de liua

filha FLORISBELA. com o sr.

Israel Gomes Caldeira.

participam aos parentes e

pessoas amigaM o contrato
de casamento de seu filho

ISRAEL, com Q nita.
Flori.bela Simas.

Máquina de escrbver I--------o-'-n-a-n-.-".-_-c-a--o--a-'-a-n-d-o--"-u-n-ic-a-.�IVende-se uma. portátil, marca :::II ..

Continentat 340 W. Devidamente registrada sob n. 548 em 1918
E.tcldo de nova, t.ndo sido USÇl- Para aprender praticamente: E.crituração

da unicamente no carre.pondencia mercantil. calculo.. cartas e portuquê. comer- I
particular de urna profe�lI.ora .s- cioia, dactiloga:afia em sua casa com 4 livros
todual. que enainam como se eu e.tivesse ao lado do

Rua João Pinto. n' 18 (baixo.;. aluno. Não duvide. é MeU porvir. Moçoll. moçOll,
5... 2 aproveitem esta oportunidade, Peçam pro.pe-

"';:;=====;;;;;"'ctOIl hoje poro e.te eurMO, que fareio em 6 me

Habili tadasell: Ficarão eMpecialistas muito conaiderados no

--------comércio. banCaM, acharão emprego logo. E.cre-

IVO ao autor: Prof Brando. caixa 1316. São Paulo. O mais conhe
cido que ensina bem ha mais de 30 anos: habilitou gerações de

I alunos: operários, sertanejos 00. milhares de instrução :rudimen
tar, Junte envelope .elado.

Pedido ao

DEPOSITO DEMTARfO

MASETT!
RUA SEMINARIO, 131 - 135

RUA MARCONI, 44 .. S. PAULO
que enviará lista de preços. I I

�----������--�--�
Gomes, Silvia Maria Ferreira, Se-
veriano Goncalvz Correa, Sizinb:l
Francisca Ferrira, Slust'rino S{iuu.

LETRA V
Yicência Difgiacomo Silva, V!tó

ria Polli, Vi�entina Ferreira ,Carri
co, Valmor Quermou Ram1ou. Van.
da Mari·a Kvivasischi Ligochi Val
mor Lopes de Carvalho, Wenceslau
StuaTt, Valdomil'O St.!)ri, Vilmar'
Barcellos, Vicente Fei.ió. Valmor
Fra.nconi. Vildign Jacob Vitali, Vi
daI Rosa de Jesús,

APENAS Cr$ 3,00 Camisss, Grsystas. Piíames
Com essa ínfima quantia Voeê Meiaada. melhores, pelos me

está auxiliando o seu pró:s:iulO,
D_orc. prc""'s .6 na CASA MISContribua para a Caixa de Esmolai "'-

aos Indizentes de FlorianóPil!is, CILANEA - Ruae. Mafra, 9

ISRAEL e FLORISBElA II
� n_o_i_v_o_s �

Florianópolis, 20-11-45

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

Curitiba. 20-11-45

J�lio J. Broering e

Senhora
Manoel Venâncio da Silva

e Senhora
participam Q !leu," parentes e

amigo. que seu filho DULFE
ajuatou núpcias com a senho-

rita Célia B�Qet'ing

participam o seus parente.
e amigos o contrato de c:;.asa
mento de sua filha CELIA

com o ar. Dulfe Silva,

I (élia e bulte
confirmam

Cambirela, 11 de novembro de 1945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ITu podes, se quiseresI A «Caixa de Esmolas», uma das coisas mais sérias e

mais socialmente benéficas que, em matéria de instituições,
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupori» de inscri

ção para os que q uieerern dar-lhe ajuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece seja dito da CAIxA, mas

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos
à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

Q �IT.DO- Sábado 24 dti Novembro d. \9.&5

A Sufocacão da Asma,
Bronquite e Tosse Alivia
da em Poucos Minutos

Sofre V. de ataques de asma ou de
bronquite tão violentos que o sufocam,
tazem-no perder a respiração e o im
pedem de dormir? Tosse com tanta
fôrça que se sente débil, incapaz de
trabalhar') Tem que viver sol> dieta e
cuidar-se exageradamente ?

Não importa por quanto tempo ja
tenha sofrido. deve sentir-se cheio de
novas esperanças com a receita médi
ca chamada Mendaco. Tudo o que tem
a fazer é tomar 2 pastilhas ás refeições,
e seus ataques desaparecerão como por
encanto. Em poucos minutos Mandaco
começa a circular no sangue, ajudan
do a promover uma respiraeào fácil e
livre, sono reparador e tranquilo. de
modo que desde a primeira norte se
sentirá mais jovem e mais forte.

Anos sem Ataques de Asrna
Mendaco não só traz alivio imediato

ao pacieníe e uma respiração mais fá
cil. mas tamhem atúa sobre o organis-

Notas rurais I
'['AllfBEJI PRECISAM UE

.. FÉRL\..S"
demonstrado de ma-Ficou

neira inequívoca que uma vaca

que executa o trabalho de um

ano em 300 a 320 dias merece

umas "férias" de pelo menos

umas seis semanas, dois meses

não sendo demais.

Algumas vacas secam o lei-
1 (' com dificuldade, sobretudo
quando os pastos são bons e o

animal é de bôa raça, Alguns Iprodutores de leite põem estas
vacas a pastar em um pasto ou

piquete que haja sido usado
pelo período de dez ou quinze
dias e no qual o capim haja
deixado de ser

- fresco e su

culento, ou então as deixam
em um curral .por alguns dias Agora lambem

_

a Cr S 10�OO
sem lhes dar outra coisa quo M· t d t t"���nt:���� dl�edI:;�d�uea;�ece� oVlmen O e cara er separa Ista
bem. Tcheran, 22 (R) - Ir-rompeu a

I
postos a derramar nosso sangue até

Há outros que tapam a ex- lllt� el�i Azerbaijan, As guarnições a última gota, pela integr-idade e in

tremidade da têta com colódio, estao Isoladas, e as comunicações dependência da Persia.

cessam de ordenha-las e espe- telefônicas e telegraf'icas foram 'I'eheram. 22 (R.) - Fornecendo

ram oito dias. Em seguida re-] cortadas. as primeiras notícias sôbre a ir

tiram o colódio, ordenham-nas Cincocnta mil pessoas foram rupção Da luta na zona norte da

por completo e voltam a tapar obrigadas a refugiar-se em Te- Persia, um porta voz militar de alta

a têta com o colódio e então heram, porque no norte da Pe rsla patente. persa, descreveu o movi
não se ocupam novamente de- "não oferecia segurança". Um Co- menta como de caráter separatis
las. Conhecemos pessoas que mité organizado para SOCOLTer êsses ta. iniciado pelo partido democrá

assim fizeram com bons resul- refugiados. declarou: "Estamos disJ tico, na provincia de Azerbaijan.
tados; mas queremos dar en

fase ao seguinte: onde se siga a

prática de tapar a têta, o úbre Assuntos: .luridlcos - Comerciais - Rurais c Inturmaüv.»,
da vaca deve estar isento de Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra o u ven da
tôda a infecção, caso contrá
rio é provável que se desenvol
va qualquer coisa grave no

úbre.
Não há dúvida de que é pre

ferível que a vaca passe fome
por alguns dias, isto é, para
forçá-la a secar o leite sendo
isto melhor do que usar coló
dio para interceptar por com

pleto um abundante depósito !de leite ao procurar secá-lo. ,

(Da revista "Vitória" , de 1
São Paulo).

Serviço de Aprendi
zagem Industrial I(SENAI) .:

Edital IDe ordem do sr. Delegaéo
Ieeglonal 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. I

23, as inscrições para provas:
de seleção de candidatos aos I EXAIUJES DE ADMISSÃO
cargos de: instrutor de marci- De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar-

neíro, instrutor de mecânico ugo 22 do Decreto-Lei 11. 6.141, de 28 de dezembro de 1943,
(ajustador-torneiro) e instru- torno público que, no próximo dia IOde dezembro, às 17 ho
tal' de ferreiro. ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10

Informações sôbre as condi- ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas inscri-

ções das provas e a natureza ções, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de .dezembro,
·das funções do cargo a preen- às 19 horas.
cher serão prestadas aos ínte- Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des
ressados, na séde da referida ia Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os

Inspetoria de Ensino, todos os dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.
dias úteis das 12 às 18 hora.s_ I Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
Milton Marques de Oli"eim on Florianópolis, 10 de nove'mbro de 1945.

Inspetor de Ensino 'Flávio Ferra)'], Secretário

mo. preparando-o para resistir a qual
quer futuro ataque. Muitas pessôas que
havíaru perdido pêso, que passaram as

noites sem dormir e que se sentiam
sufocadas com os sucessivos ataques
de asma ou bronquite. descobriram que
Mendaco acabava com os acessos des
de a primeira noite e muitos. já há anos,
não voltaram mais a sofrer de asma.

Sinta Alívio imediato
A primeira dose de Mendaoo come

ça a trabalhar no sangue e ajuda a

natureza a livrar-se dos efeitos da asma
ou bronquile. Em mui pouco tempo Iaz
com que se sinta anos mais forte e
mais jovem. Adquira Mandaco, hoje
mesmo. em sua farmácia: experimen
te-o e veja como dormirá bem esta
noite e como se senti-rá melhor ama

nhã. Nossa garantia é li sua maior pro
teção.

M e nda A O· Acabo com

.. a aSlUG.

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANÓPOLIS

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

de de 194--

ESCRITÕ1UO .1CJUDICO COllIER(' LU,

Florianópolis,

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

Brevemente, sumartaremos, nesta coluna, os nomes dal'i
firmas ainda não contribuintes, e das que já o são.

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

� �

Modas GUASPARI

de imo,eis. pinhais ou qualquer empresa neste estada

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRA?\CO
ADVOGADO

I

Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e J ackets.
--,

Vendedor por conta proprio Placido-Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

Rua Frei Rogério. fi;! - Caixa Postal fi4 - Fone 54

Endereço Te!. ELJBRANCO - LAJES - Santa Catarina

TENHA JUI·ZO
AUTOMOBIL.ISTAS

Atenção
TEM ::::;íFIL' S ou REU-

MATISMO DA MESMA

Para o seu dínamo o u motor
de or ro n'co a

OFICINA EN"ALD"
Conselheiro Mafra ne 135

ORIGEM? USE 0 PO-

PUL�A PREPARADO

� �..--�

I
I
•

Dr. 8.. G. S

Clínico

13IJfJl:li]r:1
A �IFILI� ATÀCA 1 UVU o ORGANISMO

U Fígado.
.

o Baço. o Coração, o Estômago. n"

hllmões, II Pe le. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres
no« Ossos, keumstísmo, Cegueira, Queda do Ca-

belo. Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agzoadavel

como um licôr
O ELIXIR 914 está apr ovaco pelo D.N.S.P. como
auxrhar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
F rlLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

!'nbre o. preparado ELIX.IR A composição e o sabor 8-
.914· devo dízer-lbes, sempre gradavel do ELIXIR -914. re
que'o tenho empregado., em comendarn-no como arma de
o .. ca-sos de Indtcação apre- facll maoejo para o püblíeo
rri1idli (aUiHs �m vartas de ,no combate â slfllh., qnallda
sua- msultestacõee] OI! resul- de' que frequentemente a

",.'os iém sldo I!lll!l;fatorlos, nroveíto no Ambulatorío da
1,:idl são rapldos e duravels, Maternidade de Santa MSTb.

Dr. WashingloD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passg.

�\�tSa{/Q.9.f . Laboratório
� ��-i== ,� �UA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
� � (em frente ao Tesauro do Estado

RnÁTOnO pnfOLÓG1C� Florianópolis
Medina farm. Narbal Alns d8 Souza

FUIIl. L. 4a Cosia Avila

Exorne de sangue. Exame poro verificação de cancer,
Exame de urina. Exame para �!erificQção da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doe.nço.s da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e trotlsfusão de sangue.

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

FARMACIA ESPERANÇA
Co F.rm�.tJw NILO LAUS
Bo,.._..... .................

_____-Ia ......aqetru - :a� - PwwI _

� Ce ftIorn....
___ • -..s. .1IaerW'r&atlla .. ..r_-...t-................ ...-oe.

... 1 .. &1 .=r::L'tw., "'....... ...._ ciJ1IiI ............ _••illllid

Academia de Comércio
de Santa Catarina

• u

COMPANIDA "lliANÇA DA BAlA·
F..d.da •• 1871 - !éde: I A I A

INCENDIOS J.: TBA..NSPOKTES
Cifras do Balanço ce 1944:

,

CAPITAL E RESERVAS c-. 80.900 606.30 a

Respon sabilidades Cr$ 5.978.401.755.97
�
�

Receta « 67.053.245,30
I

Ativo 142.176603,80 I

I
..

I
-

Sinistros pagos nos últimos 10 anos . 98.687_816.30 I

Res ponsabi lidades « 76.736.401 306,20
J

Diretores-
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvtllho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massofr8, Dr_ Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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g, ê51'4üO-Sabado. 24 ttlii& Novémbrci éiti 19.5
-_._-_._'-'------------------------_:_---.:.._------------

Partido S,o,cial Democrático
o ,Partido Soc-ial Democrátjco José Albin() de Ol ive i ra, Iuâo'conYlda :1 t od ox que se a l ixlar-am Amaro Luiz, .JO:IO lhas, Ju l ietu

nc;ste departamento a virem COJll a Fiuza de Carvalho, Juã» Jnst..-\1-
max nnu p rcxl ez a receber os seus I ves José Ap uli no da SI'I\'a J',.- .

'I r I
- .,' . ,. c • .I"títu os, CO]] orJ��� a re açao ablll"-l'.: Canelo da Costa, José Gregóri ) Ba-

..

Ll� I HA <l . _ i tista, Juracv de Lour-des Vivi ru,
. AnloJ1lO: Rosa da Conce içâo. \1- João Hufino o Gulurt, João Fcrnn n

tino ,d� OI I vcrru , An ton i ct a ,J�lb:"c.a d es de Aquino Filho, Joãu Jose
Pat,r�cJO, AllJc:[o Jcnr ique Schutz , Vieira, oão Feliciano Alves, .JIJan3A!1lSJD ::\IarcellJ.lO dos Pass�s, Ale- Luiza Vieira, Just i na Selva, ,hsl'
x andr c Vi t al l i , Antenor F erre'; ru An Iónio Pacheco, João Fran cis c o
Pinto. Artur Pcrcir a

.' Ana :'lartins Ramos, José Nascimento Fur-tado.Andrade, Alu id e Garcia Noc ettt, Justino Amorim, João Encas da
A.denlde Perrcira :'Ial-cellI1o, An tô- Costa, João Ferreira de )11'10, João

• n io Alexa.ndl·e :'Iar!�ns FIllw: Auro- Bento dos Passos, José Benjamim
r a Donatilha :Ia Silva, Ariesi o de da Silva, Jorge Hodrigues, Jo,,"
�.arr�s, A�d� .�JLlIl�on �onzaga,..\1- Selvy,. José Siriaco da Silva, JGÜ')
(I.nula \ IUI a �,ard'?so, .Antolllf\ Antônio de Souza, Juão .José da
Fi ore nzano, Ade laid e Catar-ina Mar- Silva Junior Juracv Teodoro Cnr
quer .da Silv<J, Antôn!o Rern igi.. de I doso, José Àntônio' Pacheco, ,i;)a
Medeiros, Artur Pereira e OIIV('i"a, quim Manoel Coelho João Murt ins
Ascendino Andr-é ela Silva, Alcides lino dos Passos Jandira Sily;�
«Ia Purifi,cação. Goulart,_ Antni o "':1- Juloi Braciano Al�es, João ::\1�rce
noel de Oliveir-a,

. Ara0. Sten.le! dos Santos da Costa, Luiza :'hr; '1,Areao, Aracy D'AvJ]a Sirnas An- Florentino de Jsús.
<frade, Agncs i\Iorsch Horner, Ada LETHA L
Luz da �ilva, Arani Alves. Vieir;.I, Loh mcvcr. José Pedro Metr-er, fc'ão
Ana Mar-ia Bruchado, Adelaide, ,I!_ Leanir Anzélica T'rouche T.HCi
veira de Souza, Alcidia Régis Pei- Duarte dos Sl�1tos Leôncio L�lllren
xoto, Anal i a Olinda Sehmidt. An- co Vi d a l , Luiz Vdal Pereira Lauro
iónio da Silva Junior, Augusl i nho Chaves, Laur v Lisbô a, Lui;'a Se"
facinto Goulart, Alcides Go nçalve s, lichting, Luiza da Silva Bar-celos.
.-\!cides Francisco .1'Iartins, Alz ira Ligia ::\Ial'ia Ssp ogan ic.s, Luiz Zefe
Pinto da Luz, Alcides Manoel Pe- rino Fernandes. Luiz Clcn il du �.[ar
reira, .Anita �unes Hégis, Antô?1!ü tinelli, Li d i o Pinto Lima, Leopol
Joaquim da SIlva, Amazi lda Mana do Hass, Lauclelina �1aria A,1flré
(�e Olive_ira, �na :'1aria Digi acomo I Lemos. Laude ll no �1ilitão dos San
FranZOI1I, Als iz i o FranCISCO dos

I tos, LÚ<:Ía Ki nce.ska Vieira. l._ulz\ Santos, Almerinda �lelo Nocet+i, Madeira, Luc i o José dos Santos,
)o Alice de AzevedO. Rosa. ' Ar icia

cor-I
Laud elina Goncalves. Luiz Kuclí ne.

do lin a de Almeida. Augusta LL)lJ'H;. LETRA .11
LETRA B .MÍgurl José D'1\"ila, Mar ia Cln-

Boaneiges Xavier ela Silva, Per- dida' LQpes, :'laria Correa, :'lIa ria
Dadino Costa, Be:ltriz Bernadu,ü, Amaral Fern-i, .Mnoel Donato da
Bento Alves Ouriqlles, Brau.:ielina Luz, l\Iarcos José Dutra, :'1aria Ca
Cunha Nazário, Batistina And Vc- tarina dos Santos, Ma'ria. Joana
ber, Ba!bina Garrido Portel: rIo· Cordeiro dos Santos, �iaria Virgina

.Amaral, Bertolino Teodol'o ela ;;:l- da Silva, :'Iaria Zenaide Santiago,
"a, Bastilha Bosco .Menclosa. :.raria de Loureles Cunha Garcia,

LETRA C 1\Iaria de Lourdes Brito, !'Ilaria Te-
Càndido Guimarães Junior, Ced- rezinha de Jesú..'i Souza. "'Iaria Sar

lio João Pacheco, Carmem de ()I;- doso Ribas, �1aria Grisard, l\Inri�
"eira S. Tiago Fernandes, Catarina Ribeiro. 1\laria Dutra Coelho, �lal'i:l
Fernandes d Souza, Corita ,Jo\'it't

I
Conceic:1o Dentice Carpes, l\Iarili2

,Ia Rosa, Carlinda Souza e Silv::>, Pacheco de Campos, :'laria Paulo
, Conceição Quint da Silva, Carmem da Conceicão, :\lário Alves Areias,

"faria Dentice Carpes, Claudina rle, Maria Aelir Areias, :'laria Ciprir.nn
Souto GOlllart, Carmélia RanllS RI- Eion, ?liario Battistotte, Milton .Tu
bas, Cora dos Santos, Carmem Li- \'enal Filomeno D'Avila, Maria If"'
I1hares CQJonia, Ce]ina DOin Vieira, nandes Pereira OIÍ"\'eira. :\Iaria Ro
Claudíonor Dutra, Carlos Garrozi, natelli, Maria FOl+seca Batista. :\la-

.\"
·Clotilde Giesse Bran{lão, Celina ria Paiva ele Oliveira Ballllci:-8,

r tencourt, ideney Santiago, Clotilde :\Iaria Barcelos, :''lauricia Rosa de
Bittencourt Silveira. Je,sús Din.ger. :'1aria Julita Glleder"

LETRA D Maria Ad?hy Pereira Raton, 'faria
Dietrich Freitenr Von "'a.ngen- Pinheiro de Freitas, Maria Falma

tein. Domingos Guilherme Vif>ira, de HdJ'o. :'Iaria Vieira Si{.lucir':..,
Daura Stenelel Areão DaniJo Assun- :'Iaria Emerenciana Costa, Mari3
cão Lechunhuhl, Dora Cecilia fI ..l Julia Ramos \Vendhausen, l\laurihl
Luz, Dorvina Xavier da Rosa, D()- Hoelri!:;lles Linhares, :\}al'Ía Perrone
rQlea Carpes :'Iartins, Dalila Ha!ll- :"1l1nd, :'!aria do Carmo &h:l!I�er,
lou Schutz, Dalziza Soares, Dalmi- ::\Ioisés Custódio do Amaral, :\!al'j'l
1'0 Liyramento :\Ioritz, Dor\'al de Oli\'eira '\lnria Rosa Teb.eira
Coelh-o Pinto FiU1O, Djalma Arauio, Zanetti, Maria Pascoal Apostolo,
Domingos Francisco .Martins, Dor-I Ma.rim. Gonzaga, "Iaria da (.�lória
avl Bento Alves, Diva ele Almeida, H.affs l\Iachado, 1\1aria Souza [{am

DaJgiza Ataide, Donalina Loch, ' lou, ::\Iaria de Lourdes Berreta :\!a-

Dimpina :'-Iargarida Carneiro. I ria das Dores Mello, :Uaria FeIT"ILl
LETHA E I da 'silva.

Elza Bernadini, Etelvina Nazúrio; LETRA:'"
.. .

Linhares, Eno de Castro Ganclra. I Nolasco Laurmdo Flgueir�d,),
Erotides de :'1elo (�vHeJ'(l. Ema Va- -"ilta Frazoni Vie.gas. Natalia Tr)

sely, Elvira Szpoganz, Edith Pilill1 lIlazia. !\e!i Teodora .de C�str�),
C o s t a, Edgar Scheidt, Ecy!dn Xair ele Oliveira, Xelly Sllva� .:\:1d:r
Vieira de Castro Faria, Erolidl's I Leal da Silva, Nadir Brau]Inu lo
ToJentino. E Ir li s a BittellCf)llrl, Silva, Kelson Carneiro, Nadir Lo
Ebrandina Xavier Sil"'l, Emilia Ln- pes, Xestor Carneiro, Ke}�on �Morei

leit, Elida Diegoli Correia, Emi- ra, Nézia Lopes, Norrnella
.

Souza
linno Peixoto Elo" Gertrndçs da Lisbôa, Koé :\Iendosa. N8dlr de

.silva, EucJi.de's Antônio Ric8rdo. Souza Aguiar, :\ilton Gongalves,
Elias :'lanoel Cardos'o, Etlith An10- :"\ilt-rll1 Balista da Silva, NlCOhu
llieta da Hosa, Elllina da Sil\'a :.'II!- Sardú. Xilza Vilai� da �osa. Nil�a
lis, Elausio da Cunha. Eelith :\'asci- Cardoso de Olrvclra. �Icolau \a-
mento. I('ntim Ferreira. NaIr ::\iarqli l'S

LETHA G :\mmon . .:\orma :'Iaria Gerber.
Geni'sia :'laria Ferreira. Glad�t()_l LETRA O

(".
ne Paladino Filho Gentil Fernan- Olinda Souza, Orlando da ".jva

<les. Gladstone Paladino, Gerson Silllas. Otavio René Lebarbenchon.
Dutra, Gilda Souza de Paula, (;ené- Otto Henrique Daniel Laeser. Ol!)'�

�ia Raulino Card,oso. Gracilim10 ::\longuilholt, Olinda Simas Assun

Hosa Afonso, Qllirino Goncalves da do. Ondina Fernandes da Co.�l�.
Silva, Gentil 'Miguel D'Avil'a. Gé'ntil Olivia de Oliveira Fur�ado, OtIln

),Ii"uel D'Avila Georuina Tabaliba l1ainert Dacol, Oscar SIlva, Owa!-

«a�rozi, Gilber'to l\llr�nda. do Agapito, Orlandina Bitt.enCOlll't
LETHA H dos Santos, Osmarina Fanas, �)r-

Higino Nasciment,o ele Andr:1dt·, HeI' ZpnÍ. Otacilio Fernandes, 01'.'11-
Reite;r Lessa de Souza, Hora"J]u pia de Oliveira Alyes, Orlanelu?-H
Camargo Jaques, Herondina :\Ia- AlH'S GOllvêa, C?távio Var aBra.sIl,
{'hado, Hugo Coelho, Henrique Ll'i- ()sni .José PereIra, Osmar. CII;Z,
sio ;'IIunes de Abreu Herminio [31'1- Olga :'laria :\Iendes, Olegano "a

nhosa" Herminia Maria da Cu!'- lenle Vieira, C?nd�na BI'avassc>s

de Souza Soare_" Hélio Duarte. Souza, Olinda Silveira.
-eeieã{}, Hilda Vieira Maestri, Hi!d.l LETRA p.

J
-

I'o

LETRA I Pedro Zomer, Pauhno. oao ')3-

Ivo. Spoganicz, Ilza Pereira e Oli- tisla Vieira, Pedro, Lau�ldo
r '�,)s

"eira, Iracy Demaria l\Ial'inho, lra- Santos, �edro .Jose LUIZ Ma_ ç�l,
ma Vieira :Vlartins, Iclelfonso uGn- Pedro J'Üse Relllerpedr,o,. Pedi:>

c;alves, zidro .Plantão de Azevedo, Luiz de SQ,uza, Ped�o Fr�nclsco da
In{lcia. Oliveira ,de Almeida, !sanl'a. Silva, Pedro Homahno S�lva P�ro
de ::\1iranda .Ferreira, Isaltin,1 Sil- .Julião Roque, Pedro MllCIO Perel1'a,

\Jeira, Isura Silva, Iolanda Maria LETHA R
.

Bernadina Dornbusch, Iracenl,l Raul Tiago de Souza, Roque �m-
Hibas, Ivo de Castro Ganelra, Ida cezski, Huth Meister,. �uy de Cas-

Carmem Valente Cardoso, iro Gandra, Romeu ylelra da C03ta,
LETHA J H.omulo Nocetti, R�ll1aldo MUlldel

.Joiio Leo<:adio de ::\1elo., João Lacerda, Pedro LUIZ.
Ci1rdoso, Jorge Carneiro, João \J- �ET�.� S

. .

Hleida, .r lIcél io Cc�sta, .

.J osé Man';('] Saida l\I,ana VJe.lr,�' SIlVIa Basi",de _-\ndrade, ,Jessle Llegc Bastos, dona {Ie Suoz.a, SI,},-\10 .Furt�eI() ..

(,e

.J..o-;é Felipe Gonculves Junior. J,)�,� Oliveira, Seydeney Dl��, Sel.at,_ITI
,JC.:l() l;6es, .João inacio de Olivei!';!, JOSl; ciD Cunha, SebastJao :\ldl(:I'}

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

rnaticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo .. , V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es

teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidorC's nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos aanos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Irnpômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins QU por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Wítt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado, Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestías, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo· seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

o y,dro grande de Pilulas De Witt, contendo duas ".zes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, cuda propo,.ciona/raeole muito menos.

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

SEMPR!

G ,'TlEtHOR DOS mELrlOQE5
____III.l-CDNS rt�'1\�II"l!III1jllll!l__

Ouro para Denti��as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao
DEPOSITO DEMTARfO

MASETT!
RUA SEMINARIO, 131 - 135 IIRUA MARCONI, 44 - S. PAULO Ique enviará lista de preços.

Gomes, Silvia Maria Ferreira, S;
veriano Goncalvz Oorrea, Suir.b3.
Francisca Ferfira, SIustrino Svuu.

LETRA V
Vicência Di'giacomo Silva, Vitó

ria Polli, Vítlentina Ferreira ,Carri
co, Valmor Quermou Ramlou, Van
da Ma.ria Kvivasischi Ligo-chi Val
mOi Lopes de Carvalho, Wenceslau
StuaTt, Valdorniro Stori. Vilmar
Barcellos, Vicente Fei.iú, Val'TIor
Fr�lllconi. Vildigo ,Jacob Vitali, Vi
daI HOSél de Jesús.

João Frederico Simas e Sra.

p.:uticipa.m a seus par�n �es e

pessoas de S\1as reloçcea o

contrato de casamento de suo

filha FLORISBELA, com o sr.

Israel Gomes Caldeira,

Pedro Gemes Caldeira e Sra.

participam aos parentes e

pessoas amigos o contrato
de casamento de seu filho

ISRAEL, com ti srita.
Flori.bela Simas.

I ISRAEL e FlORISBEtA II
I noivos iI
:- J

Florianópolis, 20-11-45

5

l\!�n�s!D�m��o�!��Í'!�C!I-----O-r-9-an-i-%-aC-ã-O-B-'a-n-d-O-I(-U-n-ic-a-.�IContinentat 340 W. Devidamente registrada sob n. 548 em 1918
Eatodo de nova. t.ndo sido USÇI- Paro aprender praticamente: E.crituração

da unicamente na corre.pondencia mercantil. calculoso cartas e português comer- I
particular de uma profesliofa ês- ciaia. dactilogcafia em sua casa. com 4 livros
tadua.l. que en.inam como se eu estivesse ao lodo do

Ruo João Pinto, n' 18 (baixos). aluno. Não duvide. é seu porvir. Moços. moçQ8.
5'1 2 aproveitem esta oportunidade. Peçam pro.pe-

.!:======:.. ctos hoje para este curso, que farão em 6 I):\e

Hab i 1 i tada Jles: Ficarão especialistas muito considerados no
-------- comércio, bancos, aoharão emprego logo. Eacre-

I va ao autor: Prof Brando, caixa 1376. São Paulo. O mais conhe
cido que ensina bem ho mais de 30 anos: hahilitou gerações de

i alunos: operários, sertanejo. ao. milhares de instrução rudimen
tar. Junte envelope .elado.

I· APENAS Cr$ 3,00 Camiss.. Gravatas, Pijame!
Com essa ínfima quantia Voeê Meiseda. melhores. pelos me

está auxiliando {} seu próximo.
D.Ore. prc"", .6 ns CASA MISCentribua para a Caixa de Esmolas ",.�

aos Indili:entes de Florianópolis. CILANEA - Ruae. Mafra. 9

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

Curitiba, 20-11-45

Júlio J. Broering e

Senhora
Manoel Venâncio da Silva

e Senhora
participam a seu" porentes
e a.migOi! o contrato de casa

mento de sua. filha CÉLIA
com o Ir. Dulfe Silva,

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

participam Q seus< parentes e

amigol que ileu filho DULFE
ajustou núpcias com a .enho-

rita Célia B�ot!ll!'Íng

, Célia e I>ulfe
confirmam

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

Cambirela. 11 de noumhro de 1945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agradecimento e Missa/Deseja obter

de S-I L- h emprego "/
UI I va 10 ares

'

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informacões úteis", dando todas
as Indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a}
aos interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

x x x

Religião
Catolicismo

O SANTO DO DIA
24 DE NOVEMBRO

Club e dos Fu ncionários PÚ
blicos Civis de Santa

Catarina
a v i 5 o Adelaide

Flor ianópolis

* * *

Cornurrico-se ao. srs. associado.
que o sr. dr. Saulo Ramos, panou. Filhos, genros, noras, netos e irmã, conS. João da Cruz, Confessor a fa2.er parte do corpo médico do

Êste santo nasceu em Outiveros, Clube. atendendo na sua especia- vidom a todos 08 parentes e pessoas

vila do distrito de Ávila, na Espa- li.dada -- Ci�u.rgia Geral. Ginec.olo. amigas para assistirem a missa de 70

h O
.

bres I glO, Obs tetr-ícío e TraumatologIa -- dia que mandam celebrar na Catedraln a. s seus pais eram po ares e às liegundos e sexta. feiras.' da.. . "

humildes de condição, mas eram 113 às 15 horas. na nossa séde 80-1 Metropo
í

tcnc ,
as 7,3ll horas, do dia 26 do corrente.

convictamente crentes e de uma t�ial onde os demais focultotivo� pelo dE!sc_?nço etern� �e sua alma.

honestidade de tôda prova. João s�s. drs. Paulo Fontes. Newton D Por este ato rellgloso agradecem a todos que com-

. . -

,'Avila
e Agripa F aria, continuarão pa e 2 vs 1era o mais moço dos tres irmuos

a a'te.nder nos horários habituais
rec rem.

e desde criança começava a dar e nas re�ecti.vas

especiaJizações.I---'---------------------------1assinaladas provas de virtudes. Aos F'Loeíonôp o l ie , 9 de novembro de QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANCIA ?
24 anos tomou o hábito de Carme- 1945.

Iita em Medina deI Campo. Ai ence-
VITOR LIMA, . PROCURE A

tou vida tão penitente e mortifica- Presidente na_!!!�eto!..�·'!__ Dllal-atarlDa PerelDra & Mello.da que era o assombro dos demais

M ISS Areligiosos. Antes de acabar seus

dias deu princípio a reforma dos
Carmelitas no convento de Durne- t

Francisco Freitas. se-

lo, onde sua alma subiu ao céu para
nhora e filhos. convi-

receber a recompensa dos seus
dam a seus parentes e

maus tratos e penitências voluntá- pessoas amigas para assisti-

rias aqui na terra. 1 rem a missa do prirneiro a-

* ':' �, n ives sério de falecimento de

HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS sua inesquecível filha DILMA

PARA DOMINGO FREITAS, que será rezada

Catedral: a, - 7. _ 8, _ 10 ho-: dia 28 às 7 horas, na Lgre i«

I de São Francisco.raso

Novena: ás 19 horas. Antecipamente agradecem
Em dias da semana: Missa: ásl aos que ccmparecer.

7 horas. nunca o mal seria reprimído da
Igreja de S. Francisco: 7. - 9' sociedade ; tanto mais quanto o ho-

horas. I rneru deve ajudar o progresso dos

Hospital de Caridade: 5,30. -

81. seus semelhantes. Logo, não se de-
horas. ve tomar este pr-incipio como r'l--

Puríssimo Coração de Maria gra absoluta: "Não julgueis. si não
(Parto): 8 horas: quiserdes ser [ulgaãos ", pois a le-

Igreja de St. Antôrrío. 7, - 8 ho- tra mata e o espírito vivifica". i
Tas. (De "O Evangelho segundo o :

Igreja de S. Sebastião: 6.30 ho- Espiritismo). I ���.:�����-���������������������������raso x x x

Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas. Amigos: para a frente! As vossas'-------------------------------

Capela da Base Aérea: 8 horas. comprovações espírrtas vos dizem: IAsilo Irmão Joaquim: 6 horas. Avante; hoje estamos mais unidos
I

Ginásio: 5, - 6, - 7,30 (só alu- a vós do que ôntem.

nos), - 8,30 horas. Lucipaz
Capela de S. Luiz: 6.30 - 8 ho- 000

raso

Capela do Abrigo de
horas (todos os dias).

Trindade : Matriz : 8

Rua J cão Pinto, 16

Vendem se, para sala, quarta
fi' cozinha, em perfeito estada
à lua Pvdr e Roma n > 90.
Preços de ocasiã-i. 5 V •. 5

* * *Crédito Mútuo Predial
Proor e r a r ro s - J. Morelr� & f la.

A mais preferida, é inegáveL
2 sorteios mensais 4 e 18

MUitOH boníficocôes . � médico gra 'Foi

Tudo rsto por apenas Cr$ 1,00

M�IOR

Urgente
Precisa-se de um coz irâie iro ,

na pensão PaI ticular da Bc se

Aérea Tratar com Benedito
Garcia na Cia. Dahna Co ncei

çãc. 5v 4

Menores: 7

horas.
Trindade: Chácara dos .Padres: 8

horas.
João Pessôa (Estreito): 7,30 ho-

raso

São José: 7,30 - 9,30 horas.

Coqueiros: 9,30 horas; dia

guinte: 7 horas.

* * *

'Móveis

Negócio urgente!

CR s 6.250.00

Por motivo de vi s.ge rn vende
se o armazem de secos e mo

lhados sito à Pr..ça LAuro Müt

ler, 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataria

I
Pereira, à lua João Pinto,16

15 vs. :5
x x X

I TERRENO
Co mpr a-se um lote na" irne

diações da lmh a Circular ou

Agronômica. Informações na

rua Tiradentes - 14 - sob.
10 vs, 8

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal 8. A.
\

Empregada - Urgente
Senhora de fina trato necellsita

de urna empregada com urgência.
Paga bem. Tratar à Praça Pa

r.ira e Oliveira, 14.
* :{: *CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajanot 23 - FloriãnÓpolísRua

CARLOS-ALBERTO e

MARCIA·JACI
Hoje, sábado. às 19,30 horas, Irealiza-se no C. E. Amor e Hu-

se-
míldade do Apóstolo, sito à rua IIMarechal Guilherme 29, nesta
capital, a sua habitual sessão Idoutrinária.

Amanhã, domingo, às 15 ho-Í
raso haverá aulas de Moral

Evangélica para crianças, no

C. E. Bezerra de Menezes. à
rua Chapecó, s/n., e às 11{j ho
ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do ADÓS

(levemos [ulgar os outros .mais se- tolo. rua Mal. Guilherme 29, C.
veramente do que nos Julgamos, I E. Fé, Esperança e Caridade de
n�m condenar em outros o que em I

Jesus, avo Mauro Ramos s/n,,!
nos escusamos. Antes de censurar C. E. Juvêncio de Araújo Fí
urna falta a quem quer que seja, gueredo. rua Pedro Soares 16,
vejamos se a mesma censura não A. E. Fé e Caridade, rua Per
pode recair sôhre nós. nando Machado 51. C. E. José

A censura feita ao procedimento de Nazaré, rua José Boíteux
{Ie outrem pode visar dois fins: re· S ln .. C. E. Paulo de Tarso. rua
primir o mal ou desacreditar as Castro Ah-es 21. do Estreito e
pessoas cujos atos se criticam. Es- C. E. Seára de Amor. rüa Da A�«:iOll � Ro!I'Pl'Uen�IQÇÕM.� Geral

te último intuito jamais merecerá

T.ereza Cristina 1 n no Estret
_I

MQh'i� � F:[ol'lan6poU.
Ruo João PiAto, n" e

desculpa, por envolver difamação e to.. . Caixo Podal, 3'1
maldade. O primeiro pode ser lou· À noite. também de domin- FilieI; Crud·6.rno
vável, e em certos casos torna-se go, às 19,30 horas, no C. E. ,Jo- Rua Floriano Peixo'to, .ln (EdU.
mesmo um dever, pois daí pode re- sé de Nazaré. terá sessão dou- p)l'6priol,-T&legro.m,Q.� ·PRIMUS"

, ""er,t•• DotI prin.c:ipiab muníeip'ot
sultar um benefício, e sem isso trinária. d,,, EÀh.t,o."

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

1400,00. Aluguéis a lednt&doli.

Informações fones 1022 e 13iO

NOVOS e I

uo Caixas PQS��:�s* 240 e 270.

USADOS Motor a óleo crú
COMPRA

VENDE

Suba o homem, como Taqueu, ao

sicomoro da humildade e do amôr,
que há de Iorçamente, como I) pu

blicano, receber no seu lar a gran-
i

de doutrina da salvação. I

Quintilial1.o
::...----,---------------------

(D'O Clarim)

Sedas. CasiIDiras e Lãs

E-SPIRITISMO
NÃO JULGUlEIS

"Aquele que estiver sem pecado,
ati re a primeira pedra". disse Je
SÚS. Esta máxima desperta um de

ver de Indulgência. pois não há

ninguém que não tenha necessida
de dela para si; e ensina que não

ORLANDO S01\ �PBJLLl
RIa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 5 t --- Ead. Teleg.: «�carpelli)) -_. Florianópolis

participam aos amiqo. e pa
..ente. de lIeUIiI pai. Alberto
Gonçal'll011 ·dos Santo. a Iocí
Silva dos Santos, o nallci
menta de lieu irmãozinho

JOSE' -ROBERTO
ocorrida no dia 29 de Outu

bro p. pauado.

XADREZ
Avillomos no••os leitores

que. a partir do prórirna do
minqo. dia 25, iniciorernolil a

publicaçõo semanal de urna

coluna "ôbre e jogo de XA
DREZ.

,LI.yROS

fi·r::···:··"·:
:

, ••••. ; .•• 1
•

1

�0"O; L ,1t.O S A

�U�_DE®.OÂO,3l
. 1"10�I 011 DPOLlS:

poe-

VEND'E-SE

wta. nova lIacção ficará a

carge de dei. inteligentes [o-
"n3 que _.inorão co,!:, o

plleudônil'no de DOIS PEOES.

MACHADO ti ClA.

•

e VENDE SE um marca "CIi
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Srduei Noceti à

rua João PInto. 44,
Telefone 1134.

tuguê., espa
nhol, francêll,

inalh. �tc.

Romance, Po••ia, Religiã.o, Aviação.
Matemática, Física, Ouímica, Geo
logia, Mineralogia. Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, San,9am.nto, Metalul.'qia,
Eletricidade,; Rádio, Máquin_ Mo- Cr$ 18.000,00
tore., HidrcÍulica, Alvenaria, Agri' ,

cultura, Veterinária. Contabilidad. Um automóve l, marca Che··
Dicioná4'iOll. etc. eto.

I vro!et, tipo 1937, em perfeito
_______________ estado de conservação e fun-

GR "TIS '. cionamento. Tratar com o sr .

� Nagib Daux, no Cioe RITZ.

• ••

Quer receber otima surprella

que o fará feliz e lhe .erá de va-

lioia utilidade? E.crava a ,Soares. M qUI" a PFAFFà Caixa Postal, 84. NITEROI -- E.- • a n
todo do Rio.

._�._-_
----- (familiar)

Calcelras Vende-se em ótimo estado;
tratar com Placido Ma
rua Felipe Schmidt 34
de Móc:ias) F!orianó!>olis

Precisa· se para
regação. Tratar
Novembro. 11

eerviço" de car-
ver e

à Pcar,;a 15 de fra-
3v'2 Baz<Jr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO Sábado. 24 �. Novembro Q. "45

Notícias resumidas I
1

Os planos para a construcão

Ide 8 novos quarteirões de edí
fícios de apartamentos, num

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

..,.------- -.-.._-.. , -••__•••- - ••__. dos subúrbios orientais de
DR .. SETTE GUSMAO L_?ndres, inclúe v�nas inova-

CHIIll<'E DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il 00 çoes, entre as quais terraços,
OW'IIO de a:;.-erfelçOamento ��Jl�l"§lã�RfUIz�oS". I para a recreação das crianças
IJ1irlo do lnstltuta "Clern:7nte F�rrelra". deu Silo �:�oa. �e ��m��g i;t�:-:� e apartamentos térreos, espe-Sanator ,,) ue santos, em Campos do Jordao .

1 t truíllLOrlC.! GERAL - DIAGNóSTICO PR.i!COCliI1 .... TRATAMEN'I.>O JI1�PIilCUI,n; .. PO
cia men .e cons ruídos paraDAS DOliI1NÇAS DO. APARlIILHO RliI1SpmATóRIO. pessoas IdosasOPERACaO DE JACOBOEUS

.

'"roN8ULTÁS: DIAriamente, das 3 às 6 horas. CONSUL'l.'óRIO: Rua Vitor .MelreJ 1"
.

ItESIDllNCIA: Rua Esteve. J1ln1or. 136 _ Tel. 742.
... ii'

Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJri.l - Gar�anta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmtdt, 8. Das 14 àJ 18 h@ru.
RESIDENCIA - Con�elheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204
A gerência do. Cine. RITZ e

Dr. Polydoro S_· Th.-ago
ROXY avi.a. a lIeus frequentado-
re. que o Concurso que está rea-

G I jlizando será encerrado amanhã.
Clínica Médica f'm era

I impreterivelmente. àll 10 horas da
Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos, manhã. A apuração .erá feita u-

rins e demais órgãos internos, de adul,tos e criamças ma hora apó. o encerramento. En-

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16 treguem. pois. quanto ante.. o

I I'CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas programa-canCUrllO que 011 portei-
ro. dos cines RITZ e ROXY e.tão

...R.E..S.ID..E.N..C.I.A.:..A.v T.r.o.m..p.o.�.S.k.l.·,..6.2 F

..O.R.e..�.a.n..U.a.l.7.6.6 d.i•••tr.ib.u.i.n.d.o .-.- ������������������������������

fi �) ,/dAi., !,'e..r ,-.},
/

r,"

'

I, -r,..,A!%.trt f.:���.a�b·IM�-:;t.!':i'ií';v�;a�o:!:::'!::·g;��: I'�.
,.'. . de sortimento de casemiras, riscados, brins

bons e baratos, algodões, mo:t'Ínl'! e aviamentos

I
para alfai<:ltes, que recebe diretamente das

I,melhcrell fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do. Snr.. Comerci.nt•• do interior no sentido de lhe fazerem uma
visita antes de efetuarem suaa compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Laje&.

________� B_� .._J.. ..__.. -- ..I---- _

Indicador Médico

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso .. 4pertelooamento • Loop. PrlUca 110 Rio d4I J&neIn
_".ULTAIII - P...........: CIarIam_..... lO,30àu12 h•. à tarde ellceptoa••
....... ... 14 ás 16'_''' - OOlfIlULTO..IOI .r.... PIa..... f........ -

ft_ 1."1 - ae.taacdal .... rr-t..... c.a ti.

DR. ROLDÃO CONSONI
USUROIA G�RAL - ALTA cmuaGIA - MOL:lIlSTIA8 Dili 8111NHORAS - PARTOe

FOirmado pela Faculdade de Medicina da UnlTersldade de SAo Paulo, onde foi
�en<te por vários anos do Serviço Clrt1Jrglco do Prof, Al1plo Correia Neto.

Clrw-gLa do estômago I! Tias biliares. intestinos tlelgado e groseo, tiróide, rm..,IR'Ómta, beJd4ra. dtero, ovArI08 e trompas. Varteoceíe, hldrocele. YllIrlzM • h6rn1a.
CONSULTAS:

.... I" li heras, a Rua Felipe Schmldt, ai (altos da C_ Plliral.a). T.I. 1.688.
RESIDllNClA: RitBI EllteTea Jdn1or. 17D: Tel. 117M

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

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

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CL,NICA M..DICA - DOENC AS NERVOSAS

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

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
&lHIi.st.ente do Prot. SanIlOD, do Rio de ....eIr.

ESPECIALISTA
Ooençu e operações c.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ I! GARGANTA

CJ:rurgla modeena dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio. c6u
da bOca fentild08 de naacença)

�pla. traqu,,"SCOpla, bronccscopia vara retinida de corpos eatranh08, etc.
CONSULTAS: d.. 10 ... 11 e ob. 11 ... 111 hor..

Rua Nunes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doeri-
110. doa inte.tino•. rito e anua

-- Hemorroida.. Tratamento da
. colite amebiana.

Fuloterapia --, Infra-vermelho,
COlUlult: Vitor Meirel., 28.

Atende diariamente àa 11.30 rua, ••
à tarde, doe 16 N. erra diante

R_ld I Vidal Ramo.. 88.
Fone' 1067.

DE ARAGAO

.......,.... .. une...... aaa- " tAIr-.aa
e. lOI1U. ..__ .. c-._ b -.Iaer...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá
'lAlll_s;e ;1a.. 1. .. 17 �. RaIDlUI·

.. '" ","".(.��"", .. J"'fII'1IIlIb. _ .......-a

}
I

DR. ARMANDO V!URJO DE ASSIS,
.e"leo. ti. CliDie. Infantil da Asslstê"ncl. Municipal • a...lcal

de Caridade

oonULS�����1l���AH�td����oE8.��12�..... l.6M
Con.ulta. da. 2 à. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

DR. llIÁRIO 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
RESIDBNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual812

...

DR� BIASE FARACO
M�l.Ico - chefe do SeJ"Tlço de 8lfUbIJ d'O Centro de saM.

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENlTAIS DE
.umOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das :I às 6 h. - R. Felipe Schmidt. 4t .

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1M3
Reasumiu lIua clínica

DR. SAVAS LACERDA

A Europa quer produtos de
exportação da Grã-Bretanha,
tantos e tão cedo quantopossí
vel, escreve o comentarista in
dustrial do "Evening Stan- ,

dard" .

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

I

7

*

Já estão sendo exportadas
para o Bélgica, Dinamarca,

1 Holanda, Luxemburgo, Fin
lândia, França, Grécia e Itália
as mercadorias britânicas,
escreve um comentarista do
Evening Standard.

Espera-se que milhares de
novos super-taxis britânicos
estejam trafegando pelas ruas

das cidades da Grã-Bretanha
no próximo ano.

Em resposta a um urgente
apelo, feito por intermédio da
Rádio de París, afim de que
fosse fornecido um determina
do medicamento para salvar a
vida de uma· jóvem francesa
que estava sofrendo de uma
rara enfermidade, um aVIa0
do Comando de Transporte da
RAF voôu imediatamente pa
ra a capital francesa, levando
o medicamento pedido e que
a França não dispunha no

momento. Esta notícia foi di
vulgada no "Evening Stan
dard".

OE fF"EITO SEGl.'QO

e ,NOH NSIVQ AS

c�rANç.s f

Drs. Aldo Ávila
da'Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Atécnica moderna

"

15v-13

Rua Felipe Schmidt,
(Sobrado)

Florionópolis

21

Aviso

"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

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

Abél Alvar8ll Cabral Junior e .ua. filhas. Dey e Ely, convidam
o. parentes e pessoa. amigas para a•• istirem à mi&lIa do primeiro
aniveraário do falecimento de sua saudola el/pólla e mãi ELSA LEHM
KUHL CABRAL. que, em .ufraqio à .ua alma, mandam celebrar. na

Catedral MetropC!llitana. dia 27 do corrente :mês, terça· feira. à. 8 I 2
hora", no altar do Sagrado Coração de Je.ú., oficiada pelo P. Alvino
Bertholdo Braun. S. J.

De antemão agradecem a todo. que comparecerem a i.lle ato
de religio.a caridade. 3v-3

I'R. H·'T!9��2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Repre.entaçõe. Tran.porte. Marítimo.; Ferra.
Consignaçõe. -- Conta Própria viário., Radoviário•• Aéreo••

Rua Pedro Ferreira, 5 Ca.co., Fôgo. Acident.. do
2' Pavimento Trabalho. Acidente. P•••oais,

CAIXA POSTAL. 117. Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfjco « BOSCO»
....................................................

Curso de Admissão
Funcionará novamente, durante o. mellêll de dezembro e ja

,neiro. o já tradicional CURSO DE ADMISSÃO do. profenare. Io.é·
Warken e Waldemiro Cascae•• (ambos do Colegio Catarinenlle), de.ti
nado a preparal' candidatos, de ambos os sexo•• aOIl exame. de ad
miuão de todo. OI estabelecimentos de enlino .ecundário. tai. como:
giná.ios, escolos normais. academia. de comércio, etc.

Ali aula. começarão no dia 5 de de'l:embro e serão miniatroa
dali no periodo da manhã. da. 7 (til 11 horas.

A regularidade das aulall e a longa prática dos professore.
contituem a maior garantia do sua eficiência. No ano paillado. a

percentagem de aprovação foi superior a 80. do total dos aluno•.

Contribuição; O curso completo. ínclueíve taxa de inlcrição
no Ginásio. que será feita pelo Curec, importa em Cr$ 200,00 (du
zentoll- cruzeiro.). pagavei. no ato da matrícula.

Matricula: Da. 8 à. 20 horas. todos 011 dias útei., rns ncs sá
bados. no Curso de Hurnurridodee, à rua Trajano. 36. ou na relliden
cia do. respect ivce profe.sores.

A matrícula. de número limitado de o lunoa, já foi iniciada.
Obs : Só .e aceitam aluno. para o curso completo.

(310)

�---------- �

I Esta é a vel-dad(� 1
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
I

CONSELHEIRO MAFRA, 41 I--------_...ii

RUA

________________________________________-a .... �

_l\__DVOG·k�DOS
Dr. OSVALDO ,SULCA0 VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, a partir das 20 horas, todas as emiSSOfãs do Rio Grande do' 1
Sul irradiarão o grande comício do P. S. D. em Porto Alegre. falarão, '

,os srs. Walter Jobim e Bdroaldo Mesquita da Costa, leader catolico.
IA "festa prímaveru" de

O exmo. sr. dr. Luiz Gallotti. In-

terventor federal no Estado. of'e- hOJ0e no LJ' r.:ireceu, ontem, às 19,30 horas, em

" II
Palácio, um jantar íntimo ao ";1'.

comandante e oficiais ela flotilha Com mrcro às 2L30 horas. será :\ela serijo ]ll'r'('lamé1'la,; e eleitas

naval que veio em visita a Santa Ie;\ ada a efeito hoje. !lOS concorti- a Rainha e Princcsa-. rio clube ubi

Catarina, À mesa, armada em for- d()" :�ai(-)e;-; elo Lira Terus Clube, a ratanensc, as quais receberão be
ma de T. tomaram assento o sr. In-
terventor Luiz Gallotti; capitão-de- eó-'pel'arla e grandiosa FESTA PRI- los e riquíssimos prêmios ..

fragata Aldo ele Sá Brito Sousa, (., .\lA \TIi;R1L. promovida pelo simpá- Enorme é a anírnacão reinante

mandante ela flotilha naval; de- t ico grórn io soeis l-desportivo OH r-I pOI' essa notáve l festa, cujo suces

semhargador João da Silva Medei- R'\TAX ESPORTE; CLL'RE. com-' so promete ser dos retumbantes .

1'OS F'i lho. presidente e10 Tribunal
I)OSl" .la maiori: (Irl.s· 1 p .." C

ele Apelacâo e do Tribunal Regio-
,_ _< JOI'ens e a '1. • .I';. •

1 Elei I I
'

1 "1'11 ] no.e-a sociedade.
na 'eltora: (r. A "aro 1\ I en (a CHERBOURG ENTREGUE A'

Sabedores d� passagem por esta

I
- Ouviu falar algo no Rio Grande Si lveira. presidente do Conselho L'm encantador programa artís-

capital, e111 avião especial da "Cru- sôbre uma viagem do Sl', Getúlio Administrativo elo Estado: dr. r ico e danr-aute será efetivado. FRANÇA
zeiro do Sul", do dr. Yerlo Fiuza. Vargas ao Rio, antes das eleições? l vens ele Araújo, fOecl:etário, da

c-om a anrcsentacâo elas mais eles- O porto de Cherbourg que
candidato a Presidência ela Repú- - Não ouvi. .Iustíca Eelucacao e Sauele: Otávio I .

,."

desemnenhou un 1
hlica, pelo Partido Comunista, nos- C de Ofi\:eil'a, secretário interino ela ! lacarlas figuras artísticas da cida- esempen 10U um pape pre-

- orno encara essa campanha 1 ponderante no desembarque
so repórter dirigiu-se ao campo de

que ora se processa em todo o Bra- F,aze�le��: 51I:: Osvaldo �ulcão Yi�- d:'. tais como: o sonoroso "CI'OOl1e1'''
�,�

aterrisagem da Cruzeiro, na Base síl, para a eleição ele um Presíden- na, seci etano da SegUI anca .

Pu- .\ arcizo LlJ1Ia, () jovem cantor Ti-
aliado � na libertasão da �u

Aérea. te que seja a verdadeira expressão bllca� dr. Urlo De�ke, secretario da Il;íll (1 "Pequeno 0111elo) "I ropa fOI entregue as autorída-
Lá estavam aguarelando o seu da vontade do povo? Víacão, Obras Publicas e Agricul- , ,," , �. ,'.

' .'�, (UO
des francesas. Entre julho de.

canclidato vários membros do par- tura: cel, Anterior Tau lois de :\'les- vocal Irmãs Jarinto, um gracioso I ' .

. h

tielo comunista, entre os quais no-
- As perspectivas que se apre- quita, prefeito ela Capital; capitão- trio iní'antíl ele "ballet" clássico e I] 94� e JU1:ho de 194;:> os car-

tamos: Sebastião Vieira, José To- sentam são as melhores possíveis cle-fl,'c,1ga�,a Plínio,', el.a,_ Fonse.ca 1\.[el1-, ainda outras destacada s figuras gl�eJros aliados desembarcaram

lentino, Nelson Maia Machado, Ar- e tudo nos leva a crêr na vitória donça Cabral, capitão elos Portos; crue ('oncorrel'a-o COl11 .ei 'I'
al í 5.684.000 toneladas de ma-

ld 01" f J' ela candidatura do l)OVO, t t 1 Nil Cl T"
SI, a 10S0

na o iverra, pro essor ose enen e-corcne . 1 o raves el-, ,-' . , ,
'. 'terial e reabastecimento para

Martins, e muitos outros Qual a sua palavra ao povo de xeíra, comandante da Guarnicão concurso pala o glande 111'11ho rle�- ,.. ,

Saltando do avião o dr, Fiuza e
Santa Catarina? Federal e elo 14° B, C,; coronel Can- sa excepcional noitada festiva, os exércitos aliados. O pavi-

sua comitiva, foram recebidos por'
- Si o povo ele Santa Catarina tídio Quintino Régis, comandante lhão francês substituiu a ban-

calorosa salva ele palmas ele seus quizer a defesa ele seus direitos d_a Fôrça Policial elo Estado: capi- O movl·mento deira americana durante uma

�companheiros de Florianópolis, a segurança de sua liberdade, de tao de corveta Paulo de OlIVe,lra, cerimonia na qual tomaram .

Na primeira oportunidade, abor- sua tranquilidade e ele seu confor- comandante da Escola Aprendizes f..damos o dr, Fiuza, tendo obtido a to, deve votar no Candidato do ele Marinh.eiros; major João Alcán- emlDlsta no Japa"o p�lavra o �enera} Lee e o sr,

seguinte entrevista: Povo, tara da Cunha, eliretor regional I FIscher, diretor dos portos
_ Qual a sua impressão sôbre a Estavamos satisfeitos, e passa-

dos Correios e Telégrafos; 'iTIajol' Nova Delhi, 23 (U. P.) - A marítimos do Ministério da Ma-

grande terra gaúcha, após o comi- mos a palestrar com, o� membros Fern�ndes, PaII-:eiro:", chef� ela _l�a r-rádiO desta cidade anunciou, rinha Mercante,. em presença

âi� :��l r���:doc��; a��'����?��6ãg �1aal Cbo!l1ltIvat, dOds qlUaIS ,lnddagdamo,s, f�r �'lOn���rpigVb�JJI�tR�V��I\i�d�;- ontem que a recem-organisada de autoridades civis e milita-
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Presidência da República? Grande, sabiam algo sôbre a fa. de-c,orveta R§lymunclo ela Costa Fi-
. Japones� comu- 1'es. eIS o leIaIS amencanos

- A minha impressão foi a me- lada viagem dia 29, elo sr. Getúlio guelra e Jose elos, Santos Saldanha I mcou que cerca de cmcoenta foram nomeados cidadã.os de
lhor possivel; tuelo muito acima Vargas ao Rio ele Janeiro. .

da Gama. respectlYamente, corr:an- mulheres concorrerão como honra da cidade de Cherbourg,
da minha expectativa, Nenhum lIabia: clante:-i ,cios cOI�tra-torpecle�r9s candidatas às próxim l'-
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h�r:: in,terino da ,B.§lse --,\érea ele Floria- p:'lmeIra vez na história nipô- Londres, (BNS) - A notícia

M d·
· nopol�s; . capItao Hercules Torres mca que as mulheres tomam de que Londres possuirá dentro

e l"ID8
Última. exibiçõe. �errelra, comanda_nte �1a ia Bate· parte em eleiço-es po' em breve, os mais modernos ti-

- li Ronald Calmon. Greer G:1r.on e na Isolada ele ArtIlhana rle Costa: _ . �'
IS que, t· f

Sob a presidência elo elr, Artur Suzan' Peten em capitão-tenente Milton TornaghL n�o !:_1avmm amda gosado per- pos de aXlS, convenceu os nor·

Pereira e Oliveira, esta sociedade NA NOITE DO PASSADO SOl11anela�:e el,o _
caça-submarino mlssao, �osse para votar ou pa-

te- americanos de que a indús-
Um homem do mundo viveu três Guapore: capItao-tenente Gual- ta candIdatar-se. tria autcmobilistica' britânica

realizou mais uma de suas reu· ano. horriveis lIem .e lembrar de 1\1ter "varia Menezes Guimarães, co- avança a passos largos - es-
niões oi'dinárias, na passada quar- nada .. , E uma mulher fOl· torturada I a 1 la t I b'TI I ( n e (O caca-su marmo

I
creve Frederick Cook, corres-

�ta-feira. por trê. anOIl maill que jamais "Guaíba": capitão-tenente oão Bo-
e.quecerá... telho ::Ylachado, comandante do O pondente do Evening Standar- f,J

Um espetáculo maravilho.o e caça-submarino "Juruema"; capi-
rs. d, em Nova Iorque. O último

romantico... tão-tenente Sílvio ele Magalhães Aderbal Ramos 'número do "Time" publica, la-
Livre de cen.ura J:;--'igueil'eelo. comanclante elo caca- da Silva do a lado, fotografias de um
No programa: "llbmarino "Jutaí": capitão-tenente

Anêinimos da arte. DFB cIr, Hélio Maurício, capitão Duarte e
dos modernos tipos de taxis bri-

Preço. Cr$ 3,00 e 240 Pedra pires, chefe da Casa Militar João Batista I
tânicos, admitindo que os <;]ue

AVISO: -- Êste filme não .erá exi- ela Intel'ventoria: primeiros tenen- ,
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Londres utilizou durante tanto

bido em rnatinée portanto reRol- tes Fernanelo Noronha Barata e tempo adaptavam-se admirá- .

vemo. exibi-lo em sessão diurna. Gabino Vieira da Silva; segundos

Ihoje, àll 17 horas. tenentes Jairo M, de Carvalho. ADVOG A DOS velmente aos seus fins, Espe-
Fernando Carvalh0 Chagas, José Rua

.

ra-se que milhares de novos su- i

ROXY Ho'e S'b d à C 1 1 L Felipe Schmidt 34, tJ, a a o, 8 e so c e a Roque Guimarães e Sala 3, Telef. 16-31 per- axis estejam trafegando
16,3Ll c 19,30 heras Otávio Lima e Silva ele Morae�: I pelas ruas das cidades da Grã-

10 Filme Jornal • DFB jornalista Altino Flores. secretário
20 Red Cameron, o másculo cow-

ela lnteiTentorb e tenente Pira·
-

I
Bretanha no próximo ano. Só-

boy em: CARA A CARA guaí Ta,-ares, ajuelante de ordens GRATIDÃO-DA AUSTRALIA m�nte Lor:dre&. terá e:r;ttre dois

Um .uper western repleto de da Interventoria, O ágape tra11S- À GRÉCIA mIl e tles n111 e qUInhentos
emoções correu em ambiente ele refinada I d � 'l d -to

"

20 Edward Robinson, Ruth War- corclialidacle. À sobremesa. o ';1', Chegou a Atenuar uma mis-!
e"ses veICU os e um IpO Ja

rink e Bob Haymes em: dr, Luiz Gallotti, ergueu-se e sau- são da Cruz Vermelha Austra- aprovado, e de 500 a 1.000 de

Mr. WINKLE VAI PARA A dou, entusiásticamente, à distinta liana para prestar ajuda aos c�da um, dos modelos que se-

GUERRA oficialidade ela marinba, cujo pa, deportados grebo'os que estão rao exammados �entro de pou- ��Uma comédia fina e divertida. pel, na guerra recem-fincla, foi elos co tempo Os tax s assemelhaI'
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er as necessIC a( ('!'< (O PU) 1('0, 140 .• 20 e 30 episódioll d" lIen.acio- l�aJS )l'! 7antes, aliás. ,de acônl?
-

t 1
temos o prazeI' dI' infol'IIHtI' (]lH', nal seriado com Tom Tyler. Jane c�m as suas mdesmenüclas tradl- e para fazer os necessários pre- �e-ao maIS a �a�I:<2s par ICU a-

:a partir do próximo dia 2(; do Bate. e o cão ACE I çoes de, rllsclIl_lma, abnegação e parativos a filn de que o-rande Ies, ;mas pos;:;uuao a mesma

corrente, segunda.feiJ'a, fal'('IIlOS
O FANTASMA VOADOR bravUl:a: e ,termmou por le\'antar número de criancas ;:regas capaCIdade de transporte de

20 episódio: O Homem que nunca
um brmr!e a nossa :Vlarinha. O sr. f

' b -' bagagem - conclue o corres-
aumentar o número de Yiag,'I'Jls morre

comandante Aldo ele Sá Brito Sou- que so reram sob a ocupaçao
diárias na linha ('IRCl..'L}\R. 30 epi.ód·io: O Código de um trai- sel" lJor sua vez" agraelecendo €sse I do "Eixo", sejam enviadas pa- p_o_n_d_e_n__te_, _

dor. brIncle" retrIbuIU-O. saudando a I ra a Austrália, O chefe da mis- ASSISTÊNCIA MÉDICA BRI-
Preço único Cr$ 2,40 Santa Catarma na pessoa do sr. dr, são maJ'or A W Shep 'd - TA'NICA A' FRANÇAlntel'\'entor federal e fosando as .' n'" paI , ,a�

p�'()l'as ele aprêço e carinho rece- sIm,. declc.I�U que a Australla Londres, (BNS) - Em res
blclas (la l)()pulac;�o: em geraL Foi deseja, a�sI�n, demonstrar a posta a um urgente apelo feito

�,�egl�ll1te o cê1l:daplO servlClo: Ape- sua gratIdao pelos cuidados, por intermédio da Radio dí:
lltlyOS, Sopa, Creme de Aspargos, que os gTeg'o d', "

FLle ele Peixe Monte CarIo Perú ü
s IspensaIam aos ParIs, afIm de que fosse forne-

BrasiJe�ra, Chateaulil'iancl' Diplo-
soldados aust,r�llanos que lu- cido um determinado medica-

mata� Sobremesa: Frutas, Compota taram na Grecla em 1941. mento para salvar a via de
. rl� l)essef�', 11111110,..,. Champagne. uma ]'ovem francesa que esta�
CclJe e (hdl \llos. S. excla. revma.
ri . .TO<1Cjuim Dominalws de Olivein C'O (llltell1 IOllO'a _

-

I
va sofrendo de uma rara enfer-

. b. ' ,. ., . b excursao pa;;tOl'il' ,-

A rcehlspo Metl'o[)o!J tano, tendo si- ligeiramente acamado, grato con-I mIdade, um aVia0 do Comando
do (,O!1\ !Clado para tomar parte no ,-ite rogo aceitar transmitir ilustre de Transporte da RAF voou
Jantai'. e,;('us()u�se. por telegrama, ('ol11:lI1dante Fôrc:'a ;'\aval. Ofic.'iais I imediatamente para a Capital
nos segulIlte;; termos: "I:<�xmo. sr, ,'asos rle guerra segurancas rlistin- F'

.

fntc;'"el1tor LU1� Gallotti, Palácio ta considerac:ão melhoré" "oto,.;.
I ancesa,

,

levan,do o medIca-
do Covel'110 - i\ie"ta - De regres- Al'cebispo :\letl'opolitano". mento pedIdo e de que a Fran

ça não dispunha no momento
- informa o "Evening Stan
dard", acrescentando: "quase
ao mesmo tempo, dois pulmões
de ferro eram enviados da Grã
Bretanha para a Normandia,

I
onde havia re segistado um

surto de paralizia infantil. Es-

I
se auxílio médico foi feito por
dois hospitais britanicos, em

resposta dO apelo feito pel!:>
UNE'RA.. e pela Cruz Vermf:'lh9.>

Florlan6polbt 24 �e NovemDro de 1945

Entrevista do dr. Vedo Fiuza

Na parte científica da mesma, os

drs. Polidoro S, Tiago e Lins Ne-

yes apresentaram uma observa

�'ão, subordinada ao título: "Parto

abdominal completo",
O assunto foi comentado pelos

drs. Muniz de Aragão, Miguel Ca

valcanti e Benoni Ribas,
Para a próxima reunião inscre

veu-se o clr. Biase Faraco, que
abordará o tema: "Reações da

pele à medicação anti-sif�lítica, As

eritrodermias arsenicais",
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Jantar elo Palácio

Ao
NOVO HORARIO DA LINHA

CIRCULAR�
-:\'0 propósito dI' molhOl' "j(')].

Passará

naquela data,
abaixo:

6,40
7,00
7,30
8,00
8,30
9,00
9,;30

10,00
10,30
11,00
11,20
11,45
12,00
12,20
12,40
13,00

1;�,4{)
14,00

Público

a Yig;OI'ar, tam1Jfm,
° lJO\'O hOI'ál'io

Amanhã, no RITZ, àll 14 e 18,30
e no ROXY, àll 19 horas
DESDE QUE PARTISTE

14,:30
15,00
1.),:30
16,00
Hl,30
1(;,50
17,10
17,30
17,50
1.8,10
18,:30
19,00
19,:10
20,00
20,:30
21,00
21,;}O
22,00
22,:m

i • RETIRARAj)i[ SUAS CANDT-

.,DATURAS

Tôdas as J)('oidas, lnclllSnl' ;}�

fabricadas em outros Estad()�,
retiraram Sllas eandidatur:IS,
:para reinar nos lares calari
nenses. - cm vista ela cerlís�i
mil vitória do aperitivo K::\OT'I

PARA

E C Z

F E R I D A S,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R

Flc)I'ianópolis. 2;3 d(' })o\'('llllJl'o
(](, 19-1.;.
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