
No dia 29, quinta-feira desta semana, grande comício-- o último --em prol da
candidatura do General Gaspar Outra à Presidência d a República. Falará Nerêu
Ramos. O local será a Praça Quinze de Novembro; às 20 horas, nesta capital.
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CONSELHOS AOS ELEITORES
Florian�30lis - Terça feira, 27 de Novembro de

---_._�- .._---

, H. 95411945

Prfmeíro - Procure saber, no Diário Oficial ou nos car

tórios eleitorais, onde deve votar.

Seg'undo - Compareça à secção eleitoral em que estiver
alistado, entre 8 e 17,45 horas.

Terceiro - Leve consigo, se possível, sua carteira de iden
tidade ou documento equivalente (carteira de reservista ou

profissional) .

Quarto - O eleitor só pode votar na secção em que se en

contre incluido o número de seu título eleitoral. Só no caso de
não se instalar a respectiva mesa receptora, poderá votar
noutra.

Quinto - Ao chegar à secção, procure logo .receber a sua

senha numerada e lubricada.
Sexto - Quando fôr anunciado o número de sua senha,

apresente seu título ao presidente da mesa.

S<,tiníü -- Diante da 'mesa, assine as duas fôlhas de vota

ção, receba um envelope aberto e passe ao gabinete indevas
&ável.

Oitavo - No gabinete, poderá colocar no envelope três
chapas: uma para Presidente da República: uma para Sena
dores; e outra para Deputados. No gabinete, não permanecerá
mais que um minuto.

Nono - Ao sair, mostre o envelope, já fechado, à Mesa f',
a seguir, o coloque na urna com sua própria mão.

U<,dmo - O voto é secreto e obrigatório, havendo multas
de lUO,OO a 1.000;00 cruzeiros dOS faltosos.

•

Partido Social Democrático
PARA PRESIDENTE DA REPuBLICA:

General Eurico Gaspar Dutra

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

PARA DEPUTADOS FEDERAIS:
Nerêu de Oliveira Ramos, Aderba/ Ramos da Silva,
AItamiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo d'Aquino
Fonseca, Orlando Brasil, Otacílio Vieira da Costa,

Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira.

Wallace preve uma próspera, economia
Nova York, 26 (R.) - Num partamento do Comércio está

dos discursos recentemente facilitando as empresas parti
proferido, o secretário do Co- culares suas estatísticas e ope
mércio dos Estados Unidos, rações de investigações para
Henry A. Wallace, asseverou serem usadas na análise dos

que é nitidamente possível a mercados. Mas isso não cria,
realizar-se uma economia prós- só por si, maior produtividade
pera no após guerra. e abundância, avisou.
Em reforço a esta afirmação, "O problema mais difícil é

o sr. Wallace citou alguns desenvolver o tipo de distribui

exemplos de seu recente llvro ção que possibilita a produção
"60 Milhões de Empregos", on- completa". Explicou que a

de acentuou que as exigências ampliação dos mercados, man
externas de auxílio, reconstru- tendo-se a produção ao mes

ção e desenvolvimento econô- mo nível dos anos de guerra,
mico geral e a necessidade in- trará consigo um grande au

terna da construcão de casas, mento do padrão de vida de
confôrto público e equípamen- todos.
to industrial, são meios de re- ------------- I

��,�Vg��'. o problema do desem- Carvão polonês I
Acentuou mais uma vez que Estocolmo - (SIP) - As

o govêrno deve cooperar com minas polonesas forneceram
as empresas privadas par� no mês de setembro próximo
que elas possam funcionar passado, do ano fluente. dois
com maior produtividade, e milhões e setecentos e cincoen
mencionou os ramos de aloja- ta mil toneladas de carvão de
menta e de saúde como sendo I pedra. O maior coeficiente da

Iaqueles em que maior contri- produção foi registrado na mi

buíçâo pode ser dada pelo go- na de Horzow, onde a produ
vêrno para o bem-estar do po- ção de cada um mineiro é su

voo perior a uma tonelada de car-

Segundo o sr. Wallace, o De- vão.

Encabeçará a chapa elei
toral do P. S. D. o nome,
Ia consagrado em Santa
Catarina, -- de Aderbal Ra
mos da Silva.

Se há ecêrt:o. etri pon
taria direta ao coração
do eleitorado barriga-verde,
êsse nome é, sem dúvida, o
que mais fundo poderá
calar n a decisão dos vo

tan tes, levando-os a cerrar

fileiras em tôrno da figura
'de um homem moço, de

larga alma generosa, se

meador de benefícios, alta

compreensão social e a

quem indivíduos e insti
tuições devem mais do que

sabe, e muito mais do que
se pode pensar.
Dando sempre, e isso

com evangélica discseçêo,
êle encarna a virtude da
caridade sob o espirita do
socialismo cristão, que é o

eterno modêlo divino de
tôdas as formas de socia
lismo.

O Partido Social Demo
crático fêz bem em inscre
vê-lo como cabeça de chapa
entre os candidatos à de

putação federal. Aderbal é
um cimo de humanidade,
e raros cidadãos poderiam,
aqui, dizer de si mesmos,
o que êle diria, se a mo

déstia e o desprendimento
lho não vedassem. Apenas
isto: sou um homem bom
e o meu programa tem
sido êsse.
Dizemo-lo nós, entretan

to, porque esta é a hora
de firmar a verdade. Ver

dade, sim; pelo menos uma,
contra tanta mentira e

tantas falsidades, difusas e

profusas, mirando ilaquear
a fé dos eleitores.

LEIAM A REVISTA

O VALE DO ITAJAí

! NOTA Dft INTERVENTORlft
Tendo um matutino .desta capital, sob o título ,. Impar

cialidade, sr. Interventor", publicado um documento visado
pelo sr. dr. Indalécio Arruda, prefeito de Lajes, o sr. Inter
ventor federal solicitou esclarecimento áquele prefeito e re

cebeu o seguinte telegrama:
"Lajes, 26 - Afastado completamente da política, não

era possível conhecer as pessoas dos distritos que não se

achavam envolvidas nas lutes partidárias. Pedi, por isso, à
ambos os partidos aqui organizados que me auxiliassem com

binando comigo, isto é, discutindo, os nomes dõs cidadãos
idôneos que satisfizessem as aspirações gerais, ficando eu

com o direito de aceitar ou não os nomes lembrados. Foi o

meio mais adequado que achei para manifestar a minha im

parcialidade. As nomeações de cinco intendentes que já fiz,
obedeceram a êste critério. Outros quatro ainda permanecem
nos cargos devido a dificuldade que tenho encontrado na es

colha dos nomes dentro das condições estabelecidas. A mi
nha preocupação, no espinhoso cargo que ocupo" é somente
servir minha terra e cooperar com o govêrno esclarecido de
V. Excia. neste momento difícil, da vida brasileira. Cordiais
saudações. (Ass.) Indalécio Arruda, prefeito municipal.

criacão da Comissão
,

da Energia Atômica
Sugerida a

de Controle
Washington, 26 (R.) - Byrnes declarou hoje que a reso

lução criando a Comissão de Contrôle da Energia A:tômica,
dentro da estrutura das Nações Unidas, seria provavelmente
apresentada em conjunto pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha
e Canadá à Assembléia Geral da Organização das Nações Uni-

i das, quando essa se reunir a dois de janeiro. Byrues declarou
ignorar o plano para o acôrdo militar entre os Estados Uni
dos e a Rússia, sôbre a bomba atômica.

I MI���lan��, 1�!o,o�!onte�!e!t�,�eB2�!
novembro de 1935, nos quais perderam a vida valo
rosos elémentos do Exército Nacional -- atacados, en

quanto dà?-miam, pelos comunistas -- Q. sr. CeI. Nilo
Teixeira, Comandante da Guarnição, fará rezar bo ie

Iàs 9,30 na Catedral Metropolitana, missa de requiem.
Para esse ato são convidados as autoridades e o

povo em geral.
-

!Hemorragia cerebral
Nuremberg, 26 (U. P.) -

Anuncia-se oficialmente que o

doutor Ernest Kaltenbruner,
um dos acusados no julgamen
to dos líderes nazistas, foi re
colhido a um hospital com he
morragia cerebral. 'Seu estado
agravou-se esta manhã consi
deràvelmente. Com 42 anos de
idade, Kaltenbruner 'foi chefe
da Gestapo durante o período
nazista.

'Um grande
patriota

Vai conferenciar

Estocolmo - (SIP) - Co
municam de Varsóvia, que o

enterro do grande patriota po
lonês, ex-primeiro ministro e

líder do Partido Camponês,
Vicente Witos, foi realizado em
Wierzchostewice, aldeia natal
do desaparecido político, no

dia 6 do mês corrente. Witos
foi partidário de um entendi
mento entre a Polônia e a Rús
sia, mas desejava que a Polô
nia fosse considerada em pé
de igualdade e união como um

Estado satélite e vassalo dos
Soviets e, ainda mais, ocupado
pelas trop'as e polícia russas.

Estocolmo - (SIP) - A

Agência Telegráfica do assim
chamado govêrno devarsovía,
comunica que o sr. Mikola
jezyk partiu do Canadá para
os Estados Unidos, afim de
conferenciar com as autorída-

Londres - (SIP) - Foi des de Washington. É uma C8;
inaugurado na Universidade I sa um tanto estranha que as

de Edimburgo o ano letivo na

I Agências
canadenses e norte

Faculdade Polonesa. Usou da americanas não notificassem a

palavra o professor Pierkows- estada do mundialmente co

ki, declarando que, apezar de necido político polonês, sôbre
ocupações consequentes da Po- cuja sorte circulam vários e

lônía pelo? .exérc�tos inimigos até alarmantes boatos na par
e da adrnínístração estrangeí- te civilizada' da Europa e nas

I' ra,
a ciência polonesa não dei- Américas.

.

xou de trabalhar, mesmo nos

I
subterrâneos, o que prova. que

A fábrica de calçados "PELUSOm
acaba da instalar uma ceao de

a cultura polonesa é invencí- calçados para senhoras, na ruo

velo Tiradentes 19.

invencível!

. i
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guinte telegrama do sr. capi
tão-de-fragata comandante da
-flotilha naval brasileira que

De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar- esteve há poucos dias em águas
Ligo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943, catarinenses:
torno público que, no próximo dia IOde dezembro, às 17 ho- "Bordo do C. T. "Mariz e

ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10 Barros".
ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas tnscrí-] Ao deixar Florianpóolis apre·
ções, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro, sento a v, excia. atenciosos
às 19 horas. cumprimentos de despedidas,

agradecendo, em nome da Ma
rinha Nacional, as gentilezas
do tradicional e afetuoso aco

lhimento do Povo Catarinense
(a.) Comandante Aldo Sousa"

A mulher - O médico me

recomendou o clima das mon

tanhas. Portanto aonde ire
mos?

O marido - A outro médi
co. EXAllIES DE ADMISSÃO

* * *

MADEIRAS DA SUÉCIA
Ao terminar o primeiro se

mestre do corrente ano, as ven
das suecas de madeiras serra

das e aplainadas ascendiam a,
aproximadamente, 5 8 0.0 O O
standards, mas devido a es

cassa tonelagem concedida, pa
ra esta classe de transportes
pelo Consórcio Internacional
de Navegação, não foi possível
entregar mais que 50.000 stan
dards, quantidade que, em sua

maior parte, foi enviada à
Grã-Bretanha. Estes dados fo
ram tomados de uma resenha
recentemente publicada na

"Revista Sueca da Madeira e

. da Pasta de Madeira".

Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.
Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,

em Florianópolis, 10 de novembro de 1945.
Flávio Ferrari, Secretário DOENÇAS NERVOSAS

Com os progressos tia medicina
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, sãs males per.
feitamente remediâveís. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional dI' Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra •

tuitamente os doentes RerVOS9S in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às J 1 horas. díàrfamente,

S 'G�T T"L-'
�� L\ =" ,) �N()T_

Contém oito elementos', tô�icos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc·

• * •

Filmes britânicos
Londres, (B. N. S.)

"Os nova-iorquinos aguardam
ansiosamente a chegada do
filme britânico "Henry V", ba
seado na obra de Shakespeare
e que tão grande sucesso obte
ve em toda a Grã-Bretanha,
atraindo multidões de expecta
dores"; escreve o corresponden
te do "Evening Standard" em

Nova York. "Brithe Spirit",
na sua 5a semana de exibição,
está alcançando grande êxito
de bilheteria, e quando cair do
cartaz será seguido por outro

I filme britânico - "Johnny in
I the Clouds" - que mostra co

mo a solidariedade dos aviado
res britânicos e norte-ameri- I
canos depois que os Estados
Unidos entraram na guerra I
foi altamente importante para Ia consecução da vitória total
sôbre a Alemanha" - conclue
o correspondente.

...

� ""1)&1' .;lABIA •••-

Oê Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Ortauças Re quíttcas rece

berão li tonificação geral
do organismo com o

que os tártaros e tibetanos
da Ásia Central temperam o

chá, com manteiga de iaque, só
achando deliciosa esta bebida

quando se forma em cima dela I<tlma espessa camada oleosa; e

que outros povos orientais

I�eIll .. .o< '�stume de pôr aquela
manteiga nos cigarros.

x

que um metro quadrado de """'------

superfície de fôlha verde pro
'cruz, com o auxílio de luz solar

favorável, cêrca de 1 grama
de hldrocarbonatos por hora,
f ou seja, o suficiente, em dois

, q'
•

meses, para alímentar um ho
mem com uma boa refeição:

,�

Clube 12 de Agosto
PARA OS llIESES DE �OVEMBRO ).;
DEZEMBRO DE 1945:

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

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

início ás 1p horas,devendo se prolongar- até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

durante a CEIA números de canto e musica, e. em seguida,
dança.
constantes deste programa, feitas pelo Clube.

)�: (A CF1IA DE NAT ...t\..L será ás expensas do sócio, abrindo o

que a mais elevada pressão, Clube; préviamente, a inscrição para a mesma).
,já .submetida a controle em la- Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre. com início ás
boratórío e a estudo metícu-
loso é de cêrea, de 50.0QO at
mosferas" pressão esta que se

encontra na crosta .terrestre á.
profundidad,e de 180 quílôrne-
,tros. '

PROGRA�IA

que durante mais de vinte
anos ardeu no Estado norte
americano de Ohio um incên
dio subterrâneo de jazidas de
carvão, esterilizando a super
fície da terra e pondo em sério
perig oas ínumeras cidades

mlneiras das prox�miÇlad,s.

22 horas.
OBSERVAÇõES

Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve

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

I�;';';;;i;; b:a;. T�d������ d�
I �

receber reduzido número de cortes de

I LINHO B���;_� I���N�!�o fLegít!mos).

OE �FEITO SEGl:QQ
e lN9H NSIVQ AS.

CD'ANÇ.S li

.

MACHADO 'I C1A.
Aq�Déia. e Repr••entaçõe. em Gercü

Matriz: Florian6poU.
RIJa João Piato i n, e
Caixa Po.tal, 37
Filial: Creeciúma

Rua Floriano Peixoto, -In '(EdU.
Pr6prio),-Telegramae: ·PRiMUS·
AQ'sr. to, 'i:lO' pr\ncipaill l7\unicip;".

do EataQ" , I
-----------------------..--..--------------------------...

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à

I rua João Pinto 0.0 5
1'e1. 1022 - Cx. postal 139

A.SSINATURA�
1'11. Czpitsl:

Ano Cr3

Semeatr e Cr�
Tr-imestre Cr$
Mês CrI

Número avulso Cr$

lIJ,!!!)
4,O,()O
20,00
7,00
0,40

I,
�o,uo f
45.00
25.00

0,50

No lnt®rtOlr;

Ano Cl'$
Semestre era
Tr-imestre r,rl

Número avulso Cr$

Anúncio. mediante contrato.
- I

Os ortgmaís, mesmo não pOOU· �

I cados. não serão devolvidos.

A direção não se respousahiltaa
pelos conceitos emitidos nOI

artigos assinado.

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

� Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste jornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

______________�i

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

pg. 3Vida Militar

Notas Ruraes

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

.T urisprudência

" I

5

5

Natas Cientificas
Covêrno do Estado
Fatos Políticos
X otas Locais

7

.,

S
1·8

i 1

I
i
I
I
I

I
i
j

)

I
I
r

Direção de D. S. Lino :

Xoticiário Estrangeiro
1\" oticias do Pa is
Pelos 1'.Junicipios
Estatística

1.,

Z

5

Esportes
?\ o-as da Prefeitura 6

IY ida Escolar

Direção de E. Flores:

2

2
Xfagaz ine

Concursos
"ida Social 3

5"\" em todos sabem

Religião

pg. div.

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

rua Tiradentes 19.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES 1
PR ,';ZADO LEITOR, Se o que rhe t)interessa é, realmente, uma providencia

para endireitar o que estiver errado ou

para que a le nma falta não se repita; e 1
:\,.'\0 o escândalo que a sua reclamação

ou queixa poderà vir a causar, encanu

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõBS,
de o ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma in forma-

ÇÚ(:) do resultado, embora em alguns ca-

eos não sejam publicados nem a rec'a

mação nem a providência tomada.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Flor ianópolle,

à rua Trajano n. 11, wisa à sua dis
tinla freguesia que dispõe de ope
rários habilitados para. executar
instalações de Luz e Fôrça em ge-'
ral, í'ornecendo orçamento grátis e

"
sem C01,1iprOmis.so para seus servi
ços.

, Possui também oficina especiali
I zada, com técnicos profissionais,
,
pa ra consertos de' aparelhos elétrí-
cos, enrolamento de motores e dí
l1lH';lOS, estabilizadores, ferros de
engomar. fogarr-iros, aparelhos mé
r.icos e outros, com exceção de apa-

,
relhos de rádio.

.
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VIAJANTES
Esteve nesta cidade, tendo

sido muito visitado, o nosso --�.. �._-�-�-"""""'��������
distinto conterrâneo sr. Hugo CONVITES

Ramos, tabelião na Capital da Recebemos e agradecemos o

República e destacada perso-
convite que nos fizeram as ma

nalidade nos círculos politicas. gistrandas do Colégio Coração
* de Jesus.

Encontrando-se em Florianó-
*

polis honrou a redacão d' O FALECIMENTOS
.

Estado com a sua vísíta, o dis- Por telegrama. particular
tinto patrício sr. Gerson Lus- s�ubemos ter falecido ?� cha:tosa, um dos diretores do Ban- pital Federal, onde Ies�dIa a

co do Distrito Federal S. A. alguns anos, � sr. GUIlherme
• Burth ChapIm, que exerceu

nesta cidade o cargo de Chefe
da The Western Telegraph
Company Ltd.

�,

Edmundo Menezes
Acha-Ie nestu cidade. proceden

te de Oe çc dor. o for. Edmundo
'Menezes. o t ivo represe rrtcn ta co
mercial naquela r íco . sentido.

e progressa- O Estado envia à familia enlu-ta regiã.o.
toda, suas condolencíall.

*

Vida Social I
ANIVERSÁRIOS

Snra. Alaíde G. Noeeti
Deflue. hoj ... o aniversário nata

lício da exrno. sra. Alaíde G. No.
ceti, mui digna eapôao do s r, Síd
nei Nocet i. industrial e diretor-pro
prietário de.te orgão.
A' dillti.i1ta anivenariante. da

ma de excelsas virtude.. 011 felici
,taçõell dos que ruourejurn naate

"diária. *

Menina Vera
E' de intensa satisfação para o

dilltinto casa I, prof. dr. João Ba
thta Bonna.sis. acatado causidico
no fôro desta Capital. da. Elsa J.
Bonnas.ia. a data que hoje tran.
corre. vi_to que ai!sinala a paua
gem de mai� um anivenário de
sua galante e querída filhinha
Vera.

Transcorre no dia de hoje o

natalício da exma. sra. d. Li
lian Wanderley Prisco, digna
esposa do sr. Carmelo Prisco,
alto funcionário do rAPc.

Faz anos hoje o menino
Walter, filhinho do sr. Osval

'. do Lehrnkuhl, funcionárío da
;Casa Hoepéke.

*

FAZEM ANOS HOJE:

.
a sra. d. Maria Emília Bru

no Pierri;
o sr. Militão Ferreira;
a sra. d. Adeláide Sousa;
o sI:. Jacob Pereira;
a sra. d. Julieta Miranda;
o sr. Valdí Varela, da nossa

Marinha Mercante;
o sr. Mário Abreu.

:f.

NASCIMENTOS

O lar do casal José Fort
karnp-Elí Cunha Fortkamp foi

,enriquecido com o nascimen
to de robusto garotinho que
receberá o nome de Luís-Ro
berto.

*

GENTILEZAS
Da sra. Thomas Woods rece

bemos gentil cartão de agra
-decimento à nota dada por
êste jornal sôbre seu natalício.

*

Mário Lacombe
Procedente de Curitiba, onde

�xerce o elevado cargo de Delega
do do IPASE, esd de vi·ita a esta
�idQde o sr , Mário Lacombe S.S.
que nesta Capital conta com gran
·de número de amigos tem aido mui
to cumprimentado.

*

Rubens Bosco
De Itajaí chegou a esta Co.pitQl

1) sr, Ruben. Bosco. sócio da con
csituad., firmo R. H Bcsco & Cio.
.Ltda., de que a cidade.

'x'

Tenen te Oscar A. de Souza
Está em Florianópolis, em V'"1-

10 aos seus amigcs o nOl80 dis
tinto pratir.io sr. Tenente Oacar
A. da Souza, da Aeronáutica.

G'uido Toreis

h ?om destinn. a Curit�ba: seguiu. ole o Ir. Gurdc 'I'or-e is , rriape tor

�Oi serviços aeraos do Cru-.:eiro do
'Cul, o qual fez os rn ei.horsa rei 0-
;;ões nesta capital.

o ('EILI0 Á('EITOr J.. CO'XS
'l'l'lTW.\() PROPOS'j'A PELO
OOVEI{':\O no RED'O C�JHO
Loudres, (B. N. S.) - o

Conselho do Estado do Ceilão
- corpo eleito por sufragio
universal - aceitou, por gran
de maioria de votos, a consti
tuição calcada no modelo bri
tânico oferecido pelo governo
do Reino Unido em 31 de outu
bro, num passo destinado a

conceder ao Ceilão o "status"
de Dominio, oferecendo-lhe
autonomia de governo em as
suntos internos. O resultado
final da votação foi de 51 vo
tos a favor, 3 contra e 3 em

branco, Estes e 2 dos votos
contra pertenciam ás comuni
dades minoritárias. A consti
tuição proposta fornece poder
legislativo com duas camaras.
A metade dos membros do se-Inado deverá ser eleita pela Câ
mara Baixa, sendo a outra me- f'tade nomeada pIo Governador.
Quase todos os membros da
Câmara Baixa serão eleitos.
Haverá um gabinete responsá
vel perante as duas Câmaras.
O primeiro ministro será no
meado pelo Governador, o qual
ficará com as pastas das Rela
ções Exteriores e da Defesa.
Comissões independentes serão
organizadas para apreciar as

nomeações para os serviços
públicos e judiciário, como
medida de precaução contra a

discriminacão taciaI. O Gover
no Britânico reterá poderes
com relação á defesa, assuntos
externos e segurança das mi
norias.

O Secretário das Colônias

d�clarou que o Governo B�it�-:
nico esprava que a constítuí-]
ção proposta fosse decidida e'
entusiasticamente aceita pelo
povo de Ceilão, afim de que a

categoria do Domínio nela
I

implicado fosse alcançada num I
espaço de tempo relativamente'
curto.

� -·.,----r' _ 1." = IIP- ..... ..

FRACOS.
ANEM&COS

TOMEM

fiahl �.sltli
"sn.VEIRA"

Sapataria Jurity

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

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO -- ,Pro'lidel'lcia.ndo o desembaraço
de mercadoria", e seu reembarque para os portos do n06SO Estado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO -- Para qualquer pôr to do País
e do Estrangeiro.

.

DESPACHOS DE CABOTAGEM -- Recebendo a,. mercadorias em

São Pau lo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do deatíno

I ou enviandO-ali para o interior.
Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 36. _. Caixa Postal n , 12

I Fnáereço teleqráfic:.0 -- TREITO. -- Tel!�fones 1098 e 1342 .

FLORIANOPOLIS -- SANTA CATARINA

___.------------------------------------------------------------

-�

ç��:__.�:<::.:

}/EM iODOS 'IDl,,\l
<

A incrível história dos :)4 jovens americanos

que voaram para atacar tôda uma esquadra
japonesa, para encontrar, de regresso, um pe
rigo ainda maior: aterragem à noite na pista
dum porta-aviões que êles não enxergavam, os

tanques de gasolina já quase vasios. Não deixe
de ler esta condensação, em 21 páginas, de um

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

Os pensamentos mais íntimos de
Maria Bierganz, pequena de 17 anos,

expressos nas páginas de seu diário,
constituem leitura impressionante.
Esse diário revelador de uma nazis
ta fanática, membro da Juventude

Hitlerista, foí extraído dos arquivos
oficiais do Serviço de Informações
Secretas do Exército Americano.

Leia "Diário duma jovem nazista", pág. 57

IllijilM'j!ilil,�!il':ljilt\i)liflij,:tili\ij(J';itil
Num barracão abandonado, ante um

grupo de homens hostís, essa moça,
estudante de medicina, aceitou o

desafio risonho de um médico, e

realizou uma autópsia no cadaver de
um homem, morto dois dias antes.
Leia como foi que o destemor de
Bethina Owens, a primeira mulher
li fazer uma autópsia em público, contribuiu para que
a sociedade resolvesse aceitar as mulheres médicas.

Leia "A primeira muJher que fez uma autópsia", pág. 15

.....

•

Gr.nd. Tónic.

Rua Tiradentes 19

Apresenta seus últimos mo

delos em calçados finos
para senhoras

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

5 e 6 por o-s 95.00

Finíssima tela azul, pMta.
branca e bordô, guarnições em

I!:amurça. salto Anabela 6 e

meio po ... Cr$ 10e.OO

Lindo sapato em ,pelica, preta.
azul, bordô, .alto 4.1/2. 5,1 2

e 6.1/2 por Cr$ 98.00

A cenies pm Florianôpolis : PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidi, 8

P�pr. (�pra1 nn Brasil, FER.'JA!'IDO CHiNAGLI A - R_ do Rosário, .S�I-A - 2,0 an.d.-Rio

G. da Costa Pereira & Cia.

..

Carlos Sousa Martins
Faleceu, sendo ontem sepulta

do. o s r . Carlos Sousa Martins,
Comiasário que foi durante longo
tempo, dos vapores da Empreza de

Navegação Hoepcke. Carlos Mar
tin_. soube conquistar, pelo seu

cavalheirismo e pelo desejo de
bem servir não IôÓ aos passageiros
dce rrovlos que t:ripu!ava, como

também a qualquer pellllôa que a

ele se dirigisse .olicitanão um ob
sequio, grande número de verda
deiros amigos.
A sua morte foi grandemente

Euzebio Pereira
Faleceu sá.oado. em sua residên

cia, em Saco dos Limões. o oper<Í
rio sr. Euzebio Pereira, que deixa
viuva e uma filha menor.

O seu aepultalnento efetuou-se
no dia seguinte. no cemiterio da
Trindade, com grande acompanha-
menta

A suo morte cauilou grande
lar noque I a localidade onde
muito estimado.

pe- j
era I

Em pelica, marron, preta, azul
e búfalo brenco aalto 4, 6 e 7

Por c-s 98 00

Em camurça bordô , preta. e

búfalo-branco. salto rampa
2.1/2 Por o-s 95,00

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

Por Cr$ 80,00

1:; V 11'E ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita.
d os. Contribua para a Caixa de Es
moIas aos If!.digentes de Florianó-

DESPERTE I BILIS
DO SEU fIGa'DO
E Sal... til c.. lIIspstiI .......
Seu fígado deft produzir ciiariame-

am litro de bílis. Se a bilis n20 coere •

rrernente, os alimentos não são cli&cricMI
c apodrecem. Os gases incham oestan

go, Sobrevém a prisão de ",cnSI'e. Vd

sente-se abatido c comoqucCl1"'cnenade.
Tudo é amargo c a ",ida é um lTW'tÍrie.
Uma simples c",acuação não tocart.

causa. Neste Ca5O, al Pílulas Carta- .

cxtraordinariamcnteeflCazes.Fazem coe

rer esse litro de bilis e "'ocê sente-se dD

posto para tudo. São suaves e. contu��
esoecialmenre indicadas para fazer a bilia

correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,

Não aceire outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Perca--a Gordura
Um métede novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.

Atécnica acaba de substituir a pena demoderna

escre ver por uma esfera de aço.

"

. E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santo Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Ruo Conselheiro Mafra n. 3 'I

Florianópolis

João Frederico Simas e Sra.

participam aos parentes e

pessoas amigas o contrato
de cOllamento de seu filho

ISRAEL, com a IIrita.
Flori.bela Simas.

"

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

Pedro Ciomes Caldeira e Sra.

participam a seus parentes e

pessoas de suas relaçõe. o

contrato de casamento de sua

filha FLORISBELA, com o sr ,

Iarael Gome. Caldeira.

I
____________n_o_i_v_O_S ,

ISRAEL e FLORISBELA

Florianópolill, 20-11-45 Curitiba, 20-ll-45

Júlio J. Broering e

Senhora
Manoel Venâncio da Silva

e Senhora
participam a seus parentes e

amigos que &leu filho DULFE
ajustou núpcias com a .enho-

rito Célia Broering

participam a seus parentes
e amigos o contrato de casa

mento de sua filha CÉLIA
com o sr.

' Dulfe Silva,

I

t

Célia e Dulte

I A Alemanha não poderá
I competir na indústria

Londres, 24 �.d. N. S.) vestigações demonstraram que,
Proeminentes Industriais bri- mesmo anteriormente, a Ale
tãnicos estão realizando estu- manha estava à nossa reta
dos intensivos e em primeira guarda e nada temos a receiar
mão acêrca da capacidade in- mesmo que lhe seja permitido

I dustrial alema, como fator in- produzir o concorrer nos mer
.

tegrante dos seus planos de ex- cados".
portação. Empresta-se uma As bases sólidas sôbre as

grande importacia a êsses in- quais os industriais inglêses
quéritos, que se destinam a estabeleceram o seu inquérito
complementar a política a a respeito da capacidade in
longo prazo orientadora do dustrial germânica podem ser
movimento exportador

britã-I
avaliadas pela experiência do

nico, acentua o "Financial Ti- sr. C. F. Russell e do sr. E. B.
mes". Os industriais inglêses Graham, respectivamente ge
estão dispostos a não se ate- rente-geral e diretor de uma
rem apenas as oportunidades I grande firma britânica rrianu
a prazo curto oferecidas pelos fatureira de embolas. Foram
atuais mercados de vendas. êles os primeiros técnicos in-
Entre os industriais de que glêses a visitar fábricas ger

se trata existem representan- mânicas logo após a cessação
tes de indústrias pesadas, COllS- das hostilidades na Europa,
trução naval e ramos de enge- tendo percorrido 5.000 milhas
nharia, Têm todos êles visita- de território alemão e visitado
do as fábricas alemãs no sen- 14 fábricas de embolas. Os in
tido de colher informações em dustriais inglêses também in
primeira mão quanto à situa- cluíram os países encandina
ção continental. Desse modo, vos na sua excursão afim de
podem desde já verificar os verificarem as necessidades
progressos técnicos efetuados dos respectivos mercados.
pelos alemães desde antes da
guerra, certificando-se igual
mente se deverão esperar al-
guma competição caso seja t Francisco Freitas, se-

permitido à indústria gerrna- nhora e filh'os, convi-
nica iniciar novamente as suas dam a seus parentes e

atívícades produtoras. pessoas amigas para assisti-
"Uma das questões a ser es- rem a missa do primeiro a

tabelecida" -'-- declarou o re- nivet sério de falecimento de
presentante de uma grande sua inesquecivel filha DILZA
firma de engenharia ao "Fi- FREITAS, que será rezada
nancial Times" - "diz resneí- dia 28 às 7 horas, na Igreia
to à hipótese de qualquer com- de São Francisco.
petição por parte da Alemanha Antecipamente agradecem
nos próximos anos. Nessas in- aos que ccmparecer.

21

Urn n.ér.ico da California que atende
as Est : êlus de Cinema de Hollywood
dcscobrtu um método seguro e novo

panl reduzir o excesso de. gordura
anuestétíca. Esta descoberta chamada
FOI'mode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta torrrar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente. de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparada garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo. em

qualquer farmácia. A nossa garantia �
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lia.

VIAGEN S
.

�;polls. -- .Ioinvile
I Saída. - 2 horas damadrugada

loinvile -. Fpol is. I
Saída. -- 9 hora. da manhã _IInformações nesta redação

PEÇA ESTE LIVRO i.,
���----
�- -

�-===--_.

OOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

confirmam

Camhirela, 17 de nO'gembro de 1945

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'ar�.tleo NILO LAU8

_ ....._ • _� - B� - PP........ •

� .. lIlornâa.

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

III = ................ u ...... uuwuuu.=.===WlA .IS ;?

-

108 paginas - 50 gravuras - CI. $ 6,00
contra reembolso postal

LZ!NAS CHL\!lCAS BRl\SlLBRAS LkJa •

c. POlt.I, 1-4 - JABOTI(ABAl - E. S. 1'..10

wu

COMPANIDA "AWNÇA DA BAIA-
F..d.d. DI 187. - Sue: I A I A
INCENDI08 E TBANSPOJlTE8

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

EVNTILADORES
Vendem...e dois ventiladores .Iec

tricos. grandes, para cima de me

sa ou parede, sendo um oscilante
proprios para' escritório. barbeQ�
riaa, cafea. etc. Tratar na rua Al
miranta Lamego 15.

I Máquina de escrever
I, Vende.se uma. portátil, marca
Continentat 340 W.
E.tado de nova, tendo sido usa

da unicamente na corre.pondencia.
particular de uma profes.ora .s·
tadual.

.

Rua João Pinto, n" 18 (baixos).
5v'2

. RETIRARAiU SUAS CANDT- .

DATURAS

c

MISSA

.

Tôdas as bebidas, inclusrvc as

I
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,

I
para reinar nos lares catar-i-

I nenses, - em vista da cerfissi-

I

ma vitória cio aperitivo KNOT. r

Sedas, Casitniras e Lãs

CASA S••". ·a(OSA.
ORLANDO SOi-\ l{_PI1JLLl

Boa Conselheiro Mafra, 36 -. loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- Eod. Teleg.: «Scorpellí» _ .. - Florianópolis

.-----------------------------

� •• ·�'\t .. GRATIS!

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98.687.816.30

76.736,401.306,20

Quer receber otima. .urpreaa
que o fará fel;,: 8 lhe .erá de vo·

o
lio.a utilidade? E.creva a ,Soares. I
à Caixa Postal. 84, NITEROI -- E.-,
todo do Rio

--------------------------------------------�------------------------------------------------�------------------------------------------.__________

«

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

de Carvalho. Dr. Francisco !Joaquim Barreto de Araujo
I

CONTRA
• 'PE
R'!;SFR'AOOS
DÕQf.6�CA3fCA
NEVRAtGIAS 'E
OÓRfS .M GE�Al

SÓSEUSA
Aldo Ávila Ida Luz ,

E

Leoberto Leal

Drs.

---------------�--ft--ft----

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt ,

(Sobrado)
FlorionópOlis

� �

I• ����OdO�osC:Od�� rd?�p:: �a!
modernos, inclusive Sandalias para praia ao a!�ance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
.

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus ca1çados sem visitar o

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA. '41

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e ITu podes, se quiseres E2 0:1A «Caixa de Esmolas», uma das c�i�as m.ais .sé�.i:s e I � I � wI (I] 'I'�mais- socialmen te benéficas que, em rne t ér ie de iristituições, _ ••
_

entre nós exis tern -- oferece aqui um «coupori» de inscri
ção para os que �uiserem dar-lhe a iuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece eeia dito de CAIXA, mas

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

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, m�os Ià obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assrzn,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

'Economia
Finanças
Cancelando de contratos de guer

ra do Govêrno Norte-americano.

_ O Govêrno dos Estados Unidos

pretenoe cancelar, durante os pró
ximos seis meses, contratos de

C1uerra na importância de dois hi

Dlões de dólares mensalmente, se-

gund'O revelou em Washington, pe-
1 _ que a maior estátua deC h R CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DEl'ante o ongresso, o sen OI' oger

I bronze existente no mundo é. adi t
' . FLORIANÓPOLISJ_,. Putman, Ire or em exercrcro

de Pedro o Grande, em Lenin-Ho Escritório de Colocação oe Con- Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte I grado, a qual pesa mil tonela-!ratos, da administração

norte-ame-j dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$,----- das.'Iicana.
2 _ que a bandeira do cri-i t· • *

Florianópolis, -_- de ------- de 194-- I santemo do Japão é o estan-: Inflação nos Estados Unidos, se

darde m�is antigo do mundo, ehouver falta de mercadorias - O Nome por extenso ------------------ que, na Europa, a bandeira na-�r. Leonard P. Ayres, conhecido
cional mais antiga é a da Di-�anqueiro e economista de Cleve- Local onde deverá ser cobrada a mensalidade --_ namarca.iand, declarou perante o Congros-

3 _ que, no interior da
so que a inflação .será inevitável,

_ China, as noivas, afim de dar
se os Estados Unidos pretenderem •

maior realce á sua beleza, es-
pbjetivar uma política financeira Hrevemeute, sumariaremos, nesta coluna, os nomes das colhem como damas de honra
de exportação no após-guerr-a, en- firmas ainda não contribuintes, e das que já o são. as moças mais feias da localí-
quanto houver falta de mercado-

. '.. , dade em que vivem,
rias. O vice-pr-esidente da Clev('- O cou�on supra deve ser remetido a Diretoria da CAIXA. 4 _ que há passáros queIand Trust Company disse, ainda,

I
ou à redacao de O ESTADO. não bebem agua, sendo mais

-v Comissão de Bancos e Moedas do
notável dentre eles a procelá-'Congresso que depois da Primeira ESCRITÓRIO JURíDH)O COl\IERCIAL ria, que passa a maior parteJJ-uerra o país financiou o surto (Com um Departamento Imobiliário) do ano em pleno mar, só vol-

das exportações quando havia es- Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas tando á terra na época da re-Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco.eassez de mercadorias, o que resul-
ADVQGADO

.

produção ou então depois de
tára em inflação. seguida de de-

C· P t I 5' violentas tempestades.Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - arxa os a '>.
Endereço telegráfico : "Elibranéo" - Lajes - 8ta. Catarina 5 - que, das 2.500 espécies

de lagartos já classificados e

habitando as regiões \empera
das da terra, sómente dois têm
mordeduras venenosas; o gila,
encontrado nos desertos do
Arizona, e um outro, da mes

ma familia, encontrado nas

regiões áridas do México.
6 _ que, há alguns anos

dois pescadores italianos en

contraram em suas redes, ao
tirá-las da agua, na foz do rio
Arno, um par de chaves de
grandes dimensões, cobertas
de ferrugem; e que, como ob
servassem que elas tinham
gravados escudos de armas

entregaram-nas a pessôas en

tendidas em heráldica, as

quais puderam comprovar que
aquelas chaves haviam perten
cido ao calabouco onde mar
reu de fome o conde Ugolíno.
cujo nome foi imortalizado
por Dante Alighieri.

o govêrn o no rte-americano ad -

:-::::;,;===;;::===================;====:.;quiriu a safra' de açúcar de Cuba -

Noticiou-se em Nova York, que o

(iovêrno norte-americano adquiriu
quase tôda a safra de açúcar de

Cuba '110 ano em curso, bem como

grande quantidade de melaço e de

álcool para a indústria. Prevêrn os

contratos a aquisição de 70.000 ga
lões de melaço, 20.500.0ÜO galões
de aleool de 190 gráus, e de aproxi
madamente 3.000.000 de toneladas

assinautra do contrato em conse

quência da grande escassez dêsse -----------------------------

.produto de que ainda se ressentem

-os Estados Unidos.

Serviço de Aprendi- I

zagem Industrial \

(SENAI)
eaua:

De ordem do sr. Delegado I

Regional nos Estados do Para- 1 _

ná e Santa Catarina, comuni
co a quem possa interessar que

Iestão abertas, até o dia 20 do '

corrente na sede da Inspeto-:
ria de E�sino de Florianópolis, IIà Rua Marechal Guilherme n.

23, as inscrições para provas
de selecão de candidatos aos!

Rua João Pinto, 16 _ Florianópoliscargos de: instrutor de

n:ar.ci-I.�:;:;;;;;;:;;;;;========;::============::;::::=;neíro, instrutor de mec.aplco
_

_

--

(ajustador-torneira) e ínstru-
I CONTA CORRENTE POPULAR Itor de ferreiro. �\tl o '"

Informacões sôbre as condi-I iJ'
<" Juros vt, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

ções das provas e a natureza,
g �I Movimentação com cheques

das funções do cargo a pl:een- � ; Banco do Distrito Federal S A I.cher serão prestadas aos mt�-I '

"de)
•• •

Iressados, na séde da referida '

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

I
Inspetoria de Ensino, todos os

I·
.

.

RESERVAS: CR$ 12 500,0.00,00.•,jjas úteis das 12 às 18 horas.

Milton Marques de Oli'veiTa Rua Tralanoé 23 • FlorianOpolls
Inspetor de Ensino

:"pressão.
* .. *

de açucaro Grande parte do açúcar
assinatura do contrato em conse-

Copyrtghl da

rhe HAVE rOIJ H/ARO l/nc.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. crianço.

Laboratório de Análi.e.
clín:co..

Con.ult6rio: rua Felipe Seh
midt, 21 [altoR da Calla Pa·
rai.oJ, da. 10.30 á. 12 • do.

15 à. 18 h•.
R•• idência: rua VillC. de Ouro

Preto, 64.
Fon.: 769 [manual]

I
I
I
�
i

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA

RESULTAOOS. 100%

Co� ."""

••
,,,one,,,,

f11� ·.lIKu..
•

l .... $ .... ..,

I Visite, sem compromissos, ILIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 I� Ftor íanôpohs

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas 8S

semanas

�
ANTI- PAlÚDICO
de comprovado eficácia
HA mais de 50 anos. CHOLAGO
GUE 1NDIO DE OSGOOD tem

merecido a preferência. em todo

c Bra�il. no tratamento do trnpa
ludismo e s u a-s manifestações.
SU;l. fórmuta, contendo aloés, raiz
de genciana. raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas palujío
sas, é excelente no desconges'ho
narnento do fígado e no resta
belecimento da secreção biliar.

,Cholagogue fndio
DE OSGOOD

BREVEMENTE

Trabalho. Come.l"ciaia
lrnpretlsQo a côra.

Compo.içao de livro••
Jornaia I

Té.e. e Memoraia
Doublé. e trícromia.

Reviato. • Avulltoa • Caixcw •

EetojOll, .tc.

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

I
transmissores para ama

dores. Preços excepcionais.
Empresa 'Importadora
Ltda. Florianópolis.

INSTITUTO DE DlAGNOSTlCQ
WNlCO

DR. DJA·LMA
MO'ELLMANN

l'orIU6o pelA U:nt,"l'lIl� .,_. GcuIIn

Com pritiCa 1104 lloa!;liU14 oIIll!"01)eUII

0Jf,idea JD*I.1ca iIID pra). pcd.1atrla. !1OC1'

... do� llG"YOIIO, &pan.Iho pUto-
1I1'1III6rIo do hOD.wm • da mulhM

........ 'Neatclol DL PAULO TAV.....
OU!'WO de RIIdkI.w.a CHmea eom o dr.

�! de Abreu campar..ano �iI&o Pau

�. lI'�lt.oo t!ill �. • la:adIt

P'dbl\.� 1)G!.iJI UniTWB1dad8 do RW � I.

1l.1r� - GllbInetG d. Raio X - JIll.eeU'Oo

IlaN1illl'raf!& cl1lI.1n - X.,tabou..mn ....

IR) - flo�.«'f!IJl DuOOenl!J - GabllDOtAl

te f4'�4I\tWl"fl""•• _ T��fIt.·�,..4.n ff... ",1�

c>o!)'iII • 1I11� �:.::� - Rwa ;I" ....�

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18 ELEITO POR UNAp.;rJ.MID4DE

Afim de estar sempre a pos
tos em seu lar, foi eleito, por
aclamacâo, o afamado aperitivo
KNOT,·PRÊMIO M�IOR CR S 6.250.00.

Muitas bonificações 8 médico gralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00 Ao Público

NOVO HORÁRIO DA LINHA

CIRCULAR

No propósito de melhor ateu

der às necessídades do público
te_os o prazer de informar que
a parti!' do próximo dia 26 do

corrente, segunda-feira, faremos

aumentar o número dr viagens
diárias na linha CIRCULAR.

�------..------ �

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

I FORNITURAS E
OURIVEIS E

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS,

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
- Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospectos com a

CASA MASETTl
Rua Semir.ár io , 131 - 135 - São Paulo.

vigorar, também
o novo horár-io

Passará a

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
13,20
13,40
14,00

Florianópolis, 2;1 de novembro
(le 1945.

OHL\LDO p. MACHADO

14,30
\

15,00
15,30
16,00
16,30
16,50
17,10
17,30
17,50
18,10
18,30
19,00
Jl9,31Jt
20,00
20,30
21,00
21,30

,

22,00
22,30

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA ? -IPROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Deseja obter
emprego 1-

6 OeCYauo Ter,.,·feira� 27 ". Novembro Cle 1945--�------------�-==.�������.�-=���--------------------------.�
•

Representam as mais

sombrias fôrças
Nuremberg, 26 (U. P.) - o Procurador Geral para o jul- TATWA AMOR E LUZ

gamento dos criminosos de guerra nazistas, Juíz Robert Jack- Afim de ser procedida a: eleí-Altino Cor-sino da Silva Flores para exercer

son, deu início hoje à acusação contra os 20 líderes nazís com

I
cão da nova diretoria para o

o cargo, em comissão, de Secretário, padrão
�Q, do Quadro Único do Estado (Gabinete do um vigoroso libélo.
período de 27 de 11 de 1945 aInterventor). Em páginas, nas quais resumiu a história do nazismo e 27 de 11 de 1946.(Reproduzido por ter saído com incorreção).

seus líderes, diz: _.

I Convidamos a todos os ir-Exonerando :

"Os verdadeiros culpados da humanidade agravada com- mãos Esoteristas a compare-
Ormandina Olga Schmidt, do cargo da elas-

...

.".." N b I'
.se E da carreira de Escriturário. do Quadro pareceIn.ora as_ barras do tnbunal e, Illals. adiante: . o an- ce�eI? a ;;oss� se�e SOCIal naÚnico do Estado, por ter sido nomeada para. CO dos reus estao sentados 20 homens vencidos. NenhAum sen-I próxima 4a feira. as 20 horas,exercer outro cargo público. timento de caridade póde disfarçar o fato de que as farças que à rua Conselheiro Mafra 34, 20Dirce Pereira Baixo do cargo da classe E da

esses homens representam são as mais sombrias e piores fôr- andar.carreira de Escriturário, do Quadro único do
Estado, por ter sido nomeada para exercer ças na sociedade: ditadura e opressão, ódio e paixão, milita- Prestando assim o seu con-

. outro cargo público. rismo e ilegalidade. Nossa opinião é que quaisquer que sejam curso para o melhor desenvol-Maria de Lourdes Cardoso do cargo da elas-
OS males de que a nação foi alvo, não há objeções que possam vimento do nosso CENTRO DEse E da carreira de Escriturário, do Quadro

- "

LÚnico do Estado. por ter sido nomeada para fazer, pois a Alemanha provocou a .guerra de agl'essao . IRRADIAÇÃ MENTA ,

exercer outro cargo público. O Procurador Jackson ao fazer suas citações, que consti- A DiretoriaConcedendo dispensa: tuíram matéria de acusação, apoiou-se amplamente nos co- Completando seu primeiroA João Gualherto Furtado. de membro da mentários de Alfrecl Rosenberg, "líder espiritual e ideológi- ano de fundacão o TATWAComissão de Estudos dos Serviços Públicos
CO" do partido nazista, os quais parecem constituir grossas AMOR E LUZ' fará realizarEstaduais.

-

uma sessão solene a 27 do cor-Nomeando; provas para a acusaçao.
De acôrdo com o art. 15, item V, do decreto-

t rente mês, para a qual convi-lei n. 572. de 28 de outubro de 1941: 11 famtF11'a l'mpar�lal nipo"nica não esta da a todos os irmãos espiritua-Osvaldo Rodrigues Pereira para exercer. em (J
listas a abrilhantarem com asubstituição, o cargo de Fiscal Regional. pa-

lseata o·e respoosabl'll'dade por sua presença esta magna ses-d râo H. do Quadro único do Estado, enquan-
•to durar o impedimento de Amaro da Silva são.

crimes de guerra
Tóquio, 26 (E.) - Os mem- raEkt;-·acusado de fomentar a

TATWA A1UOR E LUZbras da família imperial japo- guerra;
. . Completando seu primeironesa, inclusive o Impera;do�', 2 - C��andantes militares

ano de fundacão o TATWAnão estão imu�es de POS�IV��S I
q�e permlt1r�� ou ordenaram

AMOR' E LUZ fará realizar hoprocessos motivados por cri- cr}mes. e atrocidades. I?:stes je uma sessão solene, para ames de guerra, segundo decla- ha �UltoS e. talvez os mais CO-!
qual convida a todos os irmãosfou o coronel Alva: C,

carpen-l nhecídos seJam? tenente �e-I espiritualistas a abrilhantater, do Estado Maior do gene- neral 'I'omoyuki
.

Yamashlta,
rem com a sua presenca estaral Douglas Mas Arthur. cognommado .

o "TIgre de Ma- i maana sessão.
"

Dependerá, portanto, do que lásia" e o tenente general �a- b

A COMISSÃOfor sendo revelado pelas inves- saharu Homma, responsável • ' *

tigações que estão sendo feitas pela "Marcha. da Mort�" .em ESPIRITISMOPelos americanos relatívamen- Batan
.. �s dOIS generais cita-Domingos Teodoro dos Santos da função

,

tde Delegado de Policia do municipio de ri. te aos crimes de guerra. Se o dos e mumeros ou .ros encon-
exame dos papeis governamen- tram-se, presentemente, em

tais levar a Casa Imperial Ní- Manilha, presos:
VENDE-SE uma ca.a com terre pôníca, esse caminho será per- � - Oficiais de categoria in-

no, .ita à rua Duarte Schutel, 56 corrido até lá, acrescentou o fenol' e soldados que executa-
lnfonnaçõe. ne.ta redação.

8 -1 aludido oficial. ram 3§ ordens.v

\ Cêrca de dois mil ja�neses ------------...;
-----------.-- já foram incluídos na Iísta de

falta de enferdlearas crimin�s .de guerra. 0. total
talvez atinja 4. 000. Os julgaLondres - (B. N. S.) - Os mentos deverão começar den-I

hospitais civis da Orà-Breta- tro de um mês ou seis semanas
nha estão lutando, atualmen- no máximo, segundo calculam
te, com falta de enfermeiras. oficiais norte-americanos das
As propostas pa�a melhora- fôrças de ocupação, os quaismenta das condiçoes na classe adiantaram que os milhares de
das enfermeiras, apresentadas, casos se resumem em três ca
durante 'a semana, p�lo Mínis- tegorias:
tro da Saúde, Auerm Bevan, 1 _ Réus políticos, membros
foram, portanto, muito bem do gabinete e outros funcioná
recebidas, tanto pelas enter- rios zovernamentaís. tais como
meiras como pelos médicos.. Hideki Tojo, antigo primeiro
Bevan anuncio_? que havia ministro, que se acha encarce-

sido feito um acordo entre o
.----- _

govêrno e os representantes de
todos os círculos interessados
- autoridades locais, hospItais
voluntários, org�ni�ações de I,enfermeiras e smdlcatos -

sôbre as novas condições de

Itrabalho para as �nf�rmeira�
e empregadas domestlcas. F�l
elaborado um código padrom
sando esses trabalhos em toda
a nação, contendo, entre. _ou
tras, as seguintes disposlçoes:
:férias de quatro semanas �or
ano para as enfermei,ras, alem
das licenças concedIdas p�r
motivo de saúde; estabeleCI
mento de conselhos represen
tativos e de um conselho con

junto nacional para zelar. p�lo
cumprimento das condlçoes
de trabalho' transporte gra
tuito para v'iagens recreativas,
abolição de restrições desne
cessárias á liberdade pessoal,
etc. Digno de nota são as me

didas tomadas para assegurar
às enfermeiras boas condições
de vida nos hospitais em que
trabalham, como: quartos se

parados para cada enfermeira,
boas instalações de "toilete",
bibliotecas, etc.
O código entrará em vigor o

mais cedo possível em todos os

hospitais, s�n�tó�ios � i�stitui
ções de 8;ssl?t�nCIa publl�a:
Em pnhclplO do proxlmo

ano, entrará em vigor o au

mento do salário proposto.

6ovêrno do Estado
U s r. Interventor federal no Es

tado assinou, entre outros, os

guintes atos:
Nomeando:

De acôrdo com os arts. 12 e IS, item T. dr.
decreto-lei 11. 572, de 28 de outubro de
1941 :

Pacheco, para ter exercic io na 2a Região. com

sede em Blumenau.

Designando:
João Batista Esp indola. sargento da Fôrça

Policial do Estado. para exercer a Iuncúo de
Delegado de Policia do município de San
José. (9149)
Joaquim Cavalheiro Mendes. sargento da

Fôrça Policial do Estado. para exercer a fuu

cào de Delegado de Polícia do município de
T'ij ucas.

Tornando sem efeito:
A portaria de 19 do corrente, que desiiPou

Oscar Cardoso Xl achado para exercer a fUH·

ção de Delegado de Polícia do municl pio de
Or-lcúcs. (

Dispensando:

j ucas.

se-

É bússula Divina que nos

"ASA CR$ .tOO 00vem dirigir na trajetória da vi- U --. 't ,"da terrena.
Precisa-se de uma até CR$>.'

•

1400,00. Aluguéis adeantados.Sem ela o homem s�na tra-
Informações fones ltl22 e iasnco diante da sua �nfenondade 1.10 Caixas Postais 240 e 270.e das tempestuosídades que

I
.

* * *

por vezes se lh;s aparem.

Motor a óleo crúEla é tudo, para nós, porque
só com Jesús e com sua doutri
na poderemos sofrer tôdas as

·ingratidões, enfrentar tôdas
as peripecías da vida, vencen
do pelo amor, a exemplo do
Mestre.
Idalina de Aguiar Mattos

(A Centelha)

____ ._n ....,' �,._.'

u��.������g���c��i' IAlegu ! -- Diferente:
MOLÉQUE TIÃO (Membro dos Institut08 da

com Grande Othelo, Nelson Gon- , Direito Social Brosileiro e

çalves, Lourdinha Bittencourt e !. Paulista, lente da Faculdade

I
Saro Nobre ' de Direito de Sta. Catarina).
No Programo: I -- ADVOGADO --

Filme Jornal -D.F B.-

I
Praça '15 <ie Novembro, ane' 1.

':;.A Ciencia Popular n. 5 Short solá 3 -Caixa Postal --

. ,

Colorido
Preço. Cr$ 2,40 e 200 0 __

Impr. até 14 ano.
:I(: * ;J:

A Comissão

A DOUTRINA DE JESUS
É luz radiosa que vem ilumi

nar as nossas inteligências e

dulcificar os nossos corações.

Cine Odeon

Hay-

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando todas
as indicacões possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (3)
a'O'S interessados na aquisição de
bons funcionárfos (as).

x x x

Urgente
Precisa-se de um cozinheiro.

na pensão Particular da Bs se
Aérea Tratar com Benedito
Garcia na Ciso Dahna Concei
ção. Sv·4

* * *

Móveis
Vendem· se, para sala, quarto

fII cozinha, em perfeito estado
à rua Padre Roma n o 90.
Preços de ocasião. 5 v .. 5

* * *

Negócio urgente!

VERMES·OPILICio

A's 7.30 horas
, .. e o .uces.o continúa !

P01' Amor e!e voltou ao país da
intriga e da aventura, desafiando
o todos com seu e.pirito roman-

tico e audaz e sua Espada
Invencivel:

PRISIONEIRO DE ZENDA
com Ronald Co lman, Madeleine
CarroU e Douglas Fairbanks Ir.

No Programo:
Notícias da Semana D.F.B.

O Cofre de Pandora -Des. Col.
Fax Airplnn News 27xS8

-Jornal'
Preços: Cr$ 5.00 2.48 e 2,00

Impr. até 14 anos
* ,� *

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

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

freguezes. Tratar na Alfaiataria
Pereira. à rua Joãe Pinto, 16

15 vs. 5
x x x

TERRENO
Compra-se um lote nas ime

diações d a linha Circular ou

Agronômica. Informações na

rua Tiradentes - 14 - sob.
10 vs. 8

Empregada - Urgente
Senhora de fino trato necessita

de uma empregado com urgência.
Paga bem. Tratar à Praça Pe

reÍl'a e Oliveira, 14.
* * *

VENDE- SE um marca "cu.
mex" - mil rotações - força.
de 6 s 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com SIdnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

•••

VENDE-SE
Cri 18.000,00

Um automóvel, marca Che··
vrolet, tipo 1937. -em perfeito
estado de conservação e fun
cionamento. Tratar com o sr.

Nagib Daux, no Cine RITZ.
"" * '"

Combata-os com um

vermífugo-purgativo d'e

ação rápida e eficaz. - A
venda em tôdas as rar-

macias e drogarias.

Vermífogo de

KEMP

Ámanhã no Odeon
Senão das Moças

VIDA CONTRA VIDA
com Claire Trevor e Burges.

Meredith
* * *

Stan
5a-Feira no Odeon

LoureI (o Magro) Oliver
dy (o Go,do)

PERDÃO PARa DOIS

Maquina PFAFF
(familiar)

Vende·se em ótimo estado;
ver e tratar com Placido Ma
fra - rua Felipe Schmidt 34
B!Jz'lf de Móda�) Florianói->olis

Clube dos Funcionários PÚ
blicos CIvis de Santa

Catarina
a � i s o

DR. HENRIQUE
5TODIECK

Fren'te 1 •

unlca

NOVOS e
USADOS

VITOR L/MA,
Presidente na Diretoria

Estocolmo - (SIP) - Na
cidade industrial polonesa de,
Loiz, 32 uniões .trabalhistas fo
ram reunidas numa só união,
conforme os moldes de Mos-·
CDU. O alistamento na União
Trabalhista' foi obrigado a to
do o operáTio.

Comunica-ae ao. srOi. o8l1ociado.
que o ar. dr. Saulo Ramos, panou

COMPRA a fa!l.er parte do corpo médico do
e Clube, atendendo, na sua especiaVENDE lidade -- Cirurgia Gera.l. Ginecolo.

gia, Obstetricia e Traumatologia -

Idi.,maa por· às segundas e aexto. feiras. dali
13 às 15 hora•. no nosaa séde so

cial onde o. demais facultativos
us. drs. Paulo Fonte., Newton D'
Avilo e Agripa F aria, continuarão
a atsnder no. horários habituais
e nas rellpectivos especializações.
Floria.nópoli., 9 de novembro de

1945.
.

•

tuguê.. e.pa·
nho!, froncê.
intl'lâ., etc.

Romance, Poesia. Religião. Aviação.
Mate.máticn, Física, Químico, Geo·
lo9ia, Mineralogia. Engenh�ria �i.
vil militar e novaI, Corpln,tarlO,
�nho. Saneamento, Metalul:'gia.
Eletricidade" Rádio, Máqui�aa Mo:
torea, HidrcÍulica. Alvenaria, Agl'l
c:ultura. Vetei'inária.. Contabilidad.

Oicionáriotl. etc. ete. Telefone Automáticoô PRECEITO DO DIA
PLANTANDO PARA COLHER
Na formação da penonalidade

do homem, a educação tem influ
ência decisiva e é maill importante
do que a própria herança. C�lcel-rasCuide atentamente da eduéação U

do .eu filho, poro que êle seja Precisa·se para eerviçoa de car-
feliz e útil aos seus semelhantes regaçãoo Tratar à Praça 15 de

���;.__....-.. ""..-.__...._. •__-....._..-..-.......�o!.!;.��r.!!..:..l !;.-....................._..-. ••• .2,!:2

Gratifica-se com 200 cruzeiro.
o pe..ôo que ceder ou encaminhar
um telefone automático Informa
ções ne.ta redação. Sv-l

--....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador,Médico
_W&W&W-õR:-sAVAs

..

[Aê-ERÕA--··--
.....---�

�ica médico-c!r:m-�ca de Olhos - Ouvidos. Nwris - Gar8anta.
DIploma de habílítação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 U 18 b8ru.a.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 'no

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica em Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR� SETTE GUSMÃO
CHElI'E DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E no

HOSPITAL "NERlllU RAMOS".
VU!'1tO de a'-'er1elço�ento no Hdspital São Luiz"Oonzaga, <le Silo Paulo - E:lI:-eBta.
S1irlo do Instítuto Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex··méd!co Interno do

Sanator-ío de Santos, em Campos do Jordão
VldlnV.f G:IlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE Jj; TRATAMENTO IilSPIIIVlA.L1ZADO

DAS DOENÇAS DO_ APARaLHO RESpmATóBIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

IlONBULT.l.S: DIAriamente. das 3 às ti horas. CONSUL'l'ÓRlO: Rua Vitor Melrelea. Iii
RESID:eNClA.: Rua EIJteTe. J1lin1or. 136 - Tel. 7..:1.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CtlrIlO .. A;perfeleoamento • Loop PrAtica 110 RIo de Ju..w.
_••ULTAII - r.a. ....-a: autam_.. 4u lO,30à.lZ h•. à tarde ucepto a••
........... 14 ás 16 _.. - VOlfaULTO&lOt "... PIa.... or......... -

.... 1....1 - ......._1 ... rr.t«ea.. 0. tIL

DR. ROLDÃO CONSONI
IlJal1BGIA GlIIRAL • ALTA CIRURGIA - 1I0LaSTlAS Dili SIIINHORA.8 - rA.BTOB

Fonn.ado pela Faculdade de Medicina da Un1�idade de São Paulo, onde foi
,&u1lJteDlte por vários anos do Serviço Ctr11Jrgico do Prof. Allpio Correia Neto.
ClrUTgIa do estômago e Tlas blUa:res. lnitestllnoa delgado e gr�, tiróide, rins,
�ta. bexiga. dtero, oTérloe e trompas. Varicooel.e, hidJrocele. varille. • h6rola.

CONSULTAS;
... I" • heras, à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da C._ Para_1.a). 'rel. 1 .....

RESID&NCI.A: au. EsbIrYea Jdn1or. 178: TeL M1M

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

tIe:r:\córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLlHlCA M ..DlCA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Re8idência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópol�.

DR. ARAUJO
A..ruotente do Prof. San.Ola, do Rto 4e .I..eu-..

ESPECIALISTA
Doenças e operações <'108 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CIrurgia modeena da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPO�O (lAbio • MU

da bOca fendld04l � nascença)
�pla. traqu""'8COpla, bronccscopía para retírada de corpos estranh04l, etc.

CONSULTAS: da 10 Ae 11 e cb. 11 Ae 11 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avlla I DR. ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Via. Urinaria.·- Doen-
Slcu do. inte.tino., rito e anua
.- Hemorroida.. Tratamento da

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

Atende diariamente à. 11.30 M.• ,

� tarde, deu 16 h•. em dianb
R..id I Vidol Ramo., sa.

Fona ' IOA7.

DE ARAGÃO

� .. 0IP1Io� Oibdea " lAnIItIPoo
.. aona. ru1ce • c-..............

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
>:1IIm_te da 11 la 17 1iIona. 1lIUIDU·

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
.. .8"leoe �. Clínica Infantil da �i8tênd. Munieipal • a...Ual

eI. Caridade

VOK8UL������u���A�t���i1!.oE8.��12�..... I....

Con.ulta. da. 2 à. 6 horc.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, fi. Fone 781

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

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"Chiquinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDJilNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE F'ARACO
MMico - chefe <lo SerY1ço de BUli. do Centro de SaI1<1.

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

CONSULTAS: das li às 6 h. - R. Felipe -Schmidt, ..
RES.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1&41

Reasumiu sua clínica

I
De ordem do sr. Delegado I

Fiscal do Tesouro Nacional,
neste Estado e à vista do que
propôs o Departamento Admi
nistrativo do Serviço Público,
- convido a todos os portado
res de certificados de habilita
ção ao coucurso de Coletor ou

de Escrivão, residentes neste
Estado, que desejam ser admi
tidos como auxiliares de Cole
torias a, no prazo máximo de
(15) dias, contados desta data,
comparecerem a esta Delega
cia, no seu horário normal mu
nidos dos respectivos certifica
dos, a-fim-de tratarem de as

sunto do seu interêsse. Ficam
convidados, também, a campa-
l' e c e r na Delegacia Fiscal,
para o mesmo fim, os candida
tos que embora não aprovados
no concurso de Coletor ou Es- ... 1 ..

crivao, hajam obtido média -------------------------

aritímética igualou superior a

50 pontos nas provas de Legís
lacão Tributária e de Fazenda,

I Prática de Serviço, Contabili
dade e Matemática.

CAPITANIA DOS PORTOS
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
EDITAL

De ordem do sr. Capitão de

Fragata da R. Rm., Plínio da
Fonseca Mendonça Cabral, Ca
pitão dos Portos dêste Estado,
faço saber a todos a que o pre
sente edital virem e que inte
ressar possa, que, encerrar-se
á a 5 de dezembro próximo
vindouro, na Comissão de Dis- I
tríbuícão de Donativos, aos I
herdeiros habilitados dos

naU-Ifragas do "BAHIA", "VITAL
DE OLIVEIRA" e "CAIvIA

QUAM", instalada na Direto-Iria do Pessoal do Ministério da
Marinha, o relacionamento

1 _
nara divisão.

I
-

Para melhores esclarecimen- SO l b· t'· CI'·tos, deverão os interessados
L��\.\\t UIlII.f

A a ora orlo l Inlco
comparecerem na Secretaria ...�

�
c;..;.

desta Capitania dos Portes, i::§ �. Ã 8
com a maior brevidade

POSSí-1
f;;

.

� gRUA JO O PINTO, 25 - Fone: 144

vel. == cn (em frente ao Tesouro do Estado
Capitania dos Portos do Es- RMÁTOnO PATiltOGJCnS Flor.-ano'polístado de Santa Catarina, Flc-

rianópolis, 24 de novembro de I D H G S M d'
1945. I

. r. . . . e IDa Farm. Narbal Alus de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Nelson do Livramento Couti-
I E dnho - Escriturário da classe

xame e sangue, Exame para verificação de cancer,

"G" _ Secretário. Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro,. Exame para verifiéação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Ilutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Ministério da
Marinha

CONTRA
TOSSE •

BRONQUITE
E COQUElUCHE

Edital D. 2

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou motor
de arranco o

be. f � c,i.\c,O OPICINA ENALDA
� I'o-Radio- e Rua Conselheiro Mófra ne. 135

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

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

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Tranlporte. Maritimo.; FerrO.
viário., Radoviário.. Aéreol.
Ca.col, Fôqo. Acidentea do
Trabalho, Acidentei Pe..oaie,
Reaponlabilidade Civil e Vida.

I

Reprelentaçõe.
Conliqnações •• Conta Pr6pria

Rua Pedro Ferreira, 5
Z' Pavimento

CAl�A POSTAL, 117

Telegráfico « BOSCO))

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. r. ]. DE SOUSA CABRAL
CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.

I
ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmidt 52 - Sala 5

IVictor, Válvulas e Discos. Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
Rua C ..mselheiro Mafra, 1_--- ------------------� _

Endereço

r�DVOGr\_DOS

I
I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnovíns e aviamentos
poro alfai'J.tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciant.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e LajeE.
fábricos. A Casa "A CAPITAL" chama o atenção doa

visito onteg de efetuarem sua. compral!l. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t Encabeçará a chapa dos candidatos à deputação federal, do P.S.O.,
no Estado, o. nome generoso de Bderbal Ramos da Silva.

Mocidade, a postos !
Manifesto dirigido pelo sr. Getúlio IPraticou o bara-kiri
Vargas ao Partido Trabalhista ge��i�iOs,h�:el��'konjo?�ar��

anos de Idade, acusado como
"Trabalhadores do Brasil.

I pela vinlóucia ; que nào pode cs- criminoso de guerra e líder da
Desle rincão longiquo da Pá- tagnar-se no presente dian te dos conquista da Mandchúria, pra-

tria dirijo minha saudação a to- I intcrêsscs criados, nem recuar ticou O hara-kiri menos de 24
dos vós, desejando que ela seja para () passado, o que seria um horas depois de o general l\1ac
ouvida em lodos os quadrantes I rt-l ror-esso. Arthur ter ordenado a sua prí
do Brasil. Essa Revolução, que continua são. O barão Honjo foi encon-
Condensai as vossas energias : nas consciências, tem que ser trado deitado numa poça de

, e moldai a vossa eonciência co- I prosscguída pelo Partido Tra- sangue, quando chegaram os
letiva, ingressando no Partido

,

halh isl a Brasileiro. que consli- jornalistas e fotógrafos alia-
Trubalhista Brasileiro. tue f) ideal da cont inuidarle de dos. Ainda havia sangue escor-

A U, D, N" de Joinvile, reque- estomagado com a catilinaria dos A hora não é de preocupações nossa obra no tempo e na His- rendo do corpo do barão, Q

reu ao dr, Juiz de Direito daque- caravaneiros e pensou, apenas em pessoais.'� de idéias e de pro- lo r i a, sem partir o do de sua qual descia pelo punho de

la Comarca fôsse a Rádio-difuso- corre-los a páo. . .

gramas .� o programa do Partido tradição. sua espada. O barão Honjo, de
Trabalhista Brasllctro, de acór- Trabalhadores elo Brasil! acôrdo com o ritual, abriu o

ra Joinvile S. A, obrigada a acei- do com as idéias da atualidade, Eu deposito e111 vós a minha estornago de um lado a outro
lar propaganda daquela' agremiá- O sr. desembargador Presi-, I IIe aque e que me 101' vos con- fé c' a minha confiança e cspe- e em seguida cortou a gargan-

çâo partidária sob o pretesto de dente do Tribunal Regional rarantl f it I'
. - t M d kí tvem, por garan Ir per ei a ap i- ro que a vossa orgamzaçao, nas a. as, em vez o, imono ra-

Eleitoral recebeu os seguintes, hvenci d cação das leis sociais existentes fileiras do Partido Trabalhista dicional, vestia O uniforme do
que a emissora era su vencrona a telegramas:

.

I P f, f id e porque encerra todos os nos- Brasileiro, \'OS assegur-e, num exército.
pe a re eitura, o re en o ma- Rio, 22 - Tribunal Superior sos 'ideais de melhoria e pro- sistema democrático, a repre-

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

gistra'do quiz forçar a empreza Eleitoral decidiu que títulos
grosso, que tem vida própria ca- scnt ação a que tendes direito e -----__"..... •

radiofônica ao rumo que mais eleitorais poderão ser entre-
paz de triunfar no período agi- possais dirigir os destinos do I'

c?nv�ha á f�cção ud�nista, A ��f����� �:��1100r ��c��I�e��e� tado que atravessamos, de ven- Brasil para um futuro de pros- O rs,

('.','direção da Difusora nao �e co�- os candidatos a eleições

sena-,
cer as dificuldades e firmar-se "peridade e de glória, de f'rater- Aderbal Ramos

formou com o despacho Ilegal e do Federal e Câmara dos De- pára o futuro. nirlade e de justiça. da Silva
O JUi'Z vI'olentamente' mandou putados por êsse Estado pode-

O Partido Trabalhista Brasi- tO de novembro de 1945. (As.)
, '- ,leil"O é o herdeiro e continuador Getúlio Vargas".

e

fechar a estação com escanda- rao, mediante ressalva, �l vo-
I .oão Batista (:1;I

' ,

d f A tar desde que tenham SIdo re-
(OS postulados da Revolução de

O � .aparato, requm tan O orça gularmente registrados e em-
1930, que não pode ser inter- (Publicado no "O Jornal" de Bonnassis

I •.••;�.'.i','.'
policial b

.

it leít rompida nem pelo arbitrio nem 15/11/1945). V' ora mscri os e ei oras em ou AO OG A OOS
Contra a violencia descabida Circunscrição. Cordialmente.

D." C'
.

B Rua Felipe Schmidt 34,

recorreu a Rádio-difusora ao Tri- (as.) Waldem:;tr Falcão, Pre.si- e vo .a OS. omlC10 em om Sala 3, Telef. 16-31

" dente do Tribunal Supenor Ihunal Regional Eleitoral que, em Eleitoral. mutl 'ados R t' ----...:

sessão de ôntem, por unanimida- Rio, 23 - Comunico a v. Rio 26 (A N) _ O t ti-
e Iro

d f d h 'I
.

M'
.

tro Aeroná ti
, .. ma u I

e, re ormou o �spac o VIO en- eXCIa. que, mIS ro eron�u 1-, no "A Manhã" publica um te- Assistido por grande multidão,

to e falho de apeio legal. ca determinou Bases ltp.reas legrama de Nova Iorque infor- que vivou entusiasticamente os no-

fazer o transporte mav� ...j%il do
:

- ,

h-
mes de Get;-tlio Vargas, General

,
man O que zarpara aman a Dutra e Nereu Ramos, realizou-se

zonas longínquas, Corríral- com destino a esta capital um

I
s.c:íbado vibra�te cO,mício

pessedista
n::ente. (�s.) Waldema.r Pa!- transporte naval brasileiro tra- em .Bom RetIro.

cao, Presidente do 'I'ríbuox, zendo 11 soldados do nono
Díscuraore.m o•.srs dr�. Marcon-

Superior Eleitoral E' ít F'
-.

,

deli Matos, Antomo Babsta Filho.
. XerCI o. icarao ainda em

I
Rubens Ramos, Agripa Faria. José

hospitais norte-americanos, 83 Norberto de Macêdo profesllo�
-------------- enfermos das Fôrças Armadas Giovani Faraco e academico Ro

Brasileiras que estiveram em
I berto Lacerda,

_ , " .
Todos os oradores foram

açao na Itália, 70 dos quais se aplaudidos,
encontram nos hospital de ------------

Bussnell, em Brigham City. OportunasTodos êles são mutilados e es-
'

tiveram aprendendo a usar provide-DCI-aSpernas e braços artificiais pa
ra poder rehabilitar-se na vi- Rio, 26 (A. N.) - Estiveram

da civil. Os restantes se encon- no Catete, em visita ao presi
tram no Hospital de 'I'uscatose, dente da República, os srs.

onde se submeteram à cirur- João Daudt de Oliveira, presi
gía plástica, e também no Hos- dente da Federacão das Asso

pítal de Lagarde, em Nova Or- ciações Cornercíajs do Brasil, e

leans, por casos de cirurgia ge-
Evaldo Lodi, presidente da

ral. Diversos médicos brasilei- Confederação Nacional da In
às ros se estão encarregando da dústria. Nessa ocasião fizeram

repatriação dos restantes feri- entrega pessoal ao presidente
dos brasileiro. Linhares, de uma mensagem

por ambos assinada, a qual re
sume as mais oportunas pro
vidências para a normalização
da vida econômica e financei
ta do país, segundo as medidas
propostas na "Carta Econômi
ca de Terezópolis". O presiden
te Linhares declarou receber
as sugestões com satisfação,
pois tinha grande aprêco a

cooperação das classes pi-odu
toras existia identidade de
pontos de vista na apreciação
dos' problemas tratados com

muita elevacão na Conferên
cia de Terez6polis.

FlorlanópolI" 27 de NovemDro de 1945

NOTAS POLITICAS
* * *

Instituto deEduca�ão
de Florianópolis

Temos, sôbre a mesa, unu
convite dos magistrados do
Instituto de Educação de Flo

rianópolís, que vão colar gráu
êste ano, solenemente, no dia
29 do mês em curso, às 19 1/2

muito horas, no Departamento das

I' Municipalidades.É orador-paraninfo o prof.
Henrique Stodieck, uma das
expressões de cultura mais no

táveis, daquela casa de ensino
preparatório e normal, e ain
da do nosso ambiente acadê
mico, onde o professor Sto
dieck é considerado como mes

tre consumado de legislação
social.
Falará, pela turma de novos

professoras, o magistrando Arí
Melo, nóvel e promissora inte
ligência, já conhecida nos

meios escolares.
Ao Instit'uto de Educacão,

apresentamos cumprimen"tos,
o que fazemos distintamente.
aos corpos docente, discente e

administrativo, e em especial à
profa Antonieta de Barros, a,

cuja proficiência foi, em boa
hora, confiado o cargo da dIre

ção, com aplausos de mestres
e alunos, e que têm correspon-
dido, e até excedido, à expecta
tiva geral.
Lá estaremos presentes, à

festa de gráu dos professores
da turma de 1945.

Em Cachoeira, distrito de Ca
nasvieira, apareceu um homem
fada, O sr, Euclides Macário Pe
reira lançou a pedra fundamental
de um novo clube a 25 de no- RITZ Hoje, 3a, feira, às

vembro e prometeu aos eleito- 17 e 1 Q ,30 horas
Sessões das Moças

res que oito dias depois, o Otto Kruger, Clifford Severn e Pat

Ih '

tari t Parrish em:
arran a-ceu es ana pron O para FILHOS DE: TIO SAM
festejarem a vitória do Brigadei- Uma hilltória singela de um joven

ro, em espetacular baile de ga- que lutou 'Çela emancipação de

I
urna raça,

a, Um espetáculo grandio.o e gigan-
A lampada de Aladin estaria tesco ,

No programa:
com o "seu" Pereira! Anônimos da arte _ DFB

:{. :{. Você precisa de óculos • desenho
Livre de censuec

:{. Preços Cr$ 120, 1,80 e 2,40

"Um brasileiro", escreve-nos de
noxy Hoje, 3R.-feira,

S. Pedro dizendo que os proceres 1 K 19,30 horas
udenistas daqui enviados sob a lClaudette Colbert, Jennifer Jones,

b d d O Id 'C b I Joseph Cotten, Shirley Temple,atuta O r, sva o a ra, Robert Walker e Monty Wholley em:
pretenderam fazer explosão re- DESDE QDE PARTISTE

r
.

I
. -

'd
Uma história bonita e comovente ...

IgiOsa com as e elçoes presl en- Uma gigantesca apresentação de
ciais, O pOVO de S, Pedro ordei- David ,O. Zelllinicki

t b Ihdi 'I'
'

f' Impróprio até 14 ano.

ro, ra a a or e cato ICO, ICOU No programa:
Notícia. da lIemal'1a - DFB
Notícias do Dia - Jornal
Preço. Cr$ 3.60 e 2,40

BR lTO

APENAS Cr$ 3,00
Com essa Ínfima quantia Você

t'stá auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
I>.OS Indhrentes de FlorianóDQIiR.

o alfaiate indicado
Tiradentes, '1

Assassinos 1
Londres (SIP) - Foi

agora constatado que os ale
mães assassinaram na cidade
polonesa de Torun, 50 mil pes
soas, das quais 5 mil polone
ses e os restantes prisioneiros
de guerra russos e aliados.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Amanhã, no RITZ, às 19,30 horas.
Co 10lSal Programa

lo Ilusão de Mulher
20 O palhaço faz o artista.

58-Feira no RITZ:· John Hall e

Louille Albritton em:

DE TODO O CORAÇÃO
Se V. S. sofre de aturdim�nt�

catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo cOm
as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e
cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmim é agra
davel ao paladar. As pessoas que
Rofrem de aturdimento catarral,
farão bem. provando ê.ste remédio.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUOO.

Prêso em Barcelona
Caracas, 26 (E.) - O jor

nal "El Nacional" anuncia que
seu correspondent� em Barcp
lona está preso desde o dia 17
de novembro, sem que as au

toridades espanholas tenham
indicado o motivo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


