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o comício-monstro de hoie, organizado pelo P. S. O., terá lugar
na Praça Pereira e Oliveira, com início às 20 horas.
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-«Estou
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e venho
palavra»

sr. Getúlio Vargas apoia, a candidatura
do General Eurico Gaspar Dutra

presente
a minha

.

cumprir
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Fac-simile da proclamação do sr. Getúlio Vargas

em composição tipográfica, pub 1 if amos
proclam 'ção acima)

a(Na última página,

. -

sltuaçao em
o Presidente da Comissão Executiva do P. S. D. recebeu do Presi

dente dn Dirctório Municipa l de Lajes o seguinte telegrama:
_ "Heccbi carta Prefeito 25 cor-rente pedindo informações, se cu

havia sido consultado por ê!e sôhre indicações, substituições intenden

tes faziam parte diretório. Hespondi negativamente. Dia seguinte nova

carta consultando si havia sido procurado Armando Ramos, seu cunha

do, sôbre auxílio da minha parte escolha autoridades. Respondi carta di
zendo que já era público l' notório que destacados uderristas percorriam
os distritos, escolhendo autoridades estaduais e municipais por Ü1Cl"':1l

hencia do prefei to, quando em conversa seu cunhado me declarou Pre

feito deseja va ser auxiliado. Ponderei que o Prefeito era filho da terra,
conhecedor sua gente e situação politica, tendo ocupado vários cargos;

estava em condições de escolher auxílrarcsj- acrescentei ainda que, con

trariando os termos da sua carta, estavam sendo subsí ituidos intenden

tes não faziam parte diretórios. Finalmente disse que êle próprio decla

rára pessoas idoneas ter sido indicado Prefeito coronel Belisário, chefe
udenista. Daí inexatas Informações que intendentes tenham sido nomea

dos com nosso conhecimento.

A Lajes

(Ass.) Vidal Ramos Junior",

Partido Social Democrático

,

PARA PRESIDENTE DA REPúBLICA:
General Eurico Gaspar Dutra

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

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

Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira.

11 sub:;Utulcào
dos Prefeitos
Rio, 28 (A. N.) - o mmís

tro da Justiça comunicou aos

interventores que não e permi
tida, em face da lei, a substí-

I
tuição de prefeitos que sejam
chefes políticos ostensivos, por
outras pessoas com a mesma

eiva de parcialidade. É preciso
que se compreendam bem os

propósitos de imparcialidade
dos govêrnos".

o julgamento de NUremberg
KASSElL, 28 (Por Lvrlorrl Moort-) - A maior autópsia da hislória

está sendo feita aqui. O corpo é o Hcich Alemão. c os órgãos que estão
sendo di,scc,l!los são <JS i nst itu icôcs nazistas. sob cuja sombra a Ale
manha supriu-se t' preparou-se para a gllerra. Aos edifícios duma das
maiorrs usinas de cxplosi vos da Alenumha - a Fúbricn Sesick Licl1le-

I
nall -, um lotai (le 2.252 J'llnCÍ'onúrios nazistas civis c nazistas desta
e:H!os, t'slüo levando a efl'ilo UIlI trabalho sub a super-visão de oficiais

J
(' civis hrit[iniC'os c nortc-mlll'ric.'.lws, chefiados pelo coronel Henry
Xewloll, !los Estados l'nidos. l' pelo Brigadeiro \Yhite, da Grã-Bretanh:1.

... Os funcionúrios ll ..zistas l's!iin traduzindo c interpretando 2.230 to-
neladas de illlj)ortantcs doculllenlos secretos trazidos de Berlim pelo

I serviço de coll'çiio d" dO(,lllllentns ministeriais, organ,izado pelos rrp1'c
s('ntanles dos EE. rc, Grii-Brcl<1nha, Hússia c França.

Gasolina à bessa
Pôrto Alegre, 28 (A. N.)

Milhões de litros de gasolina
I
estão sendo esperados no Rio

Grande, dentro de breves dias.
Espera-se que até o dia 10 de
dezembro esteja definitiva
mente liberado o mercado da

gasolina.

Polícia do Acre
Rio, 28 (A. N.) - o presi

dente da República assinou um

decreto-lei regulando a situa

ção dos oficiais da extinta po
lícia militar do Território do
Acre. Pelo mesmo decreto íica
criado na polícia militar do

VOLTE A SER
O HOMEM

QUE SEMPRE FOI

�'ô'"
, ��,!_)��, �:;
••4

Há uma certa idade na vida do homem, em

que êle supõe ter perdido o mais precioso
dom físico característico da sua masculinidade.
É quando a imaginação já não é sensi ...c! aos

_�inai� enru:iasticos transmitidos pelos olhos e

por ISSO nao provoca nos músculos a reação
máscula indispensável às funções sexuais do
homem.
Essa situação é provocada, conj unt aruenre,
pelo enfraquecimento �o cérebro, por certa

preguiça cardiaca, lassidez muscular e dcfici
ência de funcionamento de varies outros or

gãos. Somente um preparado que contenha. a

um tempo só, os tônicos especificas para
rodos êsses orgãos. é capaz de agir com se

gurança, em tats casos. GUARABlON con
tém rodos esses tônicos. tle tonifica simul
taneamente o cérebro, o coração, os rn us
culos. e estimula os demais orgãos. Por isso
GUARAB10N é assombroso

�

nos casos de
fraqueza sexual.

GUARJlBIOl\!
Em tôdas as

farmácias e drogarias

Distrito Federal, um quadro
especial denominado "Quadro
A", em que serão incluidos os

oficiais da referida polícia ex-

tinta.
,.

,
.
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&SSINATURAS

�•••••••••••••••••••••••, MiD. do Trabalho,
I MAGAZINE i I��@�!!!� R�giÇ'�IIl!���t�-
! Par. ENFLO: lho no Estado de Santa Catar-ina ao

......... ••••••••": senhor diretor de O ESTADO -

Nesta.

DE (SENAI)

N I C A N O R SOUZ A De ordem Ed��alsr. Delegado
Regional nos Estados do Para

Trabalho. Com ..rciaill

I
Té.el e Memorai.

que a Espanha, sozinha, pro- Irnpressdo a cêres Dcublês e tricromia.
ná e Santa Catarina, comuní- \

duz cêrca de 70% do azeite de Compo.içao de livro. • Re'vi.ta•• Avul.o•• Caixa. • CO a quem possa interessar que i

oliveira consumido no mundo. Jornai. E.tojo., etc. estão abertas, até o dia 20 do I

que o maior centro de ener- Aceita encomendas para o interior do Estado corrente, na sede da Inspeto-!Igia elétrica do mundo está 10- ria de Ensino de Florianópolis,
calizado na região das catara- Rua Tiradentes n°. 10 ••. Florianõp'olis ••• Santa Catarina à Rua Marechal Guilherme n.

tas do Niágara, nos EstadoSI 23, as inscrições para provas
Unidos. de seleção de candidatos aos

que' certas tribus de indios I

A d
c;:

de'
· ca�gos .de: instrutor de :rr:a�ci

da Amazônia têm o costume ca eml8 e omerelo neiro, instrutor de mecaruco

de deformar as cabeças das I
'

I (a.iustador-�orneiro) e instru-

criancas recém-nascidas aper- de S I C I·
tor de ferre�ro. � .

tando-as entre duas tábuas e l aD a a arlna Informações sobre as condi-

dando-lhes forma cônica ou ções das provas e a natureza

achatada. }�XX][ES DE ADlUISSXO das funções do cargo a preen-

que foi a ureia, substancia De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar- cher serão prestadas aos inte-

tipicamente animal, o primei- tígo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943, ressados, na séde da, referida

ro composto organico a se' torno público que, llO próximo dia 10 de dezembro, às 17 ho- Inspetoria de Ensino, todos os

sintetizado em um laboratório: ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10 dias úteis das 12 às 18 horas.

e que o autor dessa memorável ano do Curso Comercial Básico, devendo, as l'eferidas inscri- Milton Marques de Oliveira

façanha científica foi Wohler, ções, ser encerradas elll o dia 10 do mesmo mês ele dezembro, Inspetor de Ensino

em 1828. às 19 horas.
Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des

ta Academia ele Comércicr, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.

Secretaria ela Academia de Comércio de Santa Catarina,

I
em Florianópolis, 10 de novembro de 1945.

• ....__• -..:. Ji']áyio Ferrari, Secretário

EPITÁFIO

/

- Uma viuva pergunta a

um amigo ...
- Que epitáfio acha que

devo mandar escrever no tu
mulo de meu marido ?
- Quanto mais simples,

melhor. . . Por exemplo vai
escrevendo: "Aqui jáz Basilio
B� Barradas. Descansa em paz.
- Sua viuva".
Esta, que não era forte em

gramática, escreveu:
"Aqui

jáz Basilio B. Barradas. Des
cansa em paz sua viuva".

BAncos DE ALUMíNIO QUE
NÃO AFUNDAM

Nova Iorque - (S. I. H.)
Um dos primeiros novos pro
dutos que estão sendo manu

faturados no processo de re

conversão norteamericano con

siste em um leve e duravel
barco de alumínio, à prova de
afundamento.
A revista "Time" informa

que estes barcos estão sendo
fabricados pela "Grumman
Aircraft Engineering Corp,

"

,

que produziu milhares de
aviões de caça para a Marinha
durante a guerra.

O referido barco tem 13 pés
de comprimento, pesando ape
nas 38 libras, ou seja, a meta
de do peso de uma canoa de
madeira do mesmo tamanho.
Caso venha a emborcar, apru
ma-se automáticamente na

água, de vez que possue tan

ques de ar na popa e na prôa.
Seu preço é um pouco mais
elevado que o de um barco de
madeira.

* * *

-� �VUeE .;lABIA ••".

Correio LageanO
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Flo rianópolre,

à rua Trajano n. 11, wísa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge-·
ral, fornecendo orçamento grátis e

:>em cO'llpromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especlaU-'

_______________ < zada, com técnicós profissionais,

I para consertos de aparêlhos elétri-
l1LEITO POR eXAXIJIlD ·IDE co�, enFolamento de motores e' <li-
Afim de estar sempre a pOS- Damos, estabilizadores, ferros de

tos ('111 !iC'U lar. foi eIC'ito, por engomar, fogareiros, aparelhos mb·
aClamação, o afamado aperitivo dicos e outros, com exceção de ap�
1\.::\0'1'. relhos de rádio.

Assunto: Publicação de telegra
ma (solíci to).
Solicito suas providencias no sen-I

tido de fazer publicar nesse presti
gioso órgão da imprcnsa nacional,
o teor do telegrama enviado a esta

Delegacia pelo sr. Direto]' do De

partaruento Nacional do -Trabalho,
abaixo transcrito:
"Em aditamento telegramas cir

culares enviados por este Dcparta
mcnt o. objetivo manter imparciali
dade órgãos públicos campanha
próximo pleito. lembramos ainda
necessidade aras taruen lo temporário
membros di rctorias sindicatos con

correntes eleições dois dezembro.
Solicitamos enviar máxima urgên
cia relação membros diretorias sin
dicatos candidatos eleições federais.
Deveis dar conhecimento têrrnos
êste telegrama diretorias sindicatos
e imprensa local".

Antecipadamente grato à atenção
que Vossa Senhoria dispensar à so

licitação supra, aproveito o ensejo
para apresentar-lhe os protestos de
meu apreço e consideração.

Francisco Pessoa Maciel

Delegado Regional Substituto

Informações nesta redação

o SENTIDO DAS ELEIÇõES
FRANCESAS
Mário Pinto Serva

(Exclusividade do CEC para

"O Estado").
Não tenha ainda a democracia

frunccsa I ão profundas raizes

llO passado como a inglesa ou

americana, contudo desde 1870

ela se afirma vigorosa e firme

mcnl e. Tal o sentido supremo

das eleições recentes na França.
I� o povo por mero de eleições
regulares que soberanamente de

cide seus destinos, seja para a

direita, para a esquerda ou para

() centro. Xa França n ingucm
m ai s apela ou tem o direito de

apelar para uma revolução ou

para um pronunciamento das

armas. Tudo se resume cm con-

í

ar volox. As eleiçiies francesas

são perfe itumcnte sérias. o go

vêr n o não tem intcrf'erê nciu al

guma, o respeito é absoluto pelo
direito e exercício cio voto. Mes

lllO o comunismo francês é reli

gius:Jmcnte respeitador da demo

cracia li beral e di vergo comple
tamente do seu similar da Rus

sia. A soberania do povo é um

falo incontrastável na França.
�inguel1l ousa nesse país desres

peitar a opinião pública e esta é

plenamente garantida em sua li

berdade, como em seu exercício.

Quaisquer tendências esquerdis
tas na França, estão elas subor

dinadas integralmente a um pro-
I

nuncíamento legal e constitucio
nal da nação, seja nas urnas,

seja pela voz do Parlamento le

galmente investido de poderes
para tanto, como sucede na In

glaterra. Não há ditadores nem

usurpadores, nem tão pouco ne

nhuma influência pretoriana ou

militarista.

VI4!iEN si
fpolls. -- .Ioinvile ,

I Saída. - 2 hora. damadrugada

r

ODIN

�
lH E RECOMENDA

VENTilADORES Jolnvile -- Fpolis.

Serviço de Aprendi
zagem Industrial

Vendem-.e doi. ventiladores elec�
tricos. grande., para cima d. me
.a ou parede, .endo um escilnnte,
proprio. para e.crit6ria, barbea
ria.,' caie., etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

Saída. -- 9 hora. da manha

Clube 12 de Agosto
PROGRAIUA PARA os 1IESES DE NOVEMBRO }<;

DEZEMBRO DE 1945:
DEZEMBRO

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

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

início ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

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

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

Clube, prévíamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

22 horas.
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

o de rigor, permitíndo-se o branco.

.
Estabelecimento Gráfico Brasil

o ESTADO
Diário VespeTtino

I
Redação e Oficinas à
rua João Finto n.? 5

Tel. 1022, - ex. postal Ul9

Na Capital:
Ano Cr'
Semestre Cri
Trtnrestre Cr3
Mê!l' Cr'

Número avulso Cr$
No InterIor:

Cr$
Gr,
Cdl

c.s

Ano

Semestre

Número avulso

Anuneroa mediante contráto.

Os originais, mesmo não publí,
caâos, não serão devolvidos.

A direção não se responaanilisa
pelos conceitos emitido. nOI

artigos assínados

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia?

NOSSAS SECÇõES

Direção de A. Damasceno:

pg. 3Vida �rilitar
1\atas R uraes

Crónica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

Jur-isprudência .

�atas Cientificas
Covêrno do Estado
Fatos Politicas

Xatas Locais

7

"

3

:;·8

Dírccõo de D. S. Líno :

Xotic iár-ic Estrangeiro
Noticias do Pais
Pelos �.runicipioe
Estatística
Esportes
:\otaf da Prereitura
Vida Escolar

1 '"

2

5

6

6

7 ..

Direção de ,E. Fiorez :

2

2
1\IIagazine
Concursos

Vida Social
Xem todos saheru

Retigião

3

5

G

Reportoçens de :

1). F. cie Aquino pg. div.

Calçados para senhoras, últi
mos modelos, preços ao alcanç
de todos "Peluso" vende n

rua Í'iradentes 19.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES IPREZADO LEITOR: Se o que lhe

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

para que alauma falta uúo se repita '; e

XJ\.O o escândalo que a sua reclarnacâo
Olt queixa pode rá "ir a cansar, encami

nhe-a á SECÇ':\,O R I;;CT,A ilfAÇõ FS,
de O ESTADO, .que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma in fcrrna

ção (;0 resu ltado, embora em alguns ca

sos não sej am publicados nem a rec-ta-

maçao ucm a prO\.. id
ê

ncia tomada.
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Vida Social I C��m��L���sa���Di!�!C�!���C�
----- tórios eleitorais, onde deve votar. I'Transcorre hoje o natalí- • l')t>g'undo - Compareça à secção eleitoral em que estiver

cio a sra. d. Mary Neves Le- alistado, entre 8 e 17,45 horas.

ruas.
'I'ereeíro - Leve consigo, se possível, sua carteira de iden-I

_ A data de hoje assinala o tidade ou documento equivalente (carteira de reservista ou'

natalíci? da sra. d. Jucilia da profissional).

Silva DIas. Quarto - O eleitor só pode votar na secção
_ A srta, Cecília Costa 80u- contre incluído o número de seu título eleitoral.

sa faz anos no dia de hoje. não se instalar a respectiva mesa receptora,
_ Faz anos hoje o sr. João noutra.

Batista Berreta, construtor li- Quinto - Ao chegar à secção, procure logo receber a sua

ce�iado. .
_ j5enha numerada e rubricada.

,.- Faz .anos hoje o sr. Joao I
Sexto - Quando fôr anunciado o número de sua senha,

Charneskl. apresente seu título ao presidente da mesa.

_ Vê passar no dia de hoje Sétimo -- Diante da mesa, assíne as duas fôlhas de vota-

mais um aniversário a mení- ção, receba um envelope aberto e passe ao gabinete iridevas-

na Suelí Maria de Melo. sável.
_ Faz anos hoje o sr. Satur- Oit41YO - No gabinete, poderá colocar no envelope três

nino Francisco Cardoso. chapas: uma para Presidente da República; uma para Sena-
'i' dores: e outra para Deputados. No gabinete, não permanecerá

Co 'SRTA. MARICHA DAUX mais que um minuto.
�;; A data de hoje assinala a Nono - Ao sair, mostre o envelope, já fechado, à Mesa e,

passagem de mais um natalí- a seguir, o coloque na urna com sua própria mão.

cio da prendada srta. Zilda Déeímo - O voto é secreto e obrigatório, havendo multas

Daux, filha do capitalista sr de 100,00 a 1.000,00 cruzeiros aos faltosos.

José Daux.
Maricha, como é conhecida

na intimidade, receberá, por
certo, grandes demorultrações
de estima por parte de suas

inúmeras amizades.
� distinta nataliciante, nos

sos melhores votos de felicida

des.
I

COLACÃO DE GRAU I
Hoje à noite, no prédio onde

funciona o Departamento das

'Municipalidades, colarão grau
as professorandas do Instituto
de Educação de Florianópolis.

VIAJANTES:
Mauro Ramos

�tá ne.to. capitlll • ptetende
,demorar entre oa seua amigos até

primeiro. semana de Dezembro,
.() diatinto conterrâneo Ir. Mauro
.Romos, capitalista e comerciante

.1.,idente no Rio de Janeiro. onde I
;

t!;.lI\bém co-dirige o. ·Sociedade de
.RfJpre.entQçõe. Anita·.

O iluatre antigo prefeito d. FIe

'rionópolis tem recebido inúmera. I'-rilita. e homenagens.

BRITO
o alfaiate indicado
Th·adentes 7

;�olação de grãu
A entrada para o Departa

mento das Municipalidades,
onde se realizará a colacão de

grau dos normalistas dó Ins
tituto de Educação, será pela
porta da rua Marechal Gui
lherme.

Cine OdeOD
A's 5 e 7.30 horas

'Um.. g zJ.dí...ima comédia propria
� -para menino. de 5 a 80 anos!

Rir !--Rir !--Rir !--Ria do princípio
ao fim, para esquecer 08 tristezC1s

da vida:
PERDÃO PARA DOIS

'com Stan Lourei (o Magro) Oliver
Haydy (o Gordo)
No Programa:

Brasil Atualidades D.F.B.
O Vale dos Pomares -Tapete Má

gico Colorido-
A Voz do Mundo -Jornal

Preçoa: Cr$ 3,60 2.48 e 1.50
Livre de Cenaura

crianças maiores de 5 anos pode
�ão entrer na Seuão de p horas

* *" *

,. Cine Imperial
A's 7,30 horas

,

tJ I timo Exibição
. .Acusado de um crime de qual não

se lembra!
''Traido por !lua n�ulher da qual

não pode esquecer:
VIDA CONTRA VIDA

c-:COlll. Claire Trevor, Burges. Mere
dith e Louise Platt

No Programa:
Notícias da SemaRa J!),F.B.

:A Ciencia Popular n, 5 Short
Preços: 2.40, 2.00 e l,aO

lmpr. até 14 anos
:J: ;J(; =f;

Ámanhã no Impedal
«Avant Premiere»

�M ORREREMOS OA AMAl.'íHECER

em que se en

Só no caso de

poderá votar

Os pensamentos mais intimes
de Marta Bierganz, nazista fa
nática, expressos nas páginas
de seu diário, sensacional do
cumento obtido dos arquivos
oficiais do Serviço de Infor

mações Secretas do Exército
Norte-Americano.

a PRIMEIRa MULHER
QUE FEZ UMII aUTÓPSIA

3

Imaculada ICINEMAConceicão '��J�D�O;O�I�E: ���A�Ã!���:
., .'

.

Jon Hall e Louise Allbritton es-

Da Mesa AdmInlstrabva de 11'-
�- . fil todo ternu-

mandade de N, S. da Conceição ,:ao Juntos neste 1 me �
.

recebemCDs gentil convite para as ,;ta, emoção, vivacidade, alegrIa .. -

iestivido.des do. ·lmaculada CCiIn- Uma comédia anciosamente

c.içaa· o. reo.l�ar-se em lua cape- aguardada por um grande público,
la, entre os dlall 29 de novembro (. ' . . .

d e

e 7 de de:z:embro conatand. do devido as ótimas críticas e que

leguinte prolJ1'am�: vem precedida, Brifhantemeute in ..

Dia 8. misso. ã. 1 horaa e comu- terpretada pelos artistas Jon Hall

nhco pal'O todos o. Irmãos e fieia; e Louise Allbritton com Edward!
às 9 hora.. missa aolane. àll 7 1/2

E H t E'· Bl re e um

novena e coroação.
Everret or on e ric o .

Dia 9, domingo. misso. às 7 1/2 bando da garotos endiabrados

e comunhéio para todos CMl umi.OI!; servirá como nenhum. outro film�

à tarde, procis.ão às 17 h.rcu.
par3 alegrar a alma e o cora�
de todos.
Louise Alfbr iton, loura e seduto-

ra, filha mais velha de Edward E,

Horton, tem a seu cargo, quatro ir ..

mãosinhos que tornam a sua vida

lDIUIll verdadeiro inferno. A única.

coisa que resolveria a situação era

um bocado de dinheiro e ela. re

solve então tentar a sorte .

Vocês. leitores, podem, imagina)'
o que aconteceu quando fize1"aIn o

tal bote, a vítima foi o próprio.
moço que devia custear as despe

sas - um magnata fartíssimo de

dinheiro e ihOlffiem de altas finan

ças, jovem e bonito.,.

Hoje, nos CloNES nrrz e ROXY,
com todos estes elementos e mais'

Buster Keaton, o motorista que vi-

I via no mundo da lua, no filme DE

TODO O CORAÇÃO.
Jovial, divertido, delicioso, estu-

pendo, um grande entretimento.

A vitalidade do varonil Jon Hall,
Apelo et'l.co.�ecidan:ente à. pe..ôa aliada. à beleza da loura e i:nsi.nuan-

que achou o. lmportancia de 335. .
.

cruzeiros o ob,équl'- d t I
te LOillse Allbntton.

v e en rega- a "

na R,dação deste jornal ou à. 1'1110.
"CONSPIRADORES .,.

CUrltibanos. 78. visto a mesma Uma noite curta para se ama-

corrasponder ao meu ordenado re- 'rem ... Um beijo longo para eter-

LEIAM A REV-tSTA- I
ferente 0.0 mis de Novembro. nizar um grande amor .. , De . um,
Crendo na hone.tidaôe da pes-

O VALE DO IT,'j,Ail
zôo. qu.e Q encontrou, fica agrade- lado a Pátria ... De outro lado, a

l\ _ li ! cido desde já fascinação daquela mulher ... Qual

.iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii_ííiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii�A�U�9�U�9;ta�B�a;rb�0�s�a�F�o�n�s;e�c�a. seria a decisão do bravo patriota '7

• Um segredo que revelado rustaria

a vida a milhões de rreaturas ..•

Poderia confiá-lo a mulher que

amava? Em Lisbôa conspirava.
se. .. Homens e mulheres de toda

a Europa jogavam nessa cidade o

'desti.no de suas Pátrias! Aque1a
mulher: misteriosa e'nrvolta em urna

mantilha negra ... Espiã ou patrio
ta? Sellls lábios selaVjam-se para

guardar o segredo da conspiração,
mas uniam-se pal.'a dar testemunho

de seu amôr... Diante daquela,
mulher êle que não· recuava fl'en,.

te a qualq[uer perigo, hesitava tre

mulo: poderia. confiar nela?
Cada momento aguanlava uma,

i'nrtriga ...
Heddy Lamarr e Paul Henreid

dois lumEnal"es deste- fUme sensa

cional e que a critica teceu. os. mais

mndos elogios... Domingo próxi·
mo no CINE. RlTZ ! ! l

Controle da
propaganda
Nueremberg, 28 (UP) - Falan
do .sÔbre a propaganda nazis

ta, o Promotor Wallis apresen
tou ao Tribunal novos docu
mentos comprovadores. "A pro
paganda .- acentuou êle - era

a pedra de tóque da consplra

ção para consolidar o nazismo

na Alemanha, tanto na esféra

politica interna como na das

relacões exteriores".
A

�

carta intitulada "Controle

totalitário da propaganda e

educação" foi então apresenta
da ao Tribunal mostrando os

três gráus do controle: Con

trole pBlo Partido: da impren
sa, da ideologia, da educação,
das universidades, dos filmes,

exposições e feiras, Controle do

Estado Ministério da Educa

ção. Controle corporativo. câ

mams de cultura contTOlando
o pessoal dedicado às artes cul

turais, como o pessoal da im

prensa. rádio e educação".
"Nada foi publicado ou dito Vva. Clara Bastes Martins Ernestina Mar-

publicamente na Alemanha tins da Rocha e família, J�ão Rica.rdo Mavr

sem a aprovação. do Partido". e família - espôsa, filhas, genro, netos- e

Quando o ,promotor leu a . demais parentes do saudoso CARLOS

pretensa citação do Schacht SOUSA MARTINS agradecem profundamente reconhecidos

sôbre a morte de "mártire:'i a1e- a todos os que enviaram coroas, flores, telegramas fono

mães", em campos de conu:m-I gramas, cartas, cartões, ou de qualquer outra �aneira
tração. e juiz Lal,.l"TenCe deteve- confortaram a família enlutada, assim como aos que assis-

I? peT�ur:t�ndo.:+. "Qu� doeU-I tiram aos �tos de enco�endação e �epul�amento.
lnento;:s e:>ta clvando. - O AproveItam o enseTO, para conVIdar as pessoas de suas

ITI_ajor �-aLis :re�pondeu .

que relações e amizade para assistirem à missa de 7.0 dia que

n.ao sabia. mas mfo_nna!!a ao será rezada sábado próximo, dia l'J. de dezembro, às 7

Tr:i.buna� 1l1ais taTC.e soore O horas, na Jsre;a de São Francisco. De'3de 1á se confessam

assunto. I agradecidos por mais esta prova de amizade. 2 v. - 1

AGENTES

DIáRIO íNTIMO
DUMa JOVEM NllZlSTíi

HEM roDOS VOLH1M
A incrível façanha de 64 jo
vens amerícanos que partnam
de um porta-aviões para ata

ca:" tôda urna c�qu:..ldra jap')
ne,a. Não de ixe de ler esta

cor.densoção. e!11. Zl páginas,
de um dos n.aioros .tvros de

guerra Jd puu uc.idos
i: ce trc s 73 a.r'i.go'i de gftQ!l&e
utiüóace a in.e,r�is".

Extraordinário e vertdtco re

lato sôbre uma decidida mu

lher que se atreveu a fazer a

autópsia do cadáver de um

homem, contribuindo pode
rosamen te para destruir o pre
concei to que existia contra a

mulher médica.

Manoel Venâncio da Silva
e Senhora

lúliQ J. 8roerlng e

Senhora
participam a seus parentes e

ornigOtl que seu filho DULFE

ajustou núpcias com a senho-
rita Célio. Broering

Virilidade!
rorca!
Viga.. r

Com " tratamento pelo reputado p
luto O''''.5'\'. - _4. nase de HormônlOll
[extratos glandulares) e Vitamln881!!e1e
clonadas. OK,\'5A e uma medícacãv
racional e de alta elleaeiA terapelttiea.
em todos os C8S08 ligadO!! diretamente
a perturbações du glàndulaa ISexuae&

OKASA combate vigoroeameRte: Ira

q ueza sexual em Iodas a8 .idades, sob a

fôrma !le io:c&u!iciêocie glandular ou vita
minai. senilidade precoce, l&diga e perde
de memoria no homem: frigidez 8 toda"
as perturbaçõea de origem ovariaDA,
Idade critica, o<leRidade e magreza. 11&

eídez da pele e rugosidade da eutí•• na
mulher. OK.45'\ (IlIltlOrtado dir�tamente
de l..ondres) proporciona Juventude.
Saude, Força e vIg"'''. Peç& Iór1llllla
"prata' para homens e tArmul" "ouro"

para mulheres, em todas aa 'OOaB Droga
"'" e Farmaaias In!ormaçõea 4,pedid08
.w Distr li: ooutOil ARl-.lA. - .b·, &i.
H........ , JO' lIU..

Quem achou?

�recisa.rn.se em tôdas as localidades do Brasil
negoCIo facll e de exclusividade. Cartas por obséquio

Alvaro de Carvalho, 97 - S. pAULO.

105 -;)

PlÍIfINIiS

Camisas, GraV'at�. Pijamee
Meiasdall melhores, pelos me

"'ore. preç01 116 na c:ASA MJS
ClLANEA - RuaC, Mafra, 9

participam a lIeus parentes
e amigo. o contrato de ccsa

mento de suo. filha CÉLIA
com o iU', Dulfe Silva,

____,-----------------

I Célia e DuUe
confirmam

CClmhirela, 17 de no••mbro de 1945

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

Revista Avlacio
Acha-se sobre a nossa mesa de

trabalho a edição de setembro de

"Aviação", a ótima revista aero

náutica editada no Rio, sob a dire

ção do dr. L Nobre de Almeida .

I Decano dos órgãos aeronáutico"

brasileiros de circulação inínter-

t
rupta, a revista "Aviação" vem

prestando relevantes serviços à di-

fusão dos conhecimentos aerotécni

cos no Brasil através de suas mag

nificas secções técnicas e noticio

sas de tudo quanto de mais impor
tante vai ocorrendo pelo nosso país
e pelo mundo.

Tendo adotado uma composição
compacta, mas de leitura agradável,
fartamente ilustrada. a conceituada

Vva. Malvina
tencourt

eu

participa o noivado d. lIeu

filho NERl. com a srita.

Gulomal!' Andrade Machado,

.osé Machado' e

Regina MaChado
participam o noivado d. SUQ

filho. GUIOMA.r:t. com o .l'.

Nerí Bi.tte.ncourt.

3v-l

revista oferece em cada número,
matéria da mais flagrante oportu
nidade e interêsse versando sôbre

os mais variados aspectos da ciên

cia, da técnica' e das aplicações ae

l'onáuticas.
Gratos pela visita do brilhante

órgão aeronáutico.

para
à rua

._---

Exige-se cartas de referência da propria localidade.

Agradecimento e Missa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o' eSTAUO- Quinta-telta, 29 d. Novembro d. i'4S

•

Tu podes,
A «CaÍxa de Esmolas», uma das coisa/f" mais sérias e

mais socialmente benéficas que, em matéria de inetituições,
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inscri
ção para os que quiserem dar-lhe ajuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece eeie dito da CAIXA, mas

Ipode-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,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

se quiseres

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANÓPOLIS

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

Florianópolis,

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade -_-

de de 194--

Brevemente, sumarlaremos, nesta Colaua os nomes das
firmas ainda não contribuintes, e das que já c são.

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

IAproveiteA ALFAIATARIA BRITO, à rua 'I'iraderites 17, acaba de

I
receber reduzido número de cortes de

LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítrmoa).
Visite-a hoje mesmo!

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

I QUER VESTIR-SE COM (OHFOR10 E EHCiANOA 1 II
.

PROCURE A �

�fai!u�a!tapir�1!�i!!an�,�eIl8
I

EDITAL
O Capitão Aldo Fernandes, Dele

gado da Ordem Politica e Social �,
Estado de Santa Catarina. no uso

das suas atr ibuíções, etc.

Chama a atenção dos interessa

dos para o qU€ dispõe o n, 1í)o do
art. 122 da nova Constituição da

República dos Estados Unidos de.

Brasil, promulgada em 10 de no

vembro de. 1937:
"Todos têm direito de reunir-se

pacificamenle e sem armas. As reu

niões, a céu. aberto podem ser sub

metidas a formalidade de declara

ção, podendo ser interditas em

caso de perigo imediato para a

segurança pública".
A letra f) do art. H do Decreto

lei n. 619, de 31 de março de 1942
da Interventoria Federal dêste Es

tado, que reorganiza a Delegacia
da Ordem Politica e Social e dá QU.

tras providências - assim se ex

pressa:
"Fiscalizar reuniões de propa

ganda política social, podendo fi·
xar-Ihes local, dia e hora, se efe

tuadas a céu aberto ou proibir sua Irealização de acôrdo com 9.5 leis I

em vigor". I
Delegacia da Ordem Política e �

Social em Florianópolis, 27 de no·

vembro de 1945.

Pulilique-se. Cumpra-se.
(Ass.) AlIll® Femall1ldes

Cap. Del. da O. P. e Sodal.

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
inf'ormacões úteis", dando todas
ás indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcionárros (as).

x x x

a ocasião!

-

.

.�, " "

(- ... T T U-'" T

( ) I�..L.\ �"J ) I_l..i .... � .

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc·

Deseja obter
emprego '"/

!PEÇA ESTE UVIRO \!

=�-----

u� Pálido,", Depl'!upf'r&do8.
Esgut!i<1os. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crranças Raqutncas rece

berão a tonificação geral
do orguuisuro com o

Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül.

ler, 2, tendo grande número de
\

freguezes. Tratar na Alfaiataeia
Pereira. à rua JOà0 Pinto, 16

15 vs.» 6

lC3 ;JJ9,nB - 5D gravuras _ Cio $ 6,00
conin reembolso Uloslal

GZ! 'i t'l eH L\l1CAS BR!\SILElRilSlhia.c. "...e.l••4.- JAi30rKAg ... r.. _ E.S.II'."I�

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinica. Gera.l de Adultoil
DoençlUl da. Cil.'ianÇOll

Laborat6rio da Análise.
clinica.'I.

COlUu1t6t'io: rv.1lI Felipe Sch·
rrrid t , 21 [a1to'l! da Coa0 Po
Mia0], da. 10.3a ás 12 • da.

15 ã. 18 h•.
R,..:ad3ncia: ruo VillC. d. Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manua!j

Nevo plano quinquenal russo
Moscou, 27 - (Por Henry I

ano será alcançado muito an

Shapiro, correspondente da teso de se completar o Plano

United PreSE) - A produção I
Qumquenal.

anual de um milhão de auto- Akopov anunciou que já es

móveis parece ser o objetivo tão sendo 'produzidos cinco no-

imediato da indústria soviéti-! vos modelos de caminhões e

ca, à medida que se aproxima' três de aut-omóveis. Os cami

a conclusão dos estudos sobre nhões têm capacidade de duas

o Plano Quinquenal de após- e meia a sete toneladas, en

guerra. quanto s automóveis variam do

S. Akopov. comissário para "Moskvcih
"

para quatro pas-

I
a indústria mediana de produ- sageíros ao que tem capacída
ção de máquinas de constru- de 'de sete, sendo este a "li

cão. em arttzo no "Pravda" mousine
" aerodinamica "Zis-

.... � o "
." .

& ,. •

declarou que a produção de 110 , com velocidade maxima

antes da guerra [Dl e�cedida I de cento e quarenta quílôm
em duzentos mil automóveis tros por hora. Os novos mo

anualmente. O Plano apela pa� ,
deIos s� comparam com �s car

ra um aumento quadruplo da ros mais modernos tabrlcados

capacidade das fábricas exis- no estrangeiro.
tentes, que estão sendo rápi-
damente ampliadas. Com a

construção de novas fábricas,
nos Urais, Volga, Síberia,
Ucranla, Bielo-Rússia, Georgia
e outras regiões, já em pleno
desenvolvímento, o objetivo de
um milhão de automóveis por

* * *

TERRENO
Compra-se um lote nas ime

diações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na

rua Tiradentes - 14 - sob,
10 VS•. 9

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

400,00 . Aluguéis adeantados.

Informações fones 1022 e 136)0
uo Caixas Posrais 240 e 270.

* * *

Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "CH
msx

"
-- mil rotações - força

de 6 a 8 cavalos, possuindo
cota de oleo.

Tratar com Sídnei Noceti à
rua João Pinto. 44.

TelefoT'1!' 1134.
•••

Maquina PFAFF
(familiar)

Vende-se em ótimo estado;
ver e tratar com Pracido Ma
fra - rua Felipe Schmidt 34
B9ZU de Módas) .Elorianôpolís '

.
* * *

Máquina de escrtver
Vende-lis urna. portátil. marca

Continentat 340 W.
E.todo de nova, tendo sido usa

da unicomente na cGrre.pondencia
particular de uma profee.ora .s

tadual.
Rua João Pinto, n· 18 (hl1ixo.).

Sv 3

Calceíras
Precisa'lie I)<lra eerviços de co., ..

reqação. Tratar à Praça 15 al"
NovemBro, 11. 3v-3

xxx

Telefone Automático
Gratifica-lIe com 290 cruzeiroll

a pellsôo que ceder ou encaminhar
um telefone automático. Informa'
çõell neata redaÇão. 5v-2

x x x:

6RATIS!
Quee receber otima .urpresa

que o fará feliz e lhe lierá de va

liosa utilidade ? E.creva a Soares,
à Caixa Postal, 84. NITERÓI _.- EII
todo do Rio.

* * *

BR ITO
o alfaiate ftndicado
'Tiradentes, i

1IlaiI!

VENDE-SE -

�� Grupos eletrogênio� (Dielle 1) de
6, 12 e 20 KVA. Informações à
rua Major COllta. 33. -- Florianó
polis. 5v.2

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA.-r.. a(OSA
ORLANDO SOA RPBJLL1,

RDa Conselheiro lafra, 36 - loja e sobreloja -. Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�·carpelli» _ .. - FlorianópolisI

\

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

fi "H"OQ VEQ..iFtlGO
DE El'Sto seecco
E I !fQt=� l'ISf\tO ti.S

C�AMÇ"S li

.'

I,!i0mall por.
tu.quê., e.pa.
nhol, francia,
inqlê., etc.

Romance, Poe.ia. Religião, Aviação.
Matemático, FÚlica, Química" Geo
logia, Mineralogia. Engenharia cio
vil" :militar e naval, Carpinto.ria,
Desenho, Saneamento. Metalurgia.
Eletricidade' Rádio, MáquinOll Mo·
tores, Hidr.?ulica, Alvenaria, Agri·
Qultu.ra. Veterinária. Contabilidad.

Dicionórioa,. .te. etc.

G_ da Costa Pereira & Cle,
Encarregam-se, nOIl portos de Santos e Rio de Janeiro, de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO .- Providenciando o de�baraço
de mercodoriOll e lIe", reembarque para os portos do nosso Estado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para quolquer pôrto do País
e do Estrangeiro;

DESPACHOS DE CABOTAGEM·· Recebendo as mercadorias em

São P.:1�lo. SaRtos ou Rio e entregando-as no pôrto do destino
ou eruiando-oll para o interior.

Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 3ô; •• Caixa Postal n. 12

F,ndereço telegráfico •• TREVO.•• Telefones 1098 e 1342.
FLORIANÓPOLIS •• SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTAOO Quíntà·'êlra, 29 d. Novembro d. '••5

\�""""""""""----"""""'''''I�"

]
�I"
1'.

,

,

, Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alns da Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gro.vi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doença. da pele, hoca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de socreçiies.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

�\�tSOL1Q,?.f Laboratório Clínico
���i:§ �. -

í;:::: . � RUA JOAO PINTO, 25 - fone: 1448,� ::J:)

==, _ _

cn (em frente ao Tesouro do Estado
RMRIDnO PRTOLOGICRS Floria,nõpolis

��CCARI4� AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu d inc rno ou motor
de arranco a

fie f '( t;,f....t:-O OfiCINA ENALDA;c "o·Radio�\e Rua Conselheiro Mafra ne. 135

J
I

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar, de Modas)
FLORIANÓPOLIS

"

,

e

1

;1 R. H·IT!9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE;

Repl'eaentaçães Tll'olM]!)Ortell Mentimos; FerrO.
Consignações •• Conta Pr6pria viário.. Radoviário•• Aéreos,

Rua Pedro Fel'reil'1:l. 5 Ca<lCOII, Fôqo. Acidentes do
Z' Pavimento Trabalho, Acidentes P..lIOai••

CAI_ POSTAL. 117 Responsabilidade Civil. Vida.:!

Endereço Telegráfico « BOSCO')
____ ! I ...

ADVOGr\DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. r. ]. DE SOUSA CABRAL

i:
...1

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

IEdifício Cruzeiro - Florianópolis.
-------------------------------------------

CreditoMútuo Predial
"

Proprietários - J. Moreira & Cia.
.

A mais preferida, é ineg'ável.
2 sorteios mensais 4 e 18

• PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

AV�SO IMPORTANTE

A Companhia G llette, desvanecida pelo largo
uso dos seus produtos, vem lembrar, principalmente
aos novos consumidores, que os aparelhos e lâminas

de sua tabricação continuam a ser vendidos sob

absoluta garantia.

Assim, participa a tOd03 que as casas vende

doras, em. todo o Brasil, se acham autorizadas a

reembolsar, do valor da compra, ou fornecer novas

lâminas, a todo aquêle que" havendo adquirido uma

dezena de lâminas, e usado duas, sem completa sa-

tisfação, as devolver com as oito restantes,

Essa garantia, há longo tempo instituída, ex

prime a confiança da Companhia Gillette na exce

lência de seus produtos.

Os legítimos produtos GUlette
trazem no pacote ou envottórío

o nome do fabricante

"GlUette Safety Razor Co. of Brazil"

GILLETTE SAfETY RAZOR CO. Of BRAZIL

::::1::::1;::::'. Caiu Postal 1797 - Rio de Janeiro

l'lll&lll .c-.Elc! ;:;',;' ""

FARMACIA ESPERANÇA
I. l'anuekUeo lOLO LAU8
-

_....".....TOSSE. ..... .11 _ !III.._ -.___-

BRONQUITE ...__ .. lIon .

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

___

,,� �.�.: II
�

5

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
;::_ Movimentação com cheques

�, �,� " Banco do Distrito Federal S.4. I
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 B
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 IRua Tr8jano� 23 • Florianópolis

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

o iTi,::'.HOI:< ocs mE'_.�ORES

CA:A MI:�<����EA di,tri.1
buidcra dos Rádios R. C. A. IIVictor, Válvulas e' Discos.

iiiiiiiiiiiiiiiii_;_.. ..__.._....__.._..... 9 Rua Conselheiro Mafra.

ESCRITóRIO JURíDIIJO COMERCIAL
(Com em Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais. fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Bral1leo

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Posta! 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta, CatarÍlr.a \

Exijam o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C�, A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regts.

recomende-se p1Jra hospitai, colegma, etc. pela sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gmrãl'd-Ba'vreetlanh� e�irenta�á íer- Oportunidade de recuperação Rel!2;���o
crise Industrial Roma, 28 (U. P.) - Os bri- "Compreendo a Itália e simpa- O SANTO DO DIA

tânicos farão tudo o que pude- tízo. com ela, desejando assistir, 29 DE NOVEMBE'O
Londres, 28 (U.P.) - A Grã As negociações ficaram vela- rem, nos limites de sua situa- dentro de pouco à sua mudan- S. Saturnino, Bispo e Mártir

Bretanha enfrentará dentro das em sigilo, mas o jornal co- ção de pobreza, afim de auxi- ça de situação, conquanto, ao O Papa s. Fabiano a s, Sa
de dez dias, a mais formidável munista "Daily Worker' anun- liarem a Itália durante êsse in- que me parece, o povo italiano I turnino pregar o Evangelho
crise industrial destes últimos cia que os empregadores tive- vemo - decl�.rou Sir

..

Noel I esteja parecendo �xagerar um' em Tolosa, que era � �al?ital'dez anos, pois que, parece pro- ram sua oferta trancamente I Charles, embaixador brítànicc tanto as suas dificuldades. O de um importante colônia iun
vaveI que o país possa então recusada pois que sua oferta em RJm�, em entrevista que, Govêrno Britânico não c:_poia- dada por Júlio César. Aí reina
ficar paralisado em virtude da fôra dum xelin e seis pences, por SI so, encheu a prrmerra ria nenhuma reívindícação- de va o paganismo mais franco e

gréve nas docas, em escala :m- enquanto que os operários que- página da edição de hoje do reparações que pudesse preju- desbragado, S. 'Saturrnno não
perior a do mês de outubro, riam mais 9 xelins. Além dís- "Gíornale D'Itália". Sir Noel dicar séríamente a oportunida- se intimidou e desfraldou o glo
quando 40.000 operários cessa- to, os operários querem sema- estava responden�o a longa s�- de de recuperação da It�lia" ríoso estandarte da Cruz, ini
ram su�s atividades.

.
.na de, �O horas de tra.ballJo 1'1: de pergunta.s s�bre s� a Gra- - declarou êsse ilustre

dlPlO-1 ciando o seu difícil apost�lado.No dia 4 de dezembro, m- com fenas pagas, garantias de Bretanha considera ainda a mata. Dentro de pouco tempo rolo-
quietante trégua de 30 dias que licencas e segurança de em- Itália como país inimigo c .n- .----

sa já era outra. Só os mais Ia-
suspendeu a generalizada gré- prego regular.' quistado ou se realmente dese 'I nátícos pagãos e sacerdotes

d
- ,

b
'- " .,

1 ' ão VENDE,SE uma coa0 com tnre-, .

tve dos empl:ega os nas do�as, - ". ,A
Java aUX!lla� a !la recupelaç1a I no. aita à rua Duarte Schutel. 56. dos ídolos se reumam nos em-

de todo o pais, enquanto se _m- 4 policia fez fogo �e sua. dlg�lldad.e e pmspenaa-I Informaçõea neeto redação. plos dos seus falsos deuses. Um
tensificavam as negociaçoes. oe nacionar.

, .8v-1 dia s. Saturnino passando por
Novas conversações entre o

Calcutá, 28 (UP) .: A policia alí, foi prêso e levado para
Sindicato dessa classe e empre- fez fogo sôbre numerosos indus ! dentro do templo. Após mal-
gadores portuários, por motivo amotinados nas ruas desta cí- Terrenos em Sôo Paulo tratá-lo barbaramente pelas
da reivindicação de um au-

I ruas da cidade, amarraram-no--
menta no salário de 16 xelínzs dade, pela segunda VeZ em 24

a um touro trioso.. deixando� horas. A gréve irrompida para·- Vendo 013 melhores lota .. junto ao pateo em comtrução do I N P.
diários para 25, foram por ter- Iizou os serviços de transpor- Desvío bitolas larga '" aatlreitu. Recebo pinho em paqümanto. êste em plena liberdade. Assim
ra, ao que anunciou o secretá- J. S. Almeida Pô rto - Rua Monsenhor Andrade. 318. após alguns minutos não res-
rio do referido Sindicato, sr.

te. Mais de IOO.OOO pessoas CQi;,� Postal, 792. Sã.o Paulo. tava senão uma. massa íníor-
. percorreram as rtras da cidade,Arthur Deskin, que adiantou

protestando contra o julga- I me de carne e ossos.
ainda que o assunto fôra con-

_ !
*

fiado ao Ministro do T.rabalho
mento dos antigos oficiais in- Inst.·tuto de Aposentador·la e 0eusoes ESPIK'ITISMO- dus pertencentes ao "exército B CO fracasso das negociacoes e
nacionalista indu". As autorí- d I d t·a· I Haverá hoje. às 19,30 horas,

a regeição franca por parte dades calculare em 75 as baí- OS D us ri rtos I palestras doutrinárias nos se-
dos operários da oferta dos em-

xas registadas nas demonstra- CONCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFO guintes centros espíritas: c. E.
pregadores, segundo a qual. AVISO I Seára dOI Amôr, à rua Teresações que se iniciaram na ma-haveria um aumento e reajus- nhã de hoje. Durante as rere- "1 _ <O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários eh- C�a, 21, no sub:distrit� do

tamen�, �as, sem .escala "d� ridas manifestações a polícia munica aos candidatos Inscritos nos Concursos em epigrafe que a iden-I Estreito, �o �. E'rF� e Cand�.tarefas.'b���n�la� al��a 7at�,)lt fez fogo contra a multidão. De- tif icaçâo da PROVA BÁSICA realizada nesta cidade será procedida no de de�Jesus, a a'lj�m�a JMaYd_0a pOSSI inca e e greve o a .

pois de atacada pela policia, a I dia 10 de dezembro. às 13 horas, na sede da Administração Central do I Ramo.:;, s!n e no
��

. o.set e

ltidã
_. ..

-

'. . .

F d [ I Nazare a rua JctIie BOI eux,mu 1 ao se (UngIU para a se- Instituto, no DIstrito c erar.
/

'

t ' it 1de do Congresso Pari-Indu. 2 - Aos candidatos inabilitados será dada, no dia imediato ao da I
s n, nes a capi a ,

cujos lideres discursaram, pe- publicação, nesta cidade, dos resultados, vista da prova, na forma do
díndo a independência ímedía- Hem. I) das instruções número 39, reguladora dos Concursos em causa".
ta da India. Florianópolis, 28 de novembro de 1945.

A

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt , 21

(Sobrado)
Florionópolis

INSTiTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlCO

DR. DJALMA
1V10ELLM,ANN

r,,,,,·lilli'U) poJO ,UiIllTar.1Ildme �. a.a...bnI

,"um prAU>2 DQ' hOllPttLúi�
Climoa � eI pr&I.. pedYtl'Ia, dOG·
eu du� 1lAl!"rGm, apanlJw --"to

.rmArUl 00 .IIo:In.m III da lD1IiIHIr
........ 1'6cal_ DL PA.\Il1LO 'r.llv......

'Juno doi� CIIDIea com o M.

� 4. AIlrwu campaUdo �. Pau·
lO�. �a&40 IJIII HfCieDlt • �
Pdb11ca., pela UDdTlIl'IIIldacW do Rio � 1.
••.Iro. - GabUlAml d.. Rato X - �

� cIfDJea - .etalloJ.ltllmo ..
lIII.i - IonGqwm DuodoDaJ - Oeblllfia
de fIalotcap1a - LalloNtWIo «a�

capta .. llDtWiM cttmCa, - a_�

Sobre a venda
de ouro
Rio, 28 (A. N.) - Relativa

mente aos comentários surgi
dos nos meios interessados por
motivo do decreto autorizando
a venda de ouro, o diretor da
Carteira de Câmbio do Banco
do Brasil declarou aos jornais
a defesa do meio circulante,
tendo sido calculado o preço
na base de 25 cruzeiros por
grama ouro. Carecem de fun
damento, acrescentou, os boa
tos de que o govêrno pretende
rá desvalorizar o cruzeiro.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sablo! economizar ..

DOENÇAS NERVOSAS
Com 09 progreS$os da medicima.

hoje, as dOenÇ68 nervosas, quaudo
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveia, O curandei.
risma, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados �
tais enfermidades, O Serviço Na
cional de f)oenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes fterVOSQS in
d'igentes, na Roa Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamentltl.

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

LEIAl\'I A REVISTA
O VALE DO ITMAtJoão Ricardo Mayr

Responsável localFoi extinto
RIo, 28 (A. N.) - O Conse- C f A •

lho Nacional do Petróleo co- on erenCla
munícou que, em data de 20
do corrente .mês, foi extinto ,0 I' O ss: dr. Luiz Gallot.ti, Inter- Goiânia, 27 (A. N.) - O no- guntas de jornalistas sôbre a.

setor de :aCI??a:;n��to .�ue ti- ventor �ede:ral, <l.com�nhado vo interventor federal, desem- situação dos prefeitos afasta
nha _PO! Lar�I"'. dístríbuír c?m- do sr. dr. Ivens ce Araújo, ;302- bargador Eládio Amorim, rece- dos temporàríamente, respon·-·
bustlvelS l1qmdos em toa.) o cretál'io da Justiça Educação bendo. os jornalistas, assim se deu:
território nacional. Saúde, esteve prés;nte na &s- expressou: "Os interventores poderão

são com que o Instituto Hisw- '·Substituind.o o dr. Pedro mantê-los a título precário,
Ludovico Tei:::{eira eu o faço depois do dia 3 de dezembro,rico e GeográficOI comemorou, '

ontem, o centenário do nasci- cOIm justo temor de não cor- para responder pelo expedien
mento de Eca de Queiroz e du- responder pela cultura e pela te das prefeituras, os juizes a

I rante a qmil o sr. dr. üthon inteligência, .a essa altissnna quem foram cometidas essas.

Rio, 28 (A. K) _ O inter-I d'Eça
realizou uma confel'ên- fUll{�ão. Mas posso afirmar que atribuições até que possam no-

hei 'de honrá-la como membro mear prefeitos de sua confian-
v€utor paulista, embaixador cia sôbre a personalidade e a _ "

José Carlos Macedo Soares, te- obra do inolvw.áyel escritor lu- obscuro do poder judiciário ça. Não deverao, porem, as pre-
pela pureza de minha sã con-: feituras os prefeitos que n�o,legrafou ao ministro da Justi- sitano,
ciência e pela isencão, A fun-: tenham sido capazes de adml--'

ça comunicando que, reconhe- ção judicial é difícil e eSPinho-I' nistrá-Ios.cendo "o papel de excepcional

I sa. No poder executivo crescem
--------------

relevo representado pelas fór- DR� HENRIQUE
as ,dificuldades em maio� �omalPrenara-se para re-ças armadas na repressão da STODIECK e e grande a responsabIlIdade l'

•intentona comunista de 1935, to
.

,f\I b r o praCinhao govêrno de São Pau]:() resol- (Membro do. Inatitutoa da no atu.al momen . A n:-:�nor e

I Ue e« »

'f t bl' t Direito Socio! B1'Oaileiro e melhOl boa vontade .sela em-
M '. 2'" (A N) A'veu mam es ar pu Icamen e a

Paulitata, lente da Faculdade pregada em correspOlnder à' , analiS, a
_:

1. -, Cl-

sua solidaridade às homena- de Direito de Sta. Catarina>.

I honrosa confiança que me diS-! dade. �e. It�coat�ara, prospero
gens à memória dos oficiais e - ADVOGADO --

Denoou o ecrrép"io ministro pre- mumClplO 00 baIxo-Amazona�,
praças que no cumprimento do Praçl1 15 de Novembro, n' 1. •. b ':' '

.• C I prepara-se para receber o pn-
'f' 1 3 C' P t 1 86 sldente da Republlca. um-. d"" f'lho d�r;dever, sacn Icaram suas vidas aa a - alxa 08 a --.

.

d
. .

'r' ,melrO expe lClonano 1 _ a.u.

1 t· t prm o, como JUlZ, as. plesc_l- d "front" Nodurante aque es nstes acon e- -

1
.

b ' � '.
.

e que regressa o . _' -

cimentos" O mesmo despacho i���õe�g��� !� �rr::� �í�� t:ícia� procedentes dessa cida-·
ihforma que, assinada por to- Tem muito que tradas pelo supTemo magistra- de, chzem_gue gra:,-des homen�-dos os membros do govêrno, do da Nacão, agirei com todo gens. estao proJetadas p,�ra
foi publicada uma resolução mostrar o escrúpulo e absoluta impar- feste]�r o regresso._do herOl�
permitindo o comparecimento cialidade. Tudo farei. para que "pracmha" SebastlaOl Marcell·-·
do funcionalismo àquelas ho- Londres, (BNS) - o's es- as próximas eleições se proces- n_o_A_n_d_r_a_d_e,_. _

menagens. trangeiros na Grã-Bretanha sem honestamente num

am-I
('ONTRlIBUA

VENDE S·E· Uma máquina não esco�dem, sua �dmi�,3;çã.OI biente de completa tranquili- para a Caixa �e J?slll1?las aos Indr...
-

• de costura- ante a v.:.iCalldade do" bntam- dade e respeito, bem como. na Il':elllfies
d.e Florlanopohs.

nova. Tratar à Av. Hercílio I
cos que, após ,�eis. te::riveis anos máxima liberdade, e.sperando, D" t" b"Luz 33 5 v 1 de guerra, aLram-:>e com ar- como espero, contar para esse IS ur toS em' .

dente encusiásmo á tare:a de desideratum com o concurso

"od,·go de d.·sc,·pll·na fazer seu pais mais do que de tod?s .os _meus c�ncidad�o,s, CalcutáU nunca, um lugar ag'radável pa- sem dlstmçao de.' cor partlda-
:ra viver. A Grã-Bretanha sen- ria, Devemos reunir, como de-I ("'''11",,+6 ?3, (U. P.) -11 pes._.
te-se como uma nação que ex- claTou te:x-tualmente o minís- I soas mOlrreram e cento e vinte:
perimentOlu graves perigos e tro José Linhares em. tôrno aos quatro ficaram feridas em wu·

que muito lutou para vencê- grandes destinos da Pátria, os sequencia dos disturbiOls ocor··

los, tendo deles emergido com esforças comuns para a edifi- ridos nesta cidade, segundo os

mui.tas cicatrizes , mas com a cação de uma obra democrá- últimos dados fornecidos. Alem
maior parte das beLas coisas 1 tica que fará' a prosperidade e dessas baixas ficaram ferido::>.
que possuem ,intacta. ASsim, o bem de todos os brasileiros. quarenta policiais e um sub-·
ela apresenta suas cordiais; Rogo a Deus - o verdadeiro, o comissario e um assistente do
boas vind.a.s aos visitantes de I eterno, o infalível juiz - me Comissario. Em cinco lugares
tooas as te'ê'ras para comparti-! guarde e inspire no desempe- a policia teve necessidade de'
lharem com eEa düs resultaqosl nho de minha árdua tarefa. fazer fogo. A turba atacou e

d� sua he!:'ança, gento e indus-I Rio,28 (A. N.) - O ministro; ince!1d�ou ?ada ?:enos de o_uin-.
t:�a. da Justiça esclarecendo pe:::- 'ze cal-:;'L1hoes ly.lllta:-es.

Palavras do novo interventor de Goiás
• • •

o sr. Macedo Soares
solidarizou-se

Rio, 28 (A. N.) - Esteve no

Palácio do Catete uma comis
são de médicos cariocas e pau
listas, presidida pelo professor
Astrogildo, afim de pleitear
junto ao govêmo, em nome da
classe médica do Rio e S. Pau
lo, a revogação do Código de

Disciplina e outras medidas de
interêsse geral. O presidente
Linhares manifestou-se favorá
vel a respeito da referida revo

gação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Aq8ncia. e Repro.entaçõe. em Goral

Matriz: Florian6poli.
Rua João Piato i n. 9

IOrYi�oll de Clíntea Infantil da AB8il!ltêneia M1Inicipal • H--.ltal Caixa Po.tal, 37
ele Caridade Filial' Creaciú:ma

CUNICA .mICA DE CIUANÇA3 E ADULTOS Rua Floriano' Peixoto,' ./n (EdU.
OO:!f8ULTóRIO: Rua Nuue.. Machado, 7 (ildificlo 8. Fr..cHeo), .... 1.114

I
Pr6prio).-Telegrama.: apRI.MUS·Con.u!ta. da. 2 àu 6 hora. Agont•• DO. principal. municipio.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 do Ellltaà."

t ��A,' (C�.,·,...'1'"I,",._,A%.trt fe����csa��eISeTt���i��i�;��;a�:S::�:d�Sg;��: I•• �'" _ ,

de sortimento de casemiras, riscados. brins

'bons
e baratos, algodões, mOl"ins e avia:ment09

. para alfai'J.tes. que recebe diretamente das

,melhores fábri�as. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do. Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem _ua_ compras, MATRIZ em Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau e Lajes: •
..............BR _ _ _ � ..

IndicadorMédico
_..,...,. , -_..

D'R: ;iÁRIO
..

WÉN"DHÁUSEN · _· ..

Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital
"Nerêu Ramos"

CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas
CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da C�nfeitaria

"Chiquinho" )
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

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

DR. BIASE FARACO
lII6d1co - chefe do Sen1ço de 8111IDa do Centro de SaI1d41

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

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmidt ..
�\'i:; _

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1M8
'

Reasumiu lua clínic�

j:l� DR. SAVAS LACERDA
(.

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NariJ - Garpnta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia,
CONSULTáRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 lU 18 her...
RESID:eNCIA - Conselheiro Mafra, 77. .

TELEFONES 1418 e 1204

__ o

Dr_ Polydoro S_ Thiago
"", Clínica Médica NIl Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMAO
CBD<J: DOS SERVIQOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDJe I: 00

HOSPITAL "NER�U R.A1fJOS".
CUra0 de a..-erfelçoamento no Ho"!;pltal São Luíz"Gonzaga, de 81.0 Paulo - Elt-euta,
� do Instítute "Clemente Ferreira", de Sio Paulo - Ex-mMlco Intenlo Co

Sanatório de Santos, em Cam,poa do Jordão.
.....CA. GmLAL - DIAGNOSTICO PRI1COCE 110 TRATAMlilNTO ID8PlIIClALlZADO

DAS DOlIlNCAS DOIAPARl1LHO RIIlSPIRA.TõRIO.
OPERAC O DE JACOBOEUS

IIO!I8ULT.AS: DiAriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor )leireJ... lU
ltUID&NCIA: Rua B�.. JQ:afor. 136 - Tel. 74.3.

'

,I

DR. MADEIRA NEVES
Médico el,eei.lUta em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno .. A.l)OI'fe1coamento e Loap Prit1cll ao llIo de IU8Ih
_••IJLTAB - .......... 1 �-.. '4u 10.30õ..12 h., à tarde excepto aOI
........ "'14 áA 16 _.. - OO:r.BULTóIUO: ........ PIa.... I......... -

..... IMI - .........., ...�to o..tIIIIM, ,..

DU. ROLDAO CONSONl
VlJ&UlUUA GlIlRAL - ALTA CIRURGIA - 1I0L8STIAS Dili SIIINlIORM • PARTOII

Formado pela Faculdade de Medicina da UnlTenoidade de sgo Paulo, onde foi
AM!Bten1te por vãrtos anos do gerYiço Cirúrgico do Prof. Alfpio COIl'Tela Neto.
C!rw:glla do estômago e ylas bílíares, intestinos delgado e grOllllO, tlit'ólde, rtna,
�to, bexl«a, dtero. oTirioe e trompas. Varlcocel.e. h1d!rocele. TUIllN e hllrBiIL

CONSULTAS:
... I" I heras, A Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da CSIIB PM"a�IIIO). Tal. 1.688,

RESIDmNCLA.: RAla EIIte_. .J'dntor. 178: Tel, 1II7M

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eíona; de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

levoordia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLlHlCA M..D1CA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

ftet5idência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
4.88iatente do Prol. San.oD, do Rio de .l..eb'a

ESPECIALISTA
Doenças e operações Ci(}S OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna dia GOELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iâbío • c6u

da bOca fendidoe de nascença)
llaMagoacopla, traquêoscopía, bronccscopia para retírada de corpos estrannoe, etc,

CONSULTAS: das 10 àa U e da. 11 àa 18 bora.

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'.vila DR. ANTONIO MONIZ
Op.raçõe. -- Via. Urinaria. -- Doeri
IlQO dos intestino., réto e anua
_. Hemorroida.. Tratamento da

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

Atonde diariamente à. 11.30 h•.• ,

la tarde, da. 16 h.. om diant.
R..id I Vidàl Ramo., 68.

F'on.' i087.

DE ARAGÃO

lJIrIU1rIa .. on..,..... 0IIaJea •�
.. torllL Pano. • ._... •• 1iSIlIlftu,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
t:1aInu.tfII dU II .. 17 lIoru. Jt.IIIIIDU·

OIAl .AJnltl'IIllw A.JnIa. _ .... fID-

...

A EVOLUÇÃO DO PENSAMEN
TO MODERNO

Luiz Pinto

(Exclusividade do CEC para
"O Estado").
A transformação mental e eco

nómica que se opera acelera-ia
mente na época atual, paro ser

bem compreendida exige que se

constate de onde viemos e 011-

ele rst amos. Diss« fi inglós HlJ
b�rISOIl: "(JuHIH1.J a CUltura rc

uasr-cu nos -eculos XV € XVI.
tr-dns as línguas modcrnus se

achavam em UIl1 rsíudo extrema

mente bárhar«, despidas (�e ele

!:iii.' cia, de vigor e nie sm i de

V'?l: picuidadc. Nvnhum autor

cogitava de escrever em Ii uguas
tão mal adaptadas pat d cxpr i

.mir e cmbctcznr seus scntirucu-

Los, ou dc L'J·j.�ir uma obra para
a imor ta lidade com tais rudes e

pereciveis materiuls". \Ia,; a

restauração da cultura grcga c

romana c!<:'1I modelos ocrf'eitos
de raciocínio e Iormu cstrhstu,
Contudo no inicio da' érn moder
na, sendo bárbaros a li agua e O

pensamento medieva I, os escri
tores da Renascença começaram
escrevendo cm latim. que era a

única língua culta, como a fi
zeram Erasmo, Bacon e todos os

mais. :\Ias restau rada a CUltUl'3
grega e romana, os modelos res

pectivos permífirnm que D es

pírito moderno com o seu exem

plo pudesse raciocinar e se ex

primir com elegância e clareza.
Operada essa transformação du
r-ante os últimos cinco séculos,
chegamos agora à fase que se

sintetiza na expressão do ameri
carro Ellwood quando diz: "E
verdade que as concepções in
telectuais do homem tendem a

se tornar crescentemente positi
"as ou cicn tificas. Cada vez

mais suas concepções intelec
tuais se tornaram baseadas em

fatos e os conhecimentos cientí
ficos subsliluem as: vagas espe
culações 011 crenças instintivas".

BREVEMENTE
Importação direta de todo
material e -apa relhos de
rádio, amplificadores e

I
transmissores para ama

dores. Preços excepcionais,
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis. I

acaba de substituir a pena de Iescre ver por uma esfera de a·ço.

I
A técnica moderna

" "

E' reunir o útil ao agradável.
Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis
...... ..,. ._"""'" .......... uuu:uu ... III!Ullllluu .. rII U

COMPANHIA "AliANÇA DA BAIA"
f..d.da e. 187. - Séde: I A I A
INCEImIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
I Responsabilidades
I Receta
� Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.05-3.245,30
142.176.603,80

•

({

Sinistros pagos nos últimos la anos 98.687.816,30
Responsabilidades « 76.736,401.306,20

Diretores: �
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

J1r......_
...

_.._-.....:-..-_........._--......-_�._-....- -...........-_...._,.....
-

...._............- ......_._._....""W'ta.-...
-

....._......... :..r.&"fill'

ESCRITÓRIO JURÍDICO COIUERCIAL
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa' Catarina

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

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CA:jlARGO BRANCO
ADiVOGADO I

Ru� Frei Rogério, 5-1 � Caixa Postal 54 - Fone 54

;ta é a verdade 1
atos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I da's SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

I

_____
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TRABALHADOR! HOMEM DO POVO! COMERCIARIO !
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encontro marcado para hoje, às ,20 horas, na Praça Pereira e
Leva a tua família. Nos comícios do General Eurico Gaspar Outra

há o mesmo ambiente do teu lar.

Temos um
Oliveira.

------------------------------------------------'----- ..

Rio, 28 (A. N.) - Em todo de aos subalternos das pref'eí-
o Brasil o número de candída- turas, para que votem nos can

tos a deputados federais sorna didatos de sua preferência sem

a mais de 2 mil. Entretanto, a a menor coacão. Essa circular
Câmara se constituirá sómen- termina com" os seguintes têr
te de 286. Nunca se verificou mos:

um pleito em que fôrças eleito- "O govêrno espera que cada
raís estivessem tão divididas. cidadão, escudado no magnítí
Sempre houve, entre nós, 2 co exemplo das Fôrças Arma
grandes facções: a do govêrno das, colocando os ínterêsses da
e a da oposição. É certo que Pátria acima de tudo, saiba
existiam candidatos avulsos. cumprir o seu direito de votar
Estas, porém, não chegavam a com elevação, sem procurar de
reunir grandes. fôrças eleito- primir os opositores e seus

rais e com exceções raríssimas, ideais partidários, fóra de
reuniam-se às oposições ou à qualquer manírestação dema
situação, logo após as eleições. gógica".
Temos, agora, nada menos de * .. *

doze partidos, sendo que, pe- Rio, 28 (A. N.) - O chefe do
lo menos quatro, bem definidos Govêrno assinou decreto pelo
com seus respectivos candida- qual os deputados e senado
tos à presidência da Repúbli- res, enquanto estiver reunido
ca: o Partido Social Democrá-: o Congresso, perceberão o sub
tico, a União Democrática Na- sídio mensal de 4 mil cruzeiros
cional, o Partido Comunista e por sessão a que comparece
o Partido Agrário Nacional. As rem, e mais uma ajuda de cus

fôrças eleitorais estão, assim, to de 3 mil cruzeiros. O Senado
separadas por claros divisores e a Câmara terão a mesma
de águas. O pleito vai ser, pois, constituição que tinham a 10
um grandioso e empolgante es- de dezembro de 1937.
petáculo eleitoral sem prece- * * *

dentes na história política do Rio, 28 (A. N.) - Uma per-
Brasil. Pelo que estabelece a gunta que se faz frequente
nossa lei eleitoral, os Estados mente à esta: "Póde o eleitor
terão, respectivamente, os se- organizar a sua chapa para
guíntes deputados: Amazonas, deputados, com nomes escolhi-
5; Pará, 9; Maranhão, 9; I dos dentre os vários partidos?
Piauí, 7; Rio Grande do Norte, A resnosta é: "Não"! Não póde.
7; Paraíba, 10; Alagoas, 9; O voto para deputados de di
Sergipe, 5; Bahia, 24; Espirito versos partidos não é válido.
Santo, 7; Distrito Federal, 17; Com relação aos senadores, o

Estado do Rio, 17; Minas Ge- eleitor póde reunir numa cé
rais, 35; São Paulo, 35; Goiaz, dula só, o nome de senadores
7; Mato Grosso, 5; Paraná, 9; diferentes, porque a cédula pa
Santa Catarina 9; Rio Grande ra senadores não leva legenda
do Sul, 29; Território do Acre, partidária.
2. Os demais Territórios não te ------�;-----

rão representantes na Câmara Continuam ase Senado. Votarão seus habi-
tantes no Estado de que foram maDifesta�õesdesmembrados. ') \I

* * * Calcuta, 28 (U.P.) - Conti-
nuam nesta Capital as mani
festações de protesto contra o

julgamento de oficiais do exer

cito nacional indiano. Hoje a

tarde a polícia abriu fogo em

quatro ocasiões contra duas
multidões diferentes. Acredi ta
se que o numero de baixas ago
ra, seja 3 mortos e 73 feridos,
inclusive 3 policiais. Dez pes
soas foram presas. Hoje foram
incendiados mais seis cami
nhões militares, desta vez em·

IBhovvanipore, um subúrbi.i si
tuado a 5 quilômetros da cida-
de,

l1li

Florlan6poU" 29 r.'ie NovemDro de 1945

NOYAS POLITICAS

Manaus, 28 (A. N.) - Todos
os jornais publicam notícias a

respeito da atitude da inter
ventaria federal que dirigiu a

todos os prefeitos do interior
uma recomendacão de comnle
ta isenção de ânimo e libel�da-

RITZ-:-üõJé':'íióÍY
Às 17 e 19,30 hn. Às 19,30 hcres.

Sessões Chicil
John Hall, Louise Albriton, Edward
Everet Horton e Eric Blore em:

DE TODO O CORAÇÃO
Uma comédia alegre, jovial e di

vertida" .

Uma iressistivel complicação orno

rOSà entr.e Louise Albriton e

John Hall
Delicioso ... estupenda ...

Livre de censura

No programa:
Notícias da serncmo 45x41 - DFB
Noticiário Universal. Jornal

PREÇOS: Ritz às 17 hrs. 3,60 e 2 ·4'3
Ritz às 19,30 - único 3.60
Roxy às 19,30 • 3,00 e 2,40

RITZ • Sábado às 19,45 avant-pre
:miére da gigantesca produção da
VARNER BROSS com Paul Hen-

reid e Heddy Lamarr er.,' ICONSPIRADORES
'

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

Novo e. g�an�e planOI ft representação feminina no comício!
de aSsIsteocI8 I &li h·
Rio, �8 (A. N.) - Estão pa- ue nOjera ser magurados os ambula-Itórios que o Instituto dos Co-

1----
-c

�

merciários mandou

construÍl.·1 Reunidas na residencia do dr. Rogerio Vieira, à" 20 hra., de hoje
para atender aos seus associa- as senhoras de Florianópolis rumarão à Praça Pereira e Oliveira,
dos e suas famílais, nesta ca- incorporando-se à manifestação dutrista. Ali chegadas, intervindo

pital, dando InICIO ao grande: no comício, pre.tari",o sngnificativa homenagem às aerrhoeos Darcy

Plano nacional de assistência Vargas e Beatriz Ramo ... damas b.asileiras que exerceram nobre
atividade em favor dos de.ajudados da fortuna.

que envolve completos ele- Alas de senhoritas. como escolta de honra, aguardarão a

mentes, quer na parte clínica, passagem das senhoras pes86dista•.
como também odontológica,
além dos exames de laborató
rio e eviamento de receitas.

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

«Estou presente e venho •••»
-------lI!!!j Damos a seguir, na íntegra, a mensagem que o ex-presí

, dente Getúlio Vargas endereçou ao povo brasileiro:

I "Constantemente solicitado de todos os pontos do Brasil,
por amigos, representantes das classes trabalhadoras, elemen
tos do P. S. D. e, principalmente, por diretórios estaduais e mu

nicipais do Partido Trabalhista Brasileiro, a me pronunciar sô- ,

'1
bre a questão presidencial, dentro dos quadros legais, isto é,.)
dos candidatos inscritos no pleito, quebrando, de novo, o si- �
lêncio que me havia imposto, respondo a essas consultas:

I
Brasileiros !
A abstenção é um êrro. Não se vence sem luta, nem se

participa da vitória ficando neutro. Fora do govêrno, meu es

pírito sofreu a decantação de quaisquer resentimentos, por in-

�������������� justiças sofridas. Nunca pretendi outra coisa senão cumprir a

lei, realizar as eleições na época marcada e passar o govêrno
ás-mãos do meu substituto eleito pelo povo e reconhecido pelos
poderes legais.

As ocorrências de 29 de outubro foram o resultado de erros

e confusões, das quais nós devemos dar quitações recíprocas. J)
Fôrças Armadas do Brasil devem estar acima de suspeitas fac

ciosas e não podem ser consideradas em causa nas lutas par
tídár-ías.

O momento não é de nomes, mas de programas e de prin
cípios. Recentemente, em mensagem, aconselhei aos trabalha
dos que cerrassem fileiras em tôrno do programa do Partid��
.T'rabalh ista Brasileiro, representante e defensor dos seus in1'(
terêsses. O general Eurico Gaspar Dutra, candidato do P. S. D.,'
em repetidos discursos e, ainda agora, em suas últimas decla

rações, colocou-se dentro das idéias do 'programa trabalhista
e assegurou a êsse Partido garantias de apóio, de acôrdo com

as suas fôrças eleitorais. Ele merece, portanto, os nossos su

trágíos. Sempre procurei atender aos interêsses dos pobres �J
dos humildes, amparar os direitos dos trabalhadores e do povo
brasileiro em geral, dêsse povo sempre bom, bravo e generoso.
Estarei ao vosso lado para a luta e acompanhar-vos-e! até à

vitória. Após esta, estarei ainda ao lado do povo, contra o pre
sidente, se não forem cumpridas as promessas do candidato.

Agredido, injuriado, traumatizado pelo choque dos ódios

'[
c das paixões políticas, venho dizer-vos que esqueci tudo isso

e encontrei, no amor da minha Pátria, fôrças para me reno

var.

Estou presente e venho cumprir a minha palavra - (a.)
GETÚLIO VARGAS". \:,'1)

-

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
BonnéJslis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

A realização dos
comícios de boje
Á Delegacia, (la, Ordem Po

litica e Social, por despa
chos de hoje nos ofícios dos
srs. Presidente (los Diretó
rios lUullicipais da U. D. N.
e P. S. D., fixou os locais
abaixo para a realização dos
comícios no dia 29 do cor

rente:
Partfdo Social Democrátt

co - "Praça Pereira e Oli-

J

veíra".
União Democrática. Nacio

nal- "Larg'o Fagundes".
No mesmo despacho, proí

he os desfiles dos Partidos
a-fim-de evítar consequên
cias desagradavels e pertur
bação da ordem pública, ca
hendo aos partidos, por seus

diretórios, inteira responsa
bilidade.

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
a08 Indigentes de Floriam)DOlis.

Congresso Panameri� /

cano de Oftalmologia l
Do sr. dr. Savas Lacerda, re- '-:!

presentante de Santa Catarina
junto ao, Congresso Panameri
cano de pftalmologia, ora reu

nido em Montevidéu, o sr. dr.
Luiz

Glllotti,
Interventor Fe

deral, r cebeu telegrama, co

munica ido-lhe haver-se insta
lado o referido Congresso. no
dia 26 do corrente.

A fábrica de calçados "PELUSO"
acaba de instalar uma casa de

calçados para senhoras, na rua

Tiradentes 19.

..----_: �

Marmiteiro!
Em 2 de Dezembro, com o teu voto, darás res

posta definitiva aos que tentaram humilhar-te. Ouve
a vós daquele que, em S. Bor ia, continúa pensando
em ti, e ainda procura lutar em teu beneficio. Honra
o teu macacão; a marmita que usas não humilha
embóra não seja artigo de luxo.

'

A ordem de Getulio Vargas é votar no General
Eurico Dutra, o organizador da Força Expedicionária
anti-fascista! Convite ao chefe

dG govêrno "1
Rio, 28 (A. N.) - Esteve no

Catete uma comissão compos
ta dos senhores maestros Villa

. Lobos, Lorenzo Fernandes .e
professores, Luiz Heitor e Ití
bíré de Lemos, todos da DIre
toria da Academia Brasileira
de Música, afim de convídar?
chefe do govêrno para assistlf
à sessão inaugural daqUe1li
instituicão cultural, a realizar-

I se amaihã, no auditório da A·

B. L

•

, ")" ,
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