
SEGUNDO CÁLCUtOS APROXIMADOS, FO�NECIDOS PELA AGÊNCIA: NACIONAL, ATRA·
VÉS A RÁDIO TUPY DE SÃO PAUtO. DA CADEIA DE EMISSORAS ASSOCIADAS, ORE·

, ,

SULTADO APRESENTADO, ATÉ ÀS 23 HORAS, ERA O SEGUINTE: GEN. OUTRA .. 78.000;
BRIG. EDUARDO,GOMES .. 42.000; ENG� 'YEDDO FIUZA M� 39.000.

BATAVIA, 3 (U. P.) - Aviões britânicos bombardearam
de novo as posições de artilharia indonésia ao redor de Amba

rawa, eriquanto os canhões navais atacaram o Qualter-General
das fôrças nacionalists, que estão cercando o grande campo de

internamento aliado alí existente. Os ingleses anunciaram a

descoberta de corpos mutilados, inclusive de ingleses, numa

cova rasa em Bekassi, 12 milhas a oéste de Batávia. A cidade
de Ambarawa está regorgitante de civis internados e ex-pri-

I
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sioneiros de guerra. A agência noticiosa holandesa "Aneta"
Ano XXXI Florianjpe.!i; Terça .. feira, 4 de Dezembro de 1945 H. 9547 informou que um bombardeiro "Mosquito" foi abatido ou ací-

,

'dentado perto de Bandoeng, tendo os corpos do piloto e do na-

Ils elel·ço-es na A e t· '4vela"s amendoas �'I:;ç��O�u����ae���n��a��!r�f�o�l'opas japonesas perto dos des-

rg n IDa ' ,Em Bandoeng, ao sul, alguns indonésios estão tomando

d· -represálias contra os europeus e eurasiáticos, enquanto pros-

Buenos Aires, 3 (U. P.) _ O discurso pelo rádio, pelo fato
uas princesas e segue a evacuação parcial da parte norte da cidade. Cêrca de

g�)Vêrno responsabilizou as de o proprietário da estação uma ]·ofnalista mil int�t,nados foram transferi�os para a par�e norte .da cída-

forças armadas do país pela não querer assumir a respon- . ,

de e seiscentos outros transferídos de outra area perigosa ao

manutenção da ordem durante sabilidade do que êle viesse a
RIO, 3 (A. N.) - Entrou sa- norte da estação feroviária. Por outro lado, os ingleses rea-

as próximas eleições e instruiu dizer. O govêrno revoo-ou re-
bado no Guanabara, Cair. 11�1 briram a estrada entre Bandoeng e Soekaboemi, encontrando

as tropas no se�tido de vigia-I centemente a censura
o

prévia !rande carregamento de arti- �ev� oposição durante a qual ficaram feridos cinco soldados

Tem as urnas ate que seja feita I
a di Iíti lo rá gos para o Natal, o Paquete Es- indús

a apuracão da votação pela I d?S Iscurso� �o 1 ICOS pet o .:a-, panhol "Cabo de Buena Espe-
o

-----------�--------------

Junta Eleitoral Nacion�l As
I

t
10, ll�as ornou as ,es .açoesl, ranza". Esses artigos são 3.000 Novo programa Imerventoríe

UI' nas serão acompanhadas I /ansmlssoras responsavers pe- sacos de avelãs. e amendoas, Itambém pelos representantes
os mesmos. 300 volumes de passas, 5.400 Nova Y?rk - 3 _. (� t. H.) Federal

dos partidos até t. caixas de vinhos 1.500 garra- - Anunciou-se nesta cidade a U

sejam contados. ���a�s d�� �� MaiS uma gréve fões do mesmo p�duto, 600 vó- criação de um :programa Bolí-
..

. _

f baí d
p. lumes de carga geral proceden- var Inter-Amencano de bolsa" O Senhor Luiz Gallottl, In-

sicoes oram aixa as em dOIS EE nu
-' . C
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C I' e t d nos tes de Malaga Sevilha e L1S- de estudo, orçado em 2 . .:>00 do- terventor federal em Santa, a-
e o s separa os um ••

'
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- "1' UT' boa Entre os passageiros de lares a ser pa rocma to pe o arma, rece eu o segum e e-
80 .r� a par icipaçao CIVI nas Washíngton, 3 (U. P.) O d t d bar _ Congresso de Imprensa Inter- Iezrama:
eleições e outros dando as tôr- Bureau Nacional das Relações t

es aq�e lesem .alcaramb ne� Americano de acôrdo com os IUo 3 - Terminando em or-

ças armadas - exército, mari-: do Trabalho anunciou que a 18: .cap� aEI�s 6r;�ces�s T :3,SI- planos tr�çados na '·e;·en·e

I
dem � votação em todo País

nha e aviação - �s ordens que 'I maioria dos empregados da
eiras . Izat.e e

,. ,. ��za, conferência da Venezueia.-'" não me cabe propriamente lou�
as mesmas deverao observar.

I companhia telegráfica Wes- q�e se enc<?f ;.a;a� ,:a ,�·ta- Os fundos para as primeiras var a V Excia pela dedícacão
, ?s tradicion.ais partidos po- i tern Union decidiram entrar � a, o capi 8: IS a

r �ra�o.I,\ � bolsas foram contribUl��'�' ·do com qu� se ho�ve nas eleições
IJtlCOS argentinos prosseguem, em greve. Os telegrafistas da

s aCesPlohsaL!l: JbornaLIs a
.. rt�·,aJI sr. Farris Flint diretor da I de ontem. Em matéria de cum-

nos preparativos' lei W ster 1J'
na oe o IS oa aragoi 1. ,

_ pa�a a e e1-1 e" ern 1110n expressaram o "Pan Americana Magazine" e primento do dever, o louvar an-
çao �e 24 de feve�'ell·o. Os co-

í
seu descontentamento com o Car�ltlla.. Gravar•• , Pirames lider da Fundação das Amért- tes dimínúe que exaltar. Mas

n�ul1lstas.. lame�ltala�l1 que Be-I aum:nto de 5 cents. por

h.ora'l
Metuda. m�lhore., pelos me- I cas, a organização voluntária e cumpre-me dar graças à Deus,

mto Ma.nanettI nao pudesse I de �raba�ho, quando haviam Dare. preço. ,6 na CASA MIS sem intuitos de lucros criada por ter podido a Nação legiti
pronunCIar seu programado pedIdo 10). rILANEA -Ruae. Mafrl' 9 como agente angaríadora de mar, ôntem, o poder com que,

fundos. de agora em diante, se gover-
A fundação alimenta planos nará a si mesma. Reconheço

de proporcionar um fundo pa- não ter V. Excia. poupado ne

ra o programa inter-americano nhum esfôrço. As arguições de
que se compare á Importância parcialidade ao govêrno que se

arrecadada nas Festas do Aní- articulam, são bem a marca do
versário de Roosevelt Dura o barro pobre, em que o Senhor
tratamento de casos de' paralí- soprou o espírito do homem.
sia infantil. Agora vai a Justiça Eleitoral
E êss� .objetivo a Fundação proclamar os direitos, para

das Amencas procurou aL:an··! constituirem o govêr.no sob
çar através de amplas eome-I que o povo quer viver com li
morações ?� Dia da Des-':Gber-I berdade e trabalhar em paz.
ta da Amenca em todo o He- Congratulacões do Ministério
misfério Ocidental. da Justiça i V. Excia. pela co

laboração sua e de todos.
(as.) A. de Sampaio Dória.

Liberadas as tran- o Interventor Luiz Gallotti
enviou ao Professor Sampaio

saeêes sôbre metais Dória, Ministro Justiça, o se-
\I guinte telegrama:

Pres. Linhares lambém volou te�i�'�e��'b�ja -a�i���,ide� TÔ��us�'a:��ebti:� ��s:f;g!�:�
. _ , I pasta da Marinha, um decreto lência no louvar não a mim,

Rio, 3 (A. N.) - O presiden- LI�lhAare.s submeteu-se entao as

I aprovando
o regulamento pa- �!ue nada fiz, senão cumprir,

te José Linhares, ás 14 e 30 eXIge:1cIas da mesa, :e�ebendo ra os distritos navais, e, outro como meu dever, as sábias 'e,
horas de ontem, chegava á da mao �e um secretarIo a se- criando o Departamento Ad- pruden,tes determinações de'
secção 93, da 4a zona eleitoral, nha .destmada aos votante,s. A ministrativo de Recuperação Vossa Excelência, mas à sensi
instalada numa dependência segUIr, apresentou o seu titulo do Material Por este último bilidade civica e a compreen�
Santo Inácio, á Rua São Cle- eleitoral, que tinh� o número ato, fica exÚnta a Comissão de são patriótica do povo catari
mente, afim de praticar como 1418 e p�ssa � .a�slllar a folh.a Metalurgia, liberando o co- nense que tenho a honra de
qualquer cida.d.ão o exercício de votaçao. DIrIgm-se ao gabI- mércio e as transações sobre dirigir, em momento tão alto
do voto. Na:quele educandário nete indevassável onde perma- metais. da vida nacional. Tenho a con-

Fulge'"DCI·O Dat'18ta
o primeiro magistrado da na- neceu menos tempo do que o ciência tranquíla de que meu

ção foi recebido pelo reitor estipulado. Voltando deposi- APENAS Cr$ 3,00 '

't
- -

Com e,ssa Ínfima quantia Voca eSpIl'l O e meu coraçao nao se
Padre Alonso e pelos membros tou o envelope na urna sob o d

.

h
,.'

t t

"asou se está auxiliando o seu próximo. eIxaram em nen um 1ns an 'e

ti
-

. do corpo docente daquele es- aplauso dos eleitores, autoridaw Contribua para a Caixa de EsmolaI guiar senão pelos legítimos
Nova York, 3 (U. P.) - Car- tabelecimento de ensino. S. des e jornalistas presentes. aos Indi2'entes de FlorianóD9liR. "interêsses da Pátria. Retribúo

men Gamero, secretária do co- Excia. achava-se

acompanha-O--S--R-_u-S-_S-O-_S_-E--_A--M-_A-_N_D�_C-H-_U-R-_I_A por mim e pelo povo de meu

Ionel Fulgêncio Bati::ta, de- do dos presidentes do Superior EstadQ as congratulações de
clarou que não tinha comentá- Tribunal Eleitoral, Tribunal Vossa Excelência. (a.) Luiz
rios a fazer sôbre a notícia do Eleitoral Regional do Distrito Gallotti, Interventor federal.
casamento do ex-ditadt)�· cuba- Federal, pelos ministros Val- Chungking, 3 (U. P.) - O go- completada. Os russos haviam

no. "Acho que seu caS3L'enw
.

demal' Falcão e Afrânio Costa, vêrno anunciou que a Rússia marcado o dia 3 de dezembro

com a senhora Martha F-ernan- além de seus ajudantes de 1'0- concordou em retardar a reti- para sua retirada, mas em fa

dez estava sendo tratado desde deus e do oficial do seu gabi- rada das suas fôrcas da Mand- ce do receio de Chiang Kai

quando êle se encontrava no nete civil. Na sala ônde se en- chúria até 3 de jáneiro. Infor- Shek de que os comunistas

México. A meu vêr, êles se ca- contrava a secção 93, o presi- ma-se que o acôrdo possibilita- ocupassem a Mandchúl'ia re

saram naquela cidade e, se dente Linhares foi cordialmen- rá o pessoal chinês a tomar solveu que as tropas soviéticas

realizaram agora em Cuba, te- te recebido pelo presidente da conta da administração e de continuassem no controle do

Tá sido por desejarem que mesa eleitoral e seus compa- modo ao permitir que as tropas I país até que f?sse possível des
conste êste ato para todos os nheiros de trabalho. Como governistas ocupem aquela re- pachar para la as tropas govel'
fins legais de seu país natal". qualquer cidadão o presidente gião, antes da retirada ter sido nistas.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

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

A missão de Rudolf Hess"OS EE. UU. precisam
de um novo seere-
à· d E t d

Londres, 3 (U. P.) - O tler". Hess lhe disse mais que
trio 'e s a o "Evening Star" citou o Duque voára a Londres para arranjar
Nova York, 3 (U. P.) _ Em de Hamilton como tendo de- os termos de paz e possivelmen

editorial, o "New York Post" clarado que Hess "falou comi- um auxílio dos ingleses contra

afirma que os Estados Unidos go durante uma hora", depois a Rússia. Hitler desfechou a in

precisam de um novo Secretá- de sua fuga para a Inglaterra, vasão da União Soviética um

j rio de Estado e sugere para es- em 1941. Acrescenta aquele mês depois da fuga de Hess. As

te posto o nome de Spruille jornal que o Duque, que até palavras do Duque de Hamil

Braden. Em seu editorial, agora ?ão ha_via �alado de sua ton sôbre a exaltacão do Fue

aquele orgão opina que "en- misteriosa
A
Iígaçáo com Hess, hr�r feita por Hess são as se

quanto Byrnes, aplicando o que
desde que este saltou d� para- gumt�s.: "Hess .falou-me das

ele pensa ser uma atitude forte I quedas, e:n s�a propnedad�, m.aglllÍlcas q�alldades de Adolf

da A:?érica", permitiu que "as, na, Esco.cIa, afirmou que o

11-,
HItler, mas so a custo eu pude

relaçoes dos Estados Unidos I der nazista exalto}l, na ,pale�- compre�nde� alguma p�lavra
com o mundo e a situação tr,a.que teve.como ele, as ma�- do q�e e�e dísse, porque ele f�
mundial em conjunto se dete- níficas qualIdades de Adolf HI- lava mg1es com sotaque atroz.
riorassem acentuadamente -

há uma secção, em nossa polí- Otica externa durante o mesmo

período, marcada por real fir
meza e sabedoria. É a nossa po
lítica para com a Argentina e a

América do Sul, em cuja for

mação Spruille Braden, agora
chefe da Divisão Latino-Ame
ricana do Departamento de Es

tado, foi uma das figuras prin
cipais".

iAviões britânicos em ação

Café para a Rússia
Rio, 3 (A. N.) - Telegrama

de Santos diz que o vapor sué
co "Columbia" embarcou na

quele porto o primeiro supri
mento de caM para a Rússia,
num total de vinte e cinco mil
sacos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, PREMEDITARAM CRIMES CONTRA A PAZMAGAZINE I Nurernberg, ,(Po, Ernest alegado que a convenção de Haia abrangidos pela regras adotadas

Pet' ENFLO:· Blook, correspondente especial da e outros tratados internacionais p.or êles, habitan�es e bel!gerantes
.. Reuters) - A acusação dos aliados abrangiam tais delitos. Alguns dos ficam sob proteçao e governo dos

......... contra os grandes criminosos de crimes especificados; podem ser princípios do direito internacional

guerra alemães que estão sendo considerados de acôrdo com re· derivados dos usos estabelecidos

julgados em Nuremberg, provocou gras existentes no direito inter- entre os povos civilizados, das

questões de caráter jurídico que nacional, mas não todos aqueles leis de humanidade e dos ditames

podem ter influência transcendeu- que foram citados em Nuremberg. da consciencia pública." São essas

tal sôbre o direito internacional. Deve-se compreender que o direi- leis de humanidade e ditames de

O Juiz Jackson acusou os réus de to internacional se compôe de re- conscíencia pública que os réus

terem premeditado e cometido gras e disposições contidas em de Nuremberg são acusados de te

"crimes contra a paz, crimes de tratados internacionais. A conven- rem violado pela prática de atos

guerra e crimes contra a humaní- ção de Haia, em 1908, estabeleceu: de agressão, torturas, assassinatos

dade. Alguns entendidos em direi- "Até que seja estabelecido um em larga escala, perseguições pa
to internacional, afirmam que não código de guerra mais completo, líticas e religiosas e confisco ma

estão estabelecidas penalidades pa- as partes signatárias da convenção ciço de bens. "Êsses fatos - explí
ra tais crimes, apezar de se ter declaram que, nos casos não ca Jackson - não constituiram ati

vidade legítima do Estado dentro

de suas próprias fronteiras, mas,
sim, a preparação e desencadea
mento da agressão internacional, é
feita com a má intenção de se va

ler do Estado Alemão como ins

trumento, para írnpôr o seu domí
nio sôbre os outros países".

FALTA DE CONFIANÇA

Como. Tua muther é quem
lava os cães: Não o pode fazer a

empregada.
- Não temos confiança nela,

Só lhe permitimos lavar as crían
ças.

O ATOR SALVINI
Tommaso Salvini foi um dos
maiores atores do século pas
sado. Nascido em Milão em

1829, cresceu num ambiente
artistico - seus pais também
eram artistas - e estudou
com Gustavo Modena. Já iní
ciára a sua carreira quando se

alistou, em 1849, afim de par
ticipar das lutas pelo indepen
dência italiana. Retornando à
vida teatral, celebrizou-se na

interpretação de "Saul", de
Alfieri. Em 1865, representou
a "Francesca da Rimini", de
Sílvio Pellico, por ocasião das
comemorações do sexto cente
nário de Dante, em Florenca.
Nos Estados Unidos obteve
grande êxtio, representando,
certa vez, em italiano, ao lado
de atores que falavam inglês.
Em 1890, após uma "tournée"
à América do Norte, retirou-se
da. cena, passando os últimos
anos de sua vida em Florença.

...

vueÊSABIA ?..
. .. que, na primeira viagem de

Vasco da Gama para as Índias

Orientais, em 1498, o salário men

sal de um marinheiro era de 5

cruzados; e que, por se ter espa
lhado a notícia das dificuldades

daquela expedição, houve tamanha

alta nos ordenados que Pedro AI·
vares Cabral, dois anos mais tar

de, já teve que pagar 10 cruzados

a seus marinheiros e conceder a

cada um o direito de levar para a

Europa 10 quintais d.e pimenta.
•

... que, em Londres, não é per
mitido abrir poços de água senão
a uma distância considerável da
imensa capital, evitando-se, dêsse
modo, a diminuição da reserva de
água existente nas fendas da almo
fada de calcáreo subterrâneo, o

que acarretaria um declínio na

pressão de baixo para cima que Isustenta a cidade, pais tôda área
de Londres está afundando à ra- I
zão de uma polegada em cada
quatro anos.

AgiDOial e Repr.lentaçõ•• em G..a)
Matriz: Florian6polt.
Rua Joãc Pi.to. n. S
Caixa POli:al 37
Filial: Cre,ci6ma

Rua Floriano Peixoto. I/n (EdU.
Pr6prio).-Telegralnall: ·PRIMUS.
Agent•• nOI principaill municipiOI

do E'l!tod ..

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Florianó_

Clube 12 de Agosto
PROGRAJlIA PARA OS llIESES DE NOVEMBRO };

DEZ:!<:MBRO 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

inícío 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, f.eitas pelo Clube.

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

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE. BAILE de São Silvestre, com iníc-io ás

22 horas.
OBSERVAÇÕES

lilste programa está sujeito a modificações, que só se ve

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

o de rigor, permitindo-se" o branco.

3 motivos de preferencia:

Per(a�a Gordura
Um métedo novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo· agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Estréias de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e nOVQ

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semaaa e muitos

quilos ao mês, Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. ForlDode 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 preparado garanti
do' para remover o excesso de gordu
ra. peça Formode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua 'maior proteção.
Distr. S. I. P. Caiu Postal -3786 - li8

€>.: E-STADO

1 Os «S.rviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» pOliUem a

maior frota Aérea da Sul América. integrada por
aviõel do. tipo. mail modernol e veloze.: os « «DOU

GLAS. DC-3, o. JUNCKERS 52, os FOCKE WULF 200.

2 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» t�m no corpo
de tripulante. 10 bi-milionários e 23 milionários do
ar, o que significa tirocínio impecavel e experiên

cia vasta. garantindo segurança absoluta QOI seul aviões,

I 3 Os «Serviços Aéreo. Cruzeiro do Sul» oferecem

I conf?rto perfeito 001 pa.sageiros e pontualidade
máXIma na chegada e partida de suai máquinas,

que servem a cêrca de 70 localidades diferentes. de nor

te a aul e de leste a oeste do país.

Servivos Aéreos Cruzeiro do Sul Ltdu.
Passagaíros _- Correio ._ Encomendas •• Cargas

ESCRITÓRIO JURÍDICO COlUERCIAL

Rua Deodoro. 33

Ftor ianôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil"

�--------------------

ou no estrangeiro.

Diário MATUTINO

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n." 5

Tel. 1022 - ex. postal 139 \
'e

ASSINATURAS

Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos
Endereço Te!. . 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 CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

Novidades todas as

semanas

BREVEMENTE

N. Ca,U.I:
A:no CrI
Semestre CrI
Trime.tr. CrI
Mêl Crt

Número avulso Cr$
N. lacert.·r:

Crt
CrI
Cri

c.s

':.\
10.00 ,\
40,00 '

20,00 ,,(.
Si7,00 .';

0,40 'j
;'1

�J
SO,OO

"

46.00
25.00 t.

0,50 :-i

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

Ano
Semestre
Trímestre
Número avulso

AnónclOl mediante contrato.

O. orígínaís, mesmo não pnhlí- i;
ca4ol. não serão devolvido•.

A direção nio se responsabílísa
peloa conceitos emitidos no.

.rUgol asaínadoe

Prezado leitor
A sua sugestão nos é·

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto'

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornel ?

- Qual das 110ssas

secções mais aprecia ?

;.... .....:.J

San U U B n 01
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO. FOSFORaS. CALCIO

ETC

TONICO DO CEREB·RO
TONICO DOS MUSCULOS .

O. Pálido.. Oe':'luper.doJ,
E'90tldol, Anêmico., Mi ...
Que criem MIgrol, Criln�l'
nquític••• r.c.berio I tonl·
ficação g.,,' do org.ni.mo

I
,

Sa ng·üé n 01
ue D.N.S.P. rr 199, de 1921

..

�
.,

VENTilADORES
Vendem-se 'dois ventiladores elec

tricos. grandes, para cima de me-:

lia ou parede, sendo urn oscilante,
proprios para escritório, barbea
rias, cafes, etc. Tratar na ruo Al
mirante Lamego 15.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES I..PREZADO LEITOR: Se o que !he

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

para que alg nma falta não se repita; e

"
KAO o escândalo que. a sua reclarnacâo
ou queixa poderá vir a causar, enca rui

. nhe-a á SECÇÃO RECT,AMAÇOBS,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

Aparêlbos elétricos
Reabertura do Laboratório A Instaladora de Flor ianópolres

à rua Trajano n. 11, xvisa à sua dis-
Redio-Tecnico-Electron tinta freguesia que dispôe de npe-

Fundado em 1935 rários habilitados para executa!"
M':lntagem de rádios. Ampli- instalações de Luz e Fôrça em ge-

I
filladores-Transmis.o-res ral, fornecendo orçamento grátis .e

Material importado direta- sem compromisso para seus servi-

mente dos U. S. A. ços. .

Proprietário Possui também oficina especiall-
Otomar GeOrges Bõhm zada, com técnicos profissionais,

para consertos de aparêlhos elétri·
Electre - Tecnico - Profissional

cos, elll'olamento de motores e dí-

I
formado na Europa

riamos, estabilizadores, ferros �.Florianópolis Ih e-

Rua João Pinto n. 29 __ Sob, engomar, fogareiros, apare os m

dicos e outros, com exceção de apa-

_ relhos de rádio. \

------ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(JI I1:STAIDO-Tere.·lelra, 4 de Dezembro Cle '1945 5

Tu podes, se quiseres/.4SYISÕeS tenebrosas
.

À «f?aixa de Esm_o!as», uma das coisas'mais sérias e
I do apasVl!��!!�uan

zrrars sO�Ialm�nte benefzcas que, em matéria de instituições, (Diretor de Imprensa do
.e:;rre nos exietern, -� oferece aqui um «coupon» de inseri CEC para o "O Estado").çao para os que quiserem dar-lhe_ a;u'!a. Não se pode di- Depois de tôda guerrazer todo o ber;n .

que mer�ce sela dito da. CAIXA,. mas aguarda-se a paz, depois_pode-se Sub�tItulr o betn-dizer pelo bem-fazer. E' ISSO o das restricões a fartura de
<!e que precIs�m os pobres socorridos oor ela. Leitor, m�os pois dos tormentos o co�f6r
..a obra d: �arzdad:. Preenche o coupon e ampara, aSSIm, to moral e depois da apre--o teu proxrtno, Da-lhe quanto puderes. ensão O descanço e socégo

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE espiritual.
FLORIANÓPOLIS Teria sido isso uma mira-

gem?
Será mais uma vez a Hu-
Será mais uma vez

a Humanidade ludibria
da nos seus extremos
anseios de paz e de pro
gresso? O mundo de noje
não se acha como era ue

esperar-se impregnado de

alegria e de tranquilidade,
bem pelo contrário, domi
na um ambiente de dispu
tas cada vez mais amargas
e de mal-entendimentos in
findáveis. Os defensores da
liberdade agiram solidaria
mente para a derrota da ti
rania e a vitória premiou
esses esforços. Sabiam seus

dirigentes que era indíspen
savei suportar estoicamente
as privações decorrentes da

guerra, mas que isso não

I significaria depois da guer
ra, o reino da Fartura e da

-------------------1
Alegria. OS britânicos pelo

ESCRITÓRIO JURíDII;O eO�IERCIAL menos, nunca se deixaram
(Com um Departamento Imobtüãrto) embalar por essas convie-

\/endas de pinhais, fazendas e emprêsas ções. Foi, sem dúvida, o po-
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco vo que mais tempo suportou

ADVOGADO a guerra, permanecendo sob
Ieua Frei Regério, 54 - Fon� 54 - Caixa Postal 54 f'

. .

d d tEndereço telegráfico: "Blibranee " _ Lajes _ Sta. Catarina
O ogo illrmlgo es e se em

bro de 1939 até o momento
em que os japoneses renun

ciaram à luta. Sem confiàr
em sonhos' ou fantasias, os

ingleses tiveram a V1S00

perfeita do que' haveria de,
ocorrer depois da -luta ar

mada. Trataram de elaborar
planos para o melhoramen
to dos serviços públicos e

para a segurança nacional,
confiando o govêrno do país
às correntes que mais soli
damente se haviam enraiza
do na consciência do povo,
De modo geral, as condições
que se apresentaram ao

mundo depois da guerra,
não constituiram uma desi
lusão para os britânicos. É

possível que muitos fatos

posteriores à guerra tenham
causado profundo desgosto
a esse povo heróico que
acreditava no prossegui
mento do espírito de Coope
ração entre as Nações Uni
das, tal como foi mantido
durante a luta. Essa espe
ranca, convenhamos de boa
fé, era a mais natural do
mundo, mas, de qualquer
forma,

.

por não te.r sonhado
com utopias, esse povo sen

te que não lhe faltarão re

cursos para vencer as difi
culdades presentes e futu �..

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

Florianópolis, ---de ------de 194-

Nome por extenso
v

"

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade _

Brevtlmente, sumariaremos, Resta coluna, 6S aeraes das
::!firmas ainda não contribuintes, e das que já o soo.

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

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

I QU,ER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ?
PROCURE A

��i!u�a!tap;��l��i!!.���euo I
............. W!Ii u..,.._.UG.................. ............ • L•

COMPANHIA"AtlANÇA DA. BAIA·
Fudada ,. 187. - SUe: I A I A
(NOENDIOS E TJU.N8PORTE8

Cifras do .Batanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978A01.755,97

67.053.245,30.
142.176.603,80

, Responsabilidades
• Receta
Ativo

c

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidadea «

98.687.816,30
76.736,401.306,20 r

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

� _._--�, .-" .. _"
"

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

Terrenos em São Paulo
Vendo os melhores lotes junto ao pateo em conlltrução do I. N. P.
Desvio bitolas larga e estreita. Recebo pinho em pagamento.

J. S. Almeida Pôrto - Rua Monsenhor Andrade, 318.
Caix!1 Postal. 792. São Paulo.

"

raso

(:ONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi.
11:entes de Florianópolis.

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

Vida Militar

Natas Ruraes

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

.T u r-isprudéncia
Notas Científicas

Govérno do Estado
Fatos Políticos

Natas Locais

Direção de D. S. Lino :

Noticiário Estrangeiro
Notícias do Pais 1 ;�

Pelos Municípios 2

Estatística

Esportes 5

Notan da Prefeitura 6

'"ida Escolar 7

Direção de E. Fiares:

Magazine
Concursos
Vida Social

Nem todos sabem

Reportaoews de:

D. F. de Aquino pg. div,

pg. 3

.,

S

1·8

2

3

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Vva. Malvina Bit
tencourt

participo C!. noivado de .eu

filho NERI . com e. ari1:a.
Guiomar Andrade Machado.

José Machado e

Regina Machado
participam o noivado de .ua

filha GUIOMAR. com o sr.

Nerí Bittencourt.

I Correio LateaDO
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

Rua Felipe Schmidt,
(Sobrado)

Florianópolis

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SISMPlle

o mELHOR DOS mELHORES

I

los sofredores'
Dro. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co-}

munica a mudança do seu

consuitório para a Rua
do Senado. 317�2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhodamente -
nome, idade, endereço e err

velope selado .para ares·

posiJa.

�
ANTI-PAlÚDICO
de comprovada eficócia
liii mais de 50 anos, CHOLAGO··
GUE íNDIO DE OSGOOD tem

merecido a preferência, em todo

o Brasil, no tratamento do impa
ludismo e suas manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana. raiz de calurnba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas patudo
sas, é excelente ne descongestio
namento do fígado e no resta
belecimento da secreção biliar.

Cholagtgue fndio'
DE OSGOOD

VIAG EN S
fpolls. -- ,Ioinvile

saída. - 2 hora. damadruqada

,IolnvUe -- Fpol is. �
Saída. - 9 hora. da manhã IInformações nesta redação

LiVROS

t:i. _:.�--��?- ... Ii \.!_' _ • __ ,

_:Z:--
,

.�,
�-"q�l

O.). R. OS A
I)UADEODO�O>33
nO�IO!'lÓPCLlS

NOVOS e
OS·ADOS
COMPRA.
VENDE

Idiemall por
tugub. _pa
nhol ; bcmclill.
inqlia. ate.

Romance. Poe.ia, Religião, A9iação.
Matemática, F":asica, Química, Geo"
logia; Mineralogia. Engenharia cio

vU, militar e naval, Carpintaria,
Desenho. Saneamento, 1'!!etalul'gia,.
Eletricidade" Rádio, Máquinas Mó ..

tOrM, Hidrlulica. Alvenaria, Agri
Qultura. Veterinária. Contabilidad..i

Dicionário.. eto. eto.

Sapafurhí JurUy
Rua Ti radentes 1,9i

I Apres.enta seus últimos mOI-

I, delas em ca!cados finos.
i p�ra SEnhoras

Sedas, Cosímírns e Lãs

CASA SA.TA a(OSA
ORLANDO SOA RPELLl

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 oeSTAUO Terca-felra. 4 ele Dezembro o. '!if45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--�

Religião
(d ..� ..(i5mO

,. iANTO De }lIA
4 DE DEZEMBRO CONCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFO Cornurrícc-se ao. SriI. associados

Santa Bárbara, Virgem e AVISO que o &Ir. dr. Saulo Ramos. pa.. ou

Mártir a falter parte do corpo médico do

E
"1 - O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários coo, Clube, atendendo, na sua ellpecia-ra esta santa natural de munica aos candidatos inscritos nos Concursos em epígrafe que a iden- lidade -- Cirurgia Geral. Ginecolo

Nicomédia, na Bitíma. Um de tificação da PROVA BÁSICA realizada nesta cidade será procedida no I tJia, Obstetriciu e Traurn�tologia -

seus mestres falou-lhe de um dia 10 de dezembro às 13 horas, na sede da Administração Central do as �egundas e sexta. fe1r�II, da.
âbi

.

tã de mome Drí..' 113 as 15 hora. na nosao sede BO-sa 10 cns ao e nome ngl- Instituto no Distrito Federal. .

1 d d' .

f lt t'D·
. . ,

t b
' cio on e o. erncns ocu alVO.nes. mgiu-se a es e e rece eu I 2 _ Aos candidatos inabilitados será dada, no dia imediato ao da IIrS. drs. Paulo Forrtes , Newton D'

do célebre doutor instrução publicação, nesta cidade, dos resultados, vista da prova, na forma do Avila e Agripa F aria, continuarão
religiosa e o batismo. Bárbara item 6 das instruções número 39, reguladora dos Concursos em causa". a atender nos horários habituais
Ievou a sério l'

. -

e e nas re.pectivos especializaçõell.y 1 sua re 19Iao Fiorianópolis, 28 de novembro de 1945.

I' Florian6poli., 9 de novembro deconsagrou sua virgindade a João Ricardo Mayr 1945.Cristo. Como não se confor- Responsável local VITOR LIMA,
rnou, entretanto, o pai da san- Presiderise na, Diretoria
ta, que tinha em vista um bom
casamento. Experimentou to
dos os meios para ganhar a

goça para seus planos. Quan
do ela mostrou desprêso aos

Idolos, o pai enfurecido quis
matá-la com a espada. Bárba
ra fugiu. Mas o pai perseguiu
a e a maltratou de tal forma
que julgou que ela ia morrer.
Vendo-a sobreviver, arrastou-a
ao tribunal do governador,
acusando-a de ser cristã. Lon
ge de se defender, a corajosa
virgem confirmou a acusação
do pai, o que lhe valeu a pri
são e outros maus tratos. E
como não se conseguisse que
ela abjurasse a Cristo, foi con
denada a ser degolada. O pró
prio pai se incumbiu da' exe
cucão. Com vinte anos de Ida
.de; santa Bárbara recebeu a

dupla corôa de virgem e már
tir. Ela é padroeira dos arti
lheiros e dos bombeiros.

Ilnstituto de Aposenta�6r!a e
1 dos IndustrlárlOs

'

Peoso-es I
Clube .dos fu�cionários PU

,

t; bhcos -CIVIS de Santa
. Catarina

a v i 5 o

I R. H. BQSCO LTDA.
I ITAlAI - $- CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Representaçõu Transportes Morítimoll; FerrO.

Coniliqnaçõaa - - Con ta Pr6pria viário., Rodoviário.. Aéreo••
Rua Pedro Ferreira, 5 Coscoe, Fôgo. Acidenta. do

2' Pavimento Trabalho. Acidente. Pe"oai•.
CAIXA POSTAL. 117 Re.pon.abilidade Civil <li Vida,

Endereço Telegráfico (( BOSCO»

I '-ENDE-SE. Uma máquina-----------------------------------------------------------
e de costura--

xxx

ESPIRITISMO
(O Clarim 20-10-45)

PAZ !
Vem "PAZ" consoladora e bôa,

desce lentamente e apodera-te da
ter-ra agoniada.
Arranca-lhe do peito o punhal

traidor, e cicatriza-lhe o coração
que sangra.
Tonifica-lhe o organismo, e, 1)'1-

rifica-lhe a alma lazarenta.
•

Desce "PAZ" sôbre a terra! Vem,
confortadora !,
Refresca-lhe a fronte que escalda,

na febre ardente das paixões ignó
beis que lhe embota a razão, e,
num beijo amoroso desfaz o rictus
de amargura que lhe contrai os
lábios resequidos.
Sorve-lhe dos olhos o pranto que

lhes turva o brilho, e acaricia-lhe
as faces macilentas.
Compõe-lhe entre afagos, os C't

belos revoltos, quando acossada pe
los vendavais da ambição, mergu
lha nos turhilhões sitânicos das
guerras mortíferas; quando sofre
ga, alucinada, tornada insaciavel
pela cobiça de seus próprios filhos,
suga corpos robustos abafando á ,'[
da 'em suas entranhas esperanças
na plenitude de sua flo.rescência.
Vem "PAZ" ! Desce entre perfu

me de. íírtos e açucenas. na gracio
sa ondulação de tuas gazes flutuan
tes.
Desce num dilúvio branco e apo

teótico de plumas e arrnínhos.
Aconchega-te da terra e carinho

mente o doce nome de JESUS.
E que ela, numa vibração rle

amor ajoelhada perante o altar da
natureza em festa possa dizer: -

recebe Pai o coração da terra re

dimida, e em suas pulsações reco
lhe a homenagem de todos os Sl'US
filhos.
Graças!
Louvado seja o nome de Nosso

Senhor Jesus Cristo.
ICLÉA

(Do Mundo Espírita 21/4/45).

VERMINO'SE INFANTIL
VermÍ'fugo - purgativo,
sem contra-indicação.
Fácil de tomar. Efeito
seguro nas verminoses

das crianças.

Vermífugo de
ICEMP

Máquina de escrever
Vende-s. urna. portátil, marca

Contin-e-ntat 340 W.
E.tado de nova. tenda .ido usa

da unicamente na carre!tpondencia
particular de urna profell.ora 0-

tad-ual.
Rua João Pinto, n' 18 (baixo.}.

S., 3

Emprêsa Construtora Universal ����-:.a�.;,� de 00'

D regaçao. Tratar à Praça 15 de
. epartamento de Sorteios Novembro. 11. 3v-3

Autorizado e Fiscalizado pelo Govêrno Federal--Carta Patente n. 92' , x x x
•

Avenida Rangel Pestana N_ 1538 T�!�l�a�� !�\�OJ!u���!
Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178·B e 2999 - Fone: 2-4550 a pe811ôa que ceder ou encaminhar

End. Teleg, Reg. «Construtoralt um telefone autonlático. Informa-
çõell ne.ta redação. 5v-2

Filiais em todos os Estados e Agências no interior x x x

Resultado do Sorteio realizado em 28 de Nc. vemb.e de 945 GRATIS !
1· N' S t d 1 642 2° N' S t d 2 963 Quer receber otima .urpresaumero ar ea a . umero ar eo o .

que o fará f�liz e lhe s.erá de va-

PLANOS Mundial «8» Mundial cC» Mundial «,D- 1.' prêmio 31.642 Iíoso utilidade? E.creva a ,Soares,,

à Cai,xa Postal. 84, NITEROI -- E.
tado do Rio.Mundínl ccB» Mundia 1 «C») Mundial <D»

r Premiu 31642 c-s 30.000,00 Cr$ �5,000.OO o-s 20.ÓOO,OO
2' Premi!' 41642 o-s 30.00000 Cr$ 14.000,00 Cr$ 10.000,00
3. Premio 51642 c-s 30.000,00 Cr$ 8.000,00 o-s 5,000,00
4' Premio 61642 Cr$ 30.000,00 Crs 5.000,00 Cr$ ;).000,00
5, Premio 71642 c-s 3JJloO,OC Cr$ 3.000,00 o-s 2.000,00

Os 4 finais (milhar) 1642 o-s 9.000,00 Cr$ 1.500,00 c-s 500,00
Os 3 tinais (centena) 642 c-s 206,00 Cr$ 100,00 Cr$ 50.00
Os 2 finais (dezena) 42 Cr$ 4000 Cr$ 20,00 Cr$ 10,00
O final do prêmio 2 Cr$ (Isentos de pagamento da mensalidade seguinte)

titulas cem o final do 2' número 3 para os planos Muadial cC. e Mundial cD.

isentos de pagamentos da primeira mensa�idade seguiute.

UNIVERSAL "H" l' premio 963 642

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou motor
de arranco a

OfIC.NA ENALDA

nov s. Tratar à Av. Hercílio
Luz, 33. 5 v-J

,. RETIRARAM SUAS CANvr- .

.

DATURAS

Conselheiro Mafra ne, 135

Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares carari
nenses, -- em vista da certíssi- i
ma vitória cio aper itivo KNOT. '

Florian6polia. 30 de novembro de 1945

Calçados para eerihoras. últi
mos modelos. preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende ns

rua 1'iradentes 19.

Valentim Tertschitsch e

Mathil de Tertschitsch
Vva. Hília de Carvalho

Marques
participa ao••eus parente. e
peesoa. de suas reloçôe. o

contrato de calla�ento de
seu filho EDU

com a Srta. V&ra Tertschitech

ticam

Cr$ 100.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 15.000.00
Cr$ 10.000.00
Cr$ 500,00
Cr$ ;;0,00
Cr$ tO,OO
do pagamento

�------------------------

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

do l' número 2 e tinal do 2' número 3 ficam isentos
da primeira mensalidade seguinte.

O PROXIM9 SORTEIO REALIZAR-SE-A' pela Loteira Federal NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 19ft5

Visto: ARIHO MEIRELLES . DR. AlUEOO ALIJE

particiçam ao. seus parentes
e penoas de lIuoa ,elaçõe. a

contrato de casa:rnento de
sua filho VÉRA

CQ� o ar, Edú Marques.

I VÉRA e EDÚ �
1_, n_o_iv_o_" 1

Os

l' Premio 963642
2' « 063642
3' & 163642
4' c 263642
5' c 363642
Os 4 finais (milhar)
Os 3 finais (centena)
Os 2 finas (dezena�
Os títulos com o final

Valor
c

c

c

"

3642 c

642 c

42 c

Diretor Gerente

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de

informações úteis", dando todas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcionários (as),

Maquina PFAFF
(familiar)

Vende-se em ótimo estado;
ver e tratar com Pjacido Ma
fra - rua Felipe Schmidt 34
Bazer de Móda-) .Flcrianôpolís

* * *

Fiscal do Govêrno Federal

1( x x

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 Atfaiatacia
Pereira, à lua João Pintoç Lê ,

15 vs> fi
* * *

TERRENO
Compra-se um lote nas irne

diações da linha Circular ou

Agronômica, Informações na

rua Tiradentes - 14 - sob.
10 vs. ' 9

CA SI -- CRS 400,00
Prec.sa-se de uma até CR$

400',00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 102"2 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

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

cota de oleo,
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134 .

•••

* * *

VENDE-SE
Grupos eletrogênios <Die.e 1) de

6, 12 e 20 KVA. Informações à.
rua Major COllta, 33. -- Florian6-
polis. 5v-2

DOEN:ÇAS NERVOSAS
Com os pnegressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quanda
tratadas em tempo, são males per
feitame*e remediáveis. O curandei.
risma, fruto da ignorância, só pode
prejudtcar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional /de' Doen�as mentais dispõe
de am Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes Rervos�s in..

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9'
às 11 horas. di.àriam.ent�.

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

fiM. CIosllli
"su,VEIBA"

Gr.nd. Tónico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.ANIVEJ,�SÁRIOS :
,

Ma1'ca o dia de hoje o nata

]ício do S1'. 10 Tte. Rui Stockler

de Sousa, brioso oficial da Fôr

ça policial
do Estado.

x

A data de hoje assinala o

:aniversário natalício da gentil
_srta. Marina Pereira, filha da

-exIlla. sra. viuva d. Maria Pe-

J'�ra.
I x

Faz anos no dia de hoje o S1".

OsIllundo Vieira Dutra.
x

Faz anos hoje o sr. Major
_Antônio Joaquim dos Santos.

x

11LEClMENTOS:
,

Na cidade de Itajaí, faleceu
" sra. d. Rita da Costa Amaral,
sogra dos srs. Walter Lange e

do cel. José Eugênio Muller.
x

Na residência do seu sobrí-
nho Zenon Bandeira, faleceu

ontem a exma. sra d. Sibila
Lobo Haberbeck, ex-diretora. je?
do Grugo Escolar Silveira de - Não.
Blusa. - Eu consegui.
As famílias enlutadas, 110S- - Como?

sos sentidos pesames. - Fertando com o homem
da carrocinha!

João Augusto Saraiva

-

Vida Social I

BRITO
o alfaiate indic3do

Tiradentes 7

CiDe OdeOD
A 's 7.30 horas

«) moHr.grandioso e giganteaco es

petácul., destes último. tempos:
:MORREREMOS AO AMANHECER
com John' Clemente e Judy Ketly
m eublime romance de a,mor num

ambiente de ódio:
No Programa:'

Cine Jornal Bralileiro D.F .B.
()�Va18 doa Pomares -Tapete M::í

gico Colorido-
Fox Airplan NewlI -Jornal
Preços: Cr$ 5 _CIO 2.4a e 2,50

Impr. até 14 anOa

'Cine Imperial
A's 7,30 horas

Programa Poputar
tJltimas exibições

O melhor t'Jme nocional:
O MOLEQUE TIÃO

com Crande Othelol Nelaon Gon
çalves e Lourdinha Bitencoul't

01(,

Boy Rogera no leu,melhor filme:
EXPLORADORES DO OESTE

No Programa:
Filme Jornal -D.F B.
Preços: Cr. a.ao -úrdco

Impr. até 14 anoe

* * *

Se.são dali Moças
John Hubbard e Ruth Terry em:

ESTUDANTES DA FUZARCA
O filme mais a leqre do ano
�&4U.U •••� __ .=._== ..

" CASA MISCELANEA. diatri
buidora dos Rádios R. c.

A'IVictor, Válvulas e Discos,
9 Rua Conselheiro Mafra.

Concurso semanal
\ CIos

Cines RITZ e ROXY
* * *

RESUL'l'ADO
10 Lugar

FRANQUEZA
- Acabo de chegar do Salão

de beleza.
- Estava fechado, dona Ma

ricota?
Zita C. I'.

x

2° Lugar
SÓ MESMO ASSIM
Tu conseguiste leite

x

30 Lugar
ENTRE VIZINHAS

- Vizinha, o seu gato não
me deixou dormir com tanto

barulho que fez.
-- É que desde que comeu o

seu canário êle pensa que é te-
nor ...

lloacir Pereira
x

PRÉJM.IOS
-- O 10 colocado receberá

dois in.gressos para as sessões
de domingo e quinta-feira.

- 2° receberá um ingresso
para quinta-feira.

- 'O 3° receberá um ingres
so para terça-feira.

x

Aguardem o novo cliché que

publicaremos amanhã.

,DESPERTE I Blll$
DO SE1J FIGla8
E Slltlrt .. c:.. ...........
Seu fígado deft fII'Oduzir�

am litro de bilis. Se a bílis Dão COITe •

�ementc, os alimentas não sãodigerid.
e apodrecem. Os �ases incbamo-.&

go. Sobrevém a prisão de yenere. VoeJ

sente-se abatido e comoqueenyenenada
Tudo é amargo e a ",ida é um martírie.

Uma simples ey;wuação não tocará s

causa. Neste caso, as Pílulas Carter .

extraordinariamente eficazes, Fazem c0r

rer esse litro de bílis e ",ocê sente-se da

posto para tudo. São ,suaves e, conru��
especialmente indicadas para fazer a bilia

correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,

Não aceite OUITO produto. Preço: Cr. S 3,00.

Cruz Costa, dedicado estudioso trabalhos de tradução, como o

da história das idéas no Brasil, é "Rousseau.", de Romain Rolland e

doutor e111 filosofia pela Universi- "A posição 'atual dos problemas fi
dade de São Pau10. Nessa mesma losóficos", de Sresson. Merecem
universidade ocupa atualmente a destaque os seus estudos sôbre a fi
cátedra de filosofia. Tem publicado losofia de Platão, a serem publica
importantes trabalhos em vários dos em breve.
jornais e revistas, mas colabora es- No entanto, a principal preocu
pecinlmente 'na "Revista Bibliográ- pação do prof. Cruz Costa continua
fica da Universidade de São Pau- a ser o estudo mimucioso das idéas
10", e na "Revista Continental de cujas infuências no Brasil tenham
Filosofia", publicada em Buenos sido' apreciáveis.
Aires. Em 1942 o prof. Cruz Costa I "A Filosofia no Brasil", livro que
'publicou a sua tese de doutoramen- a Livraria do Globo vem agora de
to, intitulada "Ensaio sôbre a vida

I
editar na sua "Coleção Tucano", é

c a obra do filósofo Francisco Sám- uma coletânea dos melhores ensa

chez". São ainda inúmeros os seus ios de Cruz Costa.

DE, PESSOAS TEM

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A. ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

I� RESERVAS: CR$ 12.500.000,00
110- Rua Trajanor 23 • Florianópolis,Ii.�����������=.

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

SANGUE
I

DO
MA1:iCA REGISTRAD

��
" SIFILIS ATACA TODO O OR·GANISMO

o Fígado. o B8\)(;, o coração o Estômago, os

PUlmões f) Péle. Produz Dôres de Cabeça, DÔCt"8
008 OSIfOIl. Reumatismo. Ceguetra, Queda do Cs
belo, ADemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como HeM.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s, P.
como auxiliar DO tratamesto da SUilis e' Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91,.-, dada a sua Alesto que apliquei muitas

base, á ótimo auxiliar do Ira- vezes o EUXlR «91,.- obtendo
tamento da Sffilis principalmen- sempre Os melhores resultados
le nos casos em que a via he- no k,lamento da Sífilis.
cal á a única poSSÍvel.

(a) Dr. Benedito Talon. (a) Dr. Rafael Barlolelll

Cereais elO grosso
Mantets", queijos, xarque,

banllpa e salgados

MACIEL, FONSECA & CIA.
Comissões - Gonsignavões Conta Própria

RuiS Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Jenelro
Encarregam-se, nos portos de s.ntos e Rio de Janeiro. de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Pro7idenciando o desembaraço
de mercodoriaa e aeu reemoorque 'paro o. portos do nosso Elltado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO _. Para qualquer parto do País
,

e do Estrangeiro.
DESPACHOS DE 'CABOTAGEM _. Recebendo as mercadoria. em
São Paulc, Saatos ou Rio e entregando-as no pôrto do de,tino

I ou eaviando-a. para o interior.

I,Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 3ó; .- Caixa ·Po.tal n. 12

RIO DE· jANEIRO--BRASIL I Fndereço telegráfico -. TREVO. -. Telef.ones 1098 e 1342.
FL.ORIANÓPOLIS -- SANTA CATARINA

-----_.'.::.------------:

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais. Fécula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

G_ da Costa Pereira & Cia.

nIHI11IJI:(IISlumJ
* JU.IS QPK ma:
lio1r1K, K Ull
• I. B o I.Of

Caiu Postal: 3194
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

--

PODEROSO .6:UD-
LIAJl NO TRAT�

lfENTO DA.

ILUMINE
' ,

O seu sorriSO usando
/I.nEIIE �ENrlll

o (I/{' , '''''O'IINTI99ETlflI •

Limpa l1I�is-. agrada lIals•.• rende 111115_

í
..... • ........ ,.. ..,.•._ •••• ••• t<o

Ouro para Denti�!aS
22 Quilates (Justo Titulo)
Envelope de 3 e5 gramas

Pedido ao

DEPOSITO DENTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO, 131 ,- 135

IRUA MARCONI. 44 - S. PAULO
que en';ia�á lista de preços.

ffEMORROIDEI
EJt, ,j.l.,cifittlaliviII ld dôo'l"
, tuitAAJ
infecfütJ.

A ação benéfica Ia Po
mada Me n Zan, prepara
da especialmente para to
dos 08 casos de lilemor

u��tII
roides, é imediata, alivia

,.. as dõres e os prurldOl,
acalma e evita as compíí

_, cações infecciosas das ul

cerações e varizes hemor
roidais. A venda eDl t.da8
as Fa rmacias em bisnagaI
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN,ZAN
PARA HEMORROIOlS
Um produto De WSU

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Economío
Finanças LIVROS Em qualquer idi'om-a sôbre qualquer assunto

, Pedidos a J. MOREIRA
Rua do Senado 184 - Sala 205 _. Rio de Janeiro

Atende pelo reembolso PostolI Proteção do govêrno aos

agricultores norte-americanos
-:- Foi tornado público, em

Washington, que o govêrno dos
Estados Unidos favorecerá aos

agricultores norte-americanos
a aquisição de materiais utili
zados até bem pouco, para
fins militares. Com êste obje
tívo, a Junta do Excesso de I
Propriedades Públicas baixou
um regulamento, por meio do

qual os agricultores poderão
comprar, diretamente, do go
vêrno, numerosos artigos. O
regulamento, agora pôsto em

vigor, coloca os trabalhadores
rurais no mesmo pé de igual
dade dos demais compradores
dos excessos da produção de I,
guerra, com exceção das muni
cipalidades, instituições sub
vencionadas e organizações
com prioridades fornecidas pe-
lo Congresso. Provê uma cláu
sula especial do mencionado
regulamento, no caso de falta
de caminhões, maquinaria e

instrumentos agrícolas em zo

na rural, a venda direta dêsses
artigos por aquela Junta aos

I
agricultores da área afetada, -

através apenas de uma indica
ção da Repartição de Alimen
tação de Guerra.

*

O rebanho suíno da Améri- Ica, Canadá e México - A es
cassez de carne de porco ISOS

Estados Unidos e no Canadá é
atribuída. pelo Escritório de
Relações Estrangeiras de Agri
cultura, do Govêrno norte-
americano, ao declínio de 9% :. ,-
na população suina do mundo

de'no ano de 1944. Informou o Academl"a e omercl·O· Paris - (H. P.) - A mulher rece o máximo de sucesso emmencionado órgão" que a po-
'.

moderna de Paris e de Londres todos os casos ligados a defi-pulação suina dos Estados

d S t C·I· sabe despertar, adquiri:' e con- ciências do sistema glandular,Unidos decaiu, no ano findo, e BD a a arlDa servar a sua Feminilidade, Ju- do aparelho genial e do teor I-de 30%, o que constituía um' .'.'
ventude, Saúde, Atração e Be- vitaminico, como: Frigidez, in- Jíreflexo da falta de alimentos EXAMES DE ADMISS�iiO
leza, tão desejadas e necessá- suficiência ovaríana, regrasadequados à criação e ao baixo De ordem do s-enhor Diretor e, de coarormídade com o ar- rias em todos os períodos de anormais, perturbações da ida-

'Preço estabelecido pelo Oovêr- Ligo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 d-e dezembro' de 1943, sua vida. A sua arma é o famc- de crítica (menopausa), obesíno. O rebanho suíno do mundo tomo público �e, no pr'6ximo dia IOde dezembro, às 17 no-
so tratamento OKASA, à base dade ou magreza excessivas,foi estimado, no iníc�Q do cor- ras, serão abertas as inscrições. aos exames «e a-dmissão ao 1Q

de Hormonios frescos e VIVOS flacidez da pele e rugosidaderente ano, em 255.000.0üO em a.:_lO do Curso Comercial Bá�ico, devendo, as r�f.erülas ínscrí- (extratos das glandulas endo- da cutiz quéda ou falta de tur...princípios de 1944� O rebanho çoes, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mes de dezembro, crinas e de Vitaminas essen- gêncía dos seios, etc., todas esde 1945 apresenta um declínio às 19 horas.
. ciaís) - (fonte de Vitalidade ) .

sas deficiências de origemde 13% da média do rebanho Todas as informações serão prestadas,�ela Secretaria des- muncj al, é fabricado há mais glandular na mulher.de 1940 e 10% da média do ta Academia de Comércío, à Avenida Hercílío Luz 47, todon os OKASA, de alta reputaçãocompreendido no período de dias úteis, das 8 às 10 hora:s e da-s 17 �s .19 horas.
.

de 25 anos pelos conhecidos Experimente OKASA e se-1936 a 1940. A população suma Secretaria da Academia de Coméroío de Santa Catarina, Laboratórios Hormo-Pharma a convencerá! Peca a fórmulados Estados Unidos, Canadá e em Florianópolis, 10 de novembro de 194,5.. Londres e Paris _ é importado drageas "ouro" em todas asMéxico, foi calculada em .... Flávio Ferrari, Secretár-io agora diretamente de Londres boas Drogarias e Farmacias,75.000.000 de cabeças no início
�----- O tratamento OKASA é uma só em embalagem original dedo ano em curso, ao passo que medicação de escolha, ultra ra- Londres. Informações e pedidosem 1944 se elevava a 99.000.000

ADV'OG L\. DOS cional e científica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR-de unidades. ..L-� r- pela sua eficacia terapêutica NA - Av. Rio Branco, 109 -*

clinicamente comprovada, ore- Rio - Telefone 43-3378.Aumentadas as cotas de qa-
-

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
solina nos EE. UU. - Em con-! A fábrica de calcados HPELUSO. VENDE-SE uma caso corri terre-Dr.' J- J. DE SOUSA CABRAL

acaba de instaltir urna casa da Ino, sita à rua Duarte Schutel. se.seqüência do término da guer- Á Sala 5 I
calçados para lIenho�as. no ruo Informaçõell ne.to redação.ra na Europa, o Govêrno

nor-I
ESCRITvRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

I
Tiradentes 19.

_

8v-lt
.'

b d
.

-,

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.e-amencano aca a e perml-
.

l�!�isf:ifto�:���:���:�\���-----------------

Estabelecimento Gráfico Brasilrtstas possuidores do cartão I E;t� é a· verdade!A, terão as suas cotas elevadas
de 50%, isto é, de quatro para atos de todos os modelos e dós tipos rno is
seis galões. Os possuidores do modernos, inclusive Sa.ndalias para praia ao alcance
cartão B de racionamento te- I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
rão um aumento mensal de PREÇOS SEM RIVAIS'gasolina correspondente ao

.

•

percurso de 650 milhas,

emj
Não comprem seus calçados sem visitar a

todo O território nacional.
� «Tamancaria Berrelres»

Comprar Da CASA MISCE RUA CONSELHEIRO MAFRAc 41
LANEA é 8Bb",i economizar ••

Exijam o Sabão

"VlR(i:EM; ESPE(IALI·OA�DE"
ci s. W"ETZEL INDUSTRIA.L-JOINVILLE (MlIrclI reglsl

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

i\ FABRICA DE MOVEIS BRASIL
agora melhor aparelhada para servir

aos seus Irrú.moros clientes, apresenta,
em suas lojas, novos modelos para 1945.

Despachamos e engradamos gratuita
rnerrte para o interior. Peçam catálogo.

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokinqs e Jackets.
'

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

(Bazar de M:�das)
FLORIANÓPOLIS

I

I

LEIS SECRETAS DE DEFESA ALEMÃ
Nuremberg (Reuters) - o promotor Aldenan referiu-

se hoje, em sessão, a duas leis secretas de defesa dos alemães.
A primeíra foi aprovada em 21 de maio de 1935, data impor
tante na história nazista -- quando Hitler, falando no Reichs
tag, declarou que "a Alemanha não mais se acha pelada peles
têrrnos do tratado de Versalhes". Exemplares da segunda lei
de defesa foi aprovada em setembro de 1938 e foram distribui
dos "com o máximo sigilo" - revelou aquela Promotoria.

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de Iescrevee por uma e·sfera de aço,

"I"

E' reunir o útil ao ogradável.
Distribuidores no Paraná e 8anta. Catarina

I

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Horlenõpoüs

A Mulher de Paris e Londres

. DE

NICANOR SOUZA
·frabolho. Com<t>l'ciais
Impress'io Cl côre.

Compo.ição de livro. II

Jornais I
Tá.e. e Memorais

Doublês e tricromias
Ra'lFwtQII - Avulsos • CaizêuJ •

E.toj011 , etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°. 10 ••• Florianópolis ••• Santa Catarina

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AUCKLAND, Austrália, (R.) - O Juiz Luxford conde-
nou proeminente cirurgião desta cidade, que amputou por
meio de uma intervenção cirúrgica os seios de uma mulher de
trinta anos, afim de que a mesma pudesse ocultar o seu 'sexo e

viver com sua espôsa, uma jovem de dezoito anos. A mulher
que se passava .por homem e sua "espôsa" foram levadas á
presença do Juiz, sob a acusação de falsa declaração de casa

mento, ambos protestando inocencia. O casal reunido pelo ca

samento em julho passado, viveu junto até novembro último,
quando descoberta a.mistificação pela polícia, foram presas as

duas mulheres. A mulher mais idosa alegou que o cirurgião re

tirou-lhe os seios, com dificuldades, devido as suspeitas rete
tentes ao seu verdadeiro sexo. A espôsa, segundo defesa apre
sentada, que não parece ser muito equilibrada, não obstante
conhecer o sexo oposto insistiu no casamento. Os nomes das

I
mulheres e do cirurgião não foram revelados.

Clínica Geral da Adulto. IDoença. da. criança.
Laboratório de Análi.el

IclínicaI.
Conlult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altol da Ca.a Po
rai.o], da. 10.30 ál 12 • dOI

15 àl 18 hs, IRelidílncia: ru·a Vi.c. de Ouro
Preto, 64.

IFone: 769 [manuaIl
._--_.

I d· d M
r

d·
No·tícias resumidas

nica or e ICO �:es�;!i:�J:;;������:
.".,..,."...- ......,.,...- ................- - ....-;-.-,..

-..->&"oJ"..- _..._-....-......-.....-..,....,..__ • _-,""..'" felizes prisioneiros dos famige-
Dr.

�Ne�ton. � Avlla DR. ANTONIO MONIZ rados campos de concentração
,Op.raço•• :- Via•. Urlna;la.·· Do.n- alemães estão sendo julgados
geai dOI lnteltmol, reto • anua

DE ARA f? • d
••H.morroidal. 'f.ratamento da GÁO que se lze:am merec� ores }?e-

colite amehiana. los seus cnmes estara de acor-

nlioterapia _. Infra-vermelho, do com o sentir. dos homens

COnl�t: Vitor Meira1_. 28. UIr1II'JrIa ti 0rIe� alas. •� civilizados de todo o mundo -

At.nde dlarlamente àe 11.30 M.• ,
.. lOrtm. P...... • ._... ..� b ad

li tarde dOI 16 la. em diante CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
escreve um dos o serv ores

R_ld I VidaJ RamOl, 66. �w cIu 11 .. 17 1IorU. -.mo. da capital londrina.
Fone: 1067, ruA, A"""'_.. � _ .... tID· - Durante a guerra, os mi-

crofones da "Transcription
Service" estiveram a bordo dos
bombardeiros e dos caças, nos
campos de batalha e a bordo
das belonaves. O L o n d on

l.� Transcription Serviço da B. B.
C. envia progras em 19 idio
mas diferentes para 83 paises e

territórios ultramarinos, onde
os mesmos são transmitidos
regularmente através de pou-
co menos de 500 estações.

I- Comunicam de Londres

que a Grã-Bretanha firmou
mais dois acordos monetários
um com a Tchecoslováquia,
outro com a Noruéga.

I·- Em todas as orações e em

todos os comunicados encon

tra-se claramente manifesta
do, o desejo de restabelecer a

íntima cooperação que se ve-
I

rificou durante a guerra, en

tre as Nações Unidas, embora
a maioria dos discursos abor-
dem insistemente a questão da

energia atômica ...

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

Ore Artur Pereira
e Oliveira

DR_ Jl'IÁRIO WENDIIAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas

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

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESID1!.:NCIA: R. Felipe Schmídt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
116d100 - chefe do gen1ço de 8fftIItI do Centro de 8&lI.de

DOENÇAS DA PELE --- SlFlLIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
"OS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA·VIOLETAS

CONSULTAS: du S li 6 h. - R. Felipe Schmidt. d
RES.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1&41

Realurniu lua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Cltnica médíco-círúrgíca de Olhos - Ouvido•• Naris - GIil'POta.
Diploma. de habilitação do Conselho Nacional de Ottalmololia.
CONSULTáRIO - Felipe Schmidt, 8. Da. 14 àa 11 her...
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica f'1Il Geral

!)penças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestínoe,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crdam�

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

OE f FEITO seeeso
t INOS:ENSIVQ AS

CRIANÇAS f

ORa SETTE GUSMÃO
CBJllo'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SA.nDE E 00

HOSPITAL "NER1lU RA.1IOS".
CarIM» de aperfeiçoamento no Hõ'!;pital São Luiz- Gonzaga, de Slo Paulo - Ez:.gta.
lllArto do Inat1tuta "Clemente Ferreka", de Slo Paulo - E:z:·m�co IDt.erDo do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
IILIlO<lA G.B.AL - DIAGNóSTICO PRECOCE .IIl TBATAMIilNTO ID8PECUJ.lZAOO

DAB OO:llNCAB DO. APAR:IILBO BJil8PIBATOBIO.
OPERAÇlo DE JACOBOEUS

IIOK8ULT.A.8: DIAriamente, das li às 6 horas. CONSUL'J.'óRJ){): Rua Vitor lIe1reJ... lIi
:MCSID:eNClA.: Rua l!llrten8 Jll.n1or. 136 - Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cuno .. .A.Perfeiooamento e Looca Prltica 110 Bto de Ju.Ire

....ULTAlI - rela ......: «JaI1aJD_" ... lO.30à.12 h•• à tarde excepto a..

........ eu 14 ás 16 1lOr.. - OOl'fIlULTOBIO: ... "oao Z'bl.... I• ..-.a. -

.... 1....1 - a-saaala: a.............. OeaUüo. ,..

DR. ROLDAO CONSONI
aBUBGIA GEB.AL • .ALTA CmURGIA • MOL:8STIA8 DE S:IlNHORA8 - PARTOI!I

Formado pela FaculdJade de Medicina da UnlTersidade de São Paulo, ond" foI
AM1ste1l1te por vários anos do Serviço CLriilrgico do Prof. Allplo Correia Neto.

Cia'w-gla do estômago e .,.i8S biliares,' íntestínoa delgado e grosso, tiróide, rins.
�tata be:tiga, útero. oTiri<NI e trompas. varteoceíe, hídrocele, 'f'IIrlzeG e hérnia.

•

CONSULTAS:
lU I" II neras, ii Rua FeUpe Schmidt, 21 (altos da Casa P!III"a!so). Tal. 1.1198.

RESID1lNCI.A.: � EBtJeTea JdJUor. 179: Tei. 1(764.

DR. SANTAELLAA.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

elonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

IIer.\oÓrdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Fed€ral.

CL1NICA M ..DICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

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

Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - FlorianópolUl.

{NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
.

CUNlca
DR. DJALMA
MOELlMANN

DR. ARAUJO

rormado pela Uni.,..rmdad. de Gol!ebn
Com prAtica D.OIl hOlPlitdll .urepeu!l

CU!D!ca m6cMcl (JIJl pn.I. �trr1a. acen·
tu elo� nerTOIO, a:plirl].ho JrelÚto
�o do homem II áa mu!hv

b8I8te. Tfc!a1oo: DB. PAULO TAV.....

I
Curec de Rad�olOll:1a CUnica 'com o dr.

!ii&nO!M de A.br.u c..mpaua.r1o E.o Pau·
!oi). Eepec1Cl1u.dO om �n«l • ..ade

?t!.bl1ca, pala Un1yera1dac10 do !Uo 11. J.

a.iro. - GablnetG el. Ralo X - JIIlectro-

I �OC'!'fla C'.Ifnice - l(etabolUmo lia·

etc'11I&l _ IIonCslfem DuodeIWJ - Gabinete
,. tlmotcinp!.a - La'bM'at6rlo II. JD1eroe.

ooJ)la • elllA11.M cJl1l1ca. - ..ue�

AlI8Ietente do Prof. SansoD, do Rio de J..etr..

ESPECIALISTA
Doenças e operações <:'.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clírurgla moderna dJa GUF.LA BE LOBO, do LABIa LEPORIN0 (lábio e <*l

da bôca fendldoe de nascença)
a.&fago.lOOpla, traqui�('!'ICOpia, bronccscopia para retirada de corpC>B estranhOl,

CONSULTAS: du 10 àe U e da. 11 lIí 18 boro

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

PECA ESTE LIVRO!...

MANUal Df vtHRIHu.Rlfi
de autoria de 30.2\.0 BRUNINI

Brochura de .tuxo. Formato: 16 x23.
6 ccpuulos. 328 paginas.249 textos.
115 gravuras.

Sobre : Ürientaçâo > Alimenlaçao • Re·
producae . Doenças e Remedias dos
EQUINOS. BOVINOS.. SUINOS. OVI� .

NOS. CAPRINOS. CÁES, COELHOS�
GATOS E AVES.

Preço sob registro ou Reembolsoí
Posrcl . Cr. $ 30.00 (Trinta Cruzeirosb,
A venda em todas as Iívrorícs do.l
Brasil ou

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

floria,nópolis
Dr. H. 6. S. MediDiI Farm. Narbal Alns da SOUZI

Farm. L. di Costa Avilil

Exame de sangue I Exame poro ".erificação de cancer,
Exame de urino, Exame poro verificação do grClvi·
dez. Exame de escorro, Exame para verificação de
doenças da pele, beca e cabelos, Exame de féze.,

.
Exame de secreções.

.Ilutovaccinas e transfusão de sangue.

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

ESTRANHO CASO

FARMACIA ESPERANÇA
'e FarBlaee.Ueo NILO LAUS I J:�
iloJe • amaaIiúi eeri • --�.. _ f.

___-..w. • e8á"aaceh''' - H_eoJ!tAtIu - � _

!lrt1aoe AI IIorraella.
"'__ ii om............bela .....................

I ,',11. CrAr,-rA'%.riIIriII
Fabricante e distribuidores das afamadas con- ILI LI fecções. uDISTINTA" e RIVET. Posme um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins

I
bons e baratos, algodões, morIna e aviamentos
para alfai'l.tes. que receba diretamente das

Imelhores fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atençãc dos Snr.. Comerciantes do interior no. sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e LQ.jes:. ,

......--------------._---- ----------------.--------------- ----------..---------------
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Até agora, são auspiciosos e animadores os resultados eloqüentes.
das urnas em favor do General Eurico Gaspar Dutra,

para Presidente da República.

Florlanõpolb. 4 tle DezemDro de 1945

Eleições Presidenciais
Em nossa Capital foram apuradas ontem seis secções, com os se

guintes resultados:
128• zona

P. secção - E. Industrial •.....•
2a. secção -' Tiro 40 .....•....•
3a. secção - S. Malaria ....••.•.•

43• secção - Silveira de Souza ••

138• zona
13• secção - Prefeitura ••.••••••

za. secção - Tribunal •••••••••••
Total geral ....••••.•••••••••

���

Resultado conhecido, por Eduardo Gomes - 296

município, até às 22 horas de São José:
ontem: Gaspar Dutra - 300

Florianópolis: Eduardo Oomer r- 218

Gaspar Dutra - 934 Campos .Novos.
Eduardo Gomes - 795 Gaspar Dutra - . 172

Cresciuma: Eduardo Gume... - 74.

Gaspar Dutra - 291 Rio de Janeiro (D. F.)
Eduardo Gomes - 115 Dutra - 22.439

Palhoca: Brigadeiro - 16.355

Gaspar Dutra - 309 Fiuza - 9.778

Eduardo Gomes - 453 São Paulo
Orleã,es: (Estado)
Gaspar Dutra - 669 Dutra - 21.939

Eduardo Gomes - 164 Brigadeiro - 10.540
São Francisco: . Fiuza - 7.157

Gaspar Dutra - 535 São Paulo
Eduardo Gomes - 259 (Capital)
Tubarão: Dutra - 8.170

Gaspar Dutra � 288 Brigadeiro - 3.859
Eduardo Oornes - 125 Fiuza - 4.539

Brusque: o:' Recife
Gaspar Dutra - 395 Dutra - 1.540
Eduardo Gomes - 150 Brigadeiro - 2.981

Biguaçu: Fiuza - 206

Gaspar Dutra. � 540 Salvador
Eduardo Gomes - 471 Dutra - 1.374

Tijucas:
'

�'!- Brigadeiro - 1.761

Gaspar Dutra - 507 Fiuza - 651.

Dutra
159
194
179
174

Brigadeiro
161
128
123
154

Fiuza
14
25
33
13

108
120
934

11G
119
795

6(}
7

152

A demissão do embaixador Hurley
Washington, 3 (U. P.) mana', em qualquer sala do

Com a resignação súbita do Congresso, devendo ainda re

major gal. HurIey do cargo de ceber 4 propostas de 4 Comi
embaixador na China, surgiu tés diferentes. Informado dos
com insistência uma proposta questionários que lhe serão
no sentido dêle falar perantel entregues,

o major gal. Hur ley
o Congresso, acêrca de sua recer perante qualquer pú
missão especial naquele país. declarou. (Estou pronto a apa
A sugestão veio da parte do re- lo Congresso. Agora que a

presenatnte republicano Edith guerra acabou, o povo tem o

Murse Rogers e agora o ela- direito de receber informações
mor aumenta, pedindo uma básicas pelas quais possa fa

investigação total, por parte zer uma opinião esclarecida da
do Congresso, da política nor- política americana no estran
te-americana na China. O gal. geiro".
deverá falar na próxima se-

HITZ • Hoje. HOlY Prédio p��axoperário
Às 17 a 19,30 hra. Às 19,45 horas, Rio, 3 (A. N.) - O sr. Nilson

Sessões da. Moças Sampaio Guimarães pediu que
Fred Astaire, Rita Hayworth, Xa. lhe fossem possibilitados meios
vier C�gat e sua famosa orquestra para a construção de um: pré-

em. �ONITA COMO NUNCA. dia proletário destinado a ser-
Um deshle estonteante de rnelodtos . ;,..
e bailados, eom a atuação do ge-

vir-lhe de residência. O diretor
nial Xaviar Cugat e sua orquelrra.•

do P. P. S. despachou o pedido
Uma •.enllacion<;,l hi�tó�ia de a�or'l de acôrdo com o parecer da DiOs mall no�avels badarmol da tela! visão Imcbiliárla.. determinan-

LIvre de cenlura .

'
•

No programa: d.o,_ de conformidade com a, oe-

Brasil Atualidades 2x57 • DFB cisao que facultou aos aposen-
Preços Cr$ 120, 1,80 e 2,40 tados,

-

transacionar com as

"" F' d carteiras prediais, que seja no-
-..,. eIra o RITZ - Edward Ro-
binson. Glen Ford e Marguerite tificado O r. A. P. dos Maríti-

Chapman em: mos, que em virtude de despa-
D E S T R O Y E R cho exarado pelo diretor do D.

Foradm precisos um ano inteiro e P. S., nos autos do processoum os maiores orçamentos na
história da cinematografia para le

CNT 193� de 45, p�de efetuar
levar à téla esta fantástica epo. a transação pretendida pelo se-

'O éia náutica. I gurado.

de morte comutada

Washington, 3 (S. r. H.)
Foi anunciado o desenvolvi
mento, por especialistas do
Exército norte-americano, de
uma câmera ultra-instantâ
nea, dotada de fonte de luz
própria, que pode fotografar
com perfeita nitidez objetos

Washington, 3 (U. P.) - 11 movimentando-se a grande ve

cidadãos argentinos, que ago- locidade.
ra se encontram nos Estados A iluminação de que dispõe
Unidos protestaram contra a essa câmera é de apenas .. ,

afirmativa do ex-secretário de 1/25.000 de um segundo, sendo
Estado, Sumner Welles, dizen- o clarão tão instantâneo que

I
do que o povo argentino apoía-: permite, por exemplo" seja to
rá um govêrno de fôrça como mada uma fotografia de um

reação ao "imperialismo yan- ventilador elétrico em movi
kee", numa carta publicada na mento, cujas pás aparecem tão
4.a feira. Os argentinos dizem nitidamente na chapa como se

que "precisamente o contrá- estivessem paradas. A nova câ
rio aconteceu, pois a ditadura mera foi aperfeiçoada pelo Ser
fascista na Argentina, com a viço Pictórico do Corpo de Si
qual Welles não deseja inter- naleiros do Exército norte
ferir, é repudiada pela maioria americano, a pedido do Depar
esmagadora da gente decente tamento de Cirurgia Geral"
da população". A certa altu- para o fim de fotografar as

"

ra da mensagem, os represen- operações cirúrgicas, especial- ------------rI
tantes..argenttnos dizem: "Es- mente do olho humano. Ao que
tamos ao lado da democracia declaram autoridades médicas "oOtl-OU IAe somos contra o fascismo. O militares, a nova máquina pro- U a eu urmo
povo argentino está contra o duz as mais perfeitas fotogra- Rio. 3 (A. N.) - Contin
argentino Perón, c o m o os fias já obtidas das operações

i
enfermo, em sua residência,

franceses eram contra o fran- cirúrgicas. Foi expressada a general Góis Monteiro, que
cês Laval e o povo norueguês crença de que a câmera terá I esse motivo ainda não poud
contra, o norueguês Quisling. também importantes possibili- reassumir o cargo de miníst
E nesta luta, o povo argentino dades industriais. da guerra.
precisa de solidariedade de to- -_-_ Sábado foi o ilustre -eníerm
dos os povos e governos demo- A prímelre visitado pelo sr. Osvaldo ';l'a

crátícos do mundo. nha.
Washington, 3 (S. r. H.)

A primeira Medalha da Liber
dade, conferida pelo Govêrno
dos Estados Unidos, foi conce
dida recentemente a uma mu

lher - a sra. Anna Rosenberg,
de Nova York - por seus tra
balhos na Europa, durante a

r-------------..

guerra. A condecoração foi DORIVAL DA S. L1NO e

criada não há muito tempo, MARíLIA FLORES UNO.
para ser conferida a civis que participam a seus parentes
executaram serviços meritó- e amigos o nascimento de
rios, fora dos limites conti- seu filhinho

nentais dos Estados Unidos CELSO-EDUARDO
auxiliando, assim, o País Ol{
seus aliados na prossecução da
guerra contra o inimigo.
A tarefa da sra, Rosenberg,

durante a guerra, foi a "de
examinar as instalações exis
tentes e projetadas, para re

creação e bem estar das tro
pas; resolução de problemas
relacionados a pessoas deslo
cadas e das questões de distri
buição de mão dn obra."

Sentenca
,

MADRID 3 (U. P.)
O govêrno anunciou a co

nha se dito a êste respeito, sa
mutação da sentença de mor

te imposta a Sigfrido Catala

pelo Tribunal Militar, perante
ó qual teriam sido feitas re

presentações extra-ofíciaís pe
las embaixadas dos Estados
Unidos e de outros países. Sa
be-se entretanto, que a senten

ça foi revogada por motivos
não políticos. Embora nada te
nha se dito a êste respetio, sa
be-se que a sentença foi alte
rada para trinta anos de pri
são. Catala, lider da Confede
ração Espanhola de Trabalho
durante a República, foi sen

tenciado em setembro, depois

Protesto

de julgamento secreto, com

mais treze outros sôbre os

quais recaíram penas de cinco
a 15 anos. O grupo era acusa

do de complô contra o govêr
no e acredita-se que tenha si
do prêso em dezembro último,
durante a. "batida" que se se

guiu à descoberta do alegado
complô.

Govêrno do Estado
o sr. Interventor federal no

ta�o assinou, en tre outros, os
guíntes atos:
o L\'TERVE:'\TOR FF,DERAL RESG\

Dcsianar: '�
Mauricio Spalding de Sousa, 1° tene�-iFôrça Policial do Estado, para exercer a

ção de Delegado Especial de Policia do
I

nicipio de Brusque.
Augusto José Fernandes para exercer

função de 10 suplente do sub-delegado de
Jicia do distrito de Grão Pará, 110 muni'
de Orleães.
Valdemar Carlos Kencher para exercer

função de sub-delegado de polícia do di '

de Gr ão Pai á, do mumctpto de OrIe;Le<:.
Dispensor :

�. ,

,

Antônio Cândido Ribeira da [unção de
-

/

delegado de policia do distrito de Grão P
do município de Orleães.
Firmino Meurer Filho da função de '10

plente do sub-delegado de polícia do di
de Grão Pará, do municipio de Or1eâe�
O SECRETARIO DA SEGURANÇA·'
SOLVE

Conceder licença:
D� acôrdo com o art. 156, alínea a} co

.

do com o art. lS8, do decreto-lei n. 5;�
28 de outubro de 1941:

A Altino Timóteo Xavier, ocupante
go d� I.nspetor do 'I'r-ânaito, classe C, do L
dro Umco do Estado, de 30 dias, para
menta de saúde, com o vencimento integral
contar de 4 do corrente mês.

!

Voto de confiança
Belgrado, 3 (U. P.) - O

Parlamento Iugoeslavo deu ao
marechal Tito um voto unãní
me de confiança e rejeitou a
renúncia de seu gabinete, que
ele apresentou, como formali
dade, depois da criacão da Re
pública Confederada da Iu
goeslávia. Tito apresentou a
renúncia do gabinete com a ex

plicação de que seú govêrno é
agora responsável unicamente
perante o povo iugoeslavo, por
quanto o gabinete foi forma
do sob um acôrdo entre o Co
mité de Libertação Nacional e
o govêrno exilado em Londres.
Vladimir Nazor, presidente do
Parlamento Croata, pediu que
a renúncia não fosse aceita e

que, ao invés disto, fosse dado
um voto de confianca ao go-
vêrno de Tito.

J

Câmara ultra
illstantânea

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassls'

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt :34,

Sala 3. Telef. 16-31

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes. "I

Maternidade de Florianópolis
3011/45

Bíblias e Livrosl
Religiosos

Vendem-se durante poucos dias.
na Pensão Vitória. à rua Jerc.
nimo Coelho. com o sr. Paul
M�ia' 5 vs.·I

PIIIILIII
iIWIRI[DIR

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CnBHUDO.
TONICO Ço<l\Pll:À.R
P,OR )'lC:C:�.(t '�,iA

'/
.<;
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