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o Conselho Nacional de Educação, em sua última assentada, aprovou,
unânimemente, 'o parecer sôbre o' reconhecimento definitivo da

Faculdade de Direito de Santa Catarina.
I Magistrados
I tomarão declaraçõ.es
I Viena, 21 CG. P. - Os ma- terrogarão a Baldur von Schi

gistrados austríacso, encarrega rach , ex-gauleiter de Viena.
dos de examinar os crimes de Eruest Calten Runner, chefe

guerra, estão de partida para da polícia de segurança e che-

Roma, afim de obter declara-I fe nazista na Austria, bem co

cões do Dr, Kurt Von Chusclri- mo Arthur Seys Inquert, que
Proprtetario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI _ Diretor: BARREIROS FILHO nígg, chanceler austríaco em exerceu funções ele chanceler

_____-'-__.____ 1938, declarações que serão austríaco, em março de 1938, e
usadas no julgamento do dr, que convidou os alemães a

Guida Schmidt, ministro de es- ocuparem a Austria.

trangeiros do Gabinete Chus- Todos eles estão na lista

chnigg, quando da ocupação dos criminosos de guerra, ela-

A propo'SI·lo do
·

·d- INtetro gl.-cerl-na sul.- pelos alemães. O dr. Schmidt borada pelas autoridades aus-
,

,

SUlel 10 _

- -

encontra-se preso em, Viena, triacas. Schirach é particular-

Ciente para arr!.lsar o Ministério da Justica da mente acusado de ter causado

do prl'DCI"'pe Ronoye .

U Austria está em negociações a destruição de tesouros de

uma Cidade com os aliados afim de obter arte históricos em Viena, com

Tóquio, 21 (U, P,) - A propósi- deflagração da guerra com a China, permissão para enviar, magis- sua insistência em defender a

to (to suicídio (lo príncipe Konoye, Não posso, entretanto, supor-tar a I
trados à Nuremberg, onde in- capit::_l au�triaca.:__ _

l'c:elou-se que D a�tigo premier humilhação de ser preso e julgado Nova York, 21 (R.) - Cin-

81·
,..

d
·

ddeIXOU lima nota, es��Ita apressada- p'�r um tri�u�al no.rLe-america?o; I CO mil litros de nitroglicerina oq·nelo econOllCO OS)U euslllen�e, na ql�� manifestara sua. m- m ao posso smao sentir-me especial- pura, serão utilizadas numa
tenção de suicidar-se. A nota diz o mente responsável pelo resultado tremenda explosão, destinada Jerusalem, 21 (R,) - Os les viajar em qualquer país da
seguinte: "Tenho estado muito se- do "incidente" com a China, e por a libertar jazidas petrolíferas membros da Liga Arabe com- Liga Arabe. O sr. Abdul Hadi
rtamente preocupado com o fato de I esse motivo tentei empregar meus na província de Alberta, no pletaram os planos para o blo- afirmou que esta é a única ar

havei' cometido erros, na direção Imel110res esforços para alcançar Canadá, É uma quantidade de queio econômico total dos ju- ma que os arabes possuem pa
dos negócios do Estado, desde a UIIl entendimento entre 'Os Estados explosivos suficiente para ar- deus da Palestina. O "boycot" ra se opôr a qualquer revisão

Unidos e o Japão, na esperança de razar tôda uma cidade de vin- e as sancões econômicas serão do Livro Branco Britânico de

Houve retardamento que somente um tal entendimento te e cinco mil habitantes. Mas aplicados a partir do dia 1° de 1939.

Nuremberg, 21 (R.) _ Hou-
poderia solucionar () problema da será empregada a uma pro- janeiro de 1946. -------�--

China, f,; de fato, 11m motivo de pe- fundidade de mais de três qui- Falando ôntem ao

correS-I LEI.l'M A REVISTAve um retardamento na aber-

I
. ri.

sur. ser chamado criminoso de lômetros dentro da terra no pondente da "Reuters", o líder
tura da sessão de hoje do jul- guorra, pelos Estados Tnidos, COIU vale de Turner, para ro�per arabe sr. Auni Bey Abdul Hadi, O VALE DO ITAJAtgamento dos principais crimi- A

quem desejei trahalhur, coniunta-! uma camada rochosa, que co- afirmou que as providencias .anosos de guerra nazistas, pelo

Ifato de Ernest Kalterbrunner,
mente, por uma solução pacífica bre jazidas petrolíferas calcu- serem tomadas pelos arabes. VI- C t""

- "

das questões referentes ao Pacíf'i- lada em seiscentos milhões de sam destruir a capacidade eco-j 00 rarla aassistente de Hírnmler na Ges- co". barris. I nômíca semita na Palestma,
tapo, ter sido retirado do 1'e- tornando impossível qualquercinto do tribunal, para exame

f," d
-

médico, após cueíxar-se de do- ,en.enas e paraguaIos em I nova imigração de judeus em
'1 virtude de dificuldades econô-

res de cabeça. Encontrava-se
d t

- -

esse reu, anteriormente, hospi- campos e concen raçao mi�as gue serao criadas pela
-

_ aplicação do plano. ,

talisado, em consequência du-. nos campos de concentração de to- O sr Abdul Hadi revelou ain
ma hemcrrazta celebral e so-

Buenos Aires, 21 (H.) - Os Iidc-
i t I II I

.

f
"

-

t t mo
°

1 O'a1' 110' barco' rcs trabalhistas paraguaios, atual-
(OS os rala lar ores anti- ascistas. da os pormenores. Considerou

men e o u u Presentemente, no Paraguai não A

I t 1 t
dos a·ousados enOl melados ela Imente nesta capital, a.'firmar,alll ([l,le

esse P ano o es rangu amen o
há gar-antia de trabalho para aque- t t I d

'

di' t
.

it
.

centenas de paraguaios an ti-Iascis- O a a In us na semi a, pOIS
-semana finda, I Ies com ideias democráticas. Mul- , - .

t 1
las foram lançados aos campos dc havera uma açao conjun a aos

tos estudantes un iversitários e polí- A

b d L'concentração do Paraguai, pela di- governos mem ros alga
ticos oposicionistas foram presos Arabe e dos arabes da Palcstitadura do general Higino �Iorinig(),

, também, •

Os referidos lideres - souho rcs

,

austrlacos
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intervenção
EI Salvador, 21 (E.) O

govêrno da República de Sal
vador acaba de responder a

proposta uruguaia sôbre a in
tervenção, Declara a nota do
chanceler Soabar que o Salva
dor compartilha dos sentimen
tos democráticos. Mas friza ao

mesmo tempo que o princípio
da não intenvenção foi consa

grado um direito americano RO

cabo de arduas lutas, e não
deve ser enfraquecido,

Arrasaram
,

uma aldeia
na.

Porfírio Nunes e .L Costa - que J t I tA·
Os Estados-membros da Li

compareceram tú conf'crência dos nu a u er- merl-

j
ga Arabe não mais darão licen-

sindicatos nacionais, confirmaram,
cana do "alé

ça para importações necessá-

assim, a reportagem do correspon- U rias ás mercadorias da Palesti-
dente do Jornal "EI País" publica- Washington, 21 (E.) Foi na semita, � aplicarão penas
da há meses. Acrescentaram aque- a reunião da junta inter-ame- severas a?s. lI�f,ratores, Os fun

les líderes que ultimamente a dita- ricana do café, esperando-se dos especiais ja foram reserva

dura de> �I\)rinigo i.nt cnsif icou a marcada para dois de janeiro d.os pelos Estado? �ra?e� ,a-
perseguição, torturas e detenções que prossiga na análise da si- Íl:n-d� prestar assIste?CIa, a in,

Ituação cafeeira, já iniciada há dustna arAabe com o I?�Ulto de

Acus'a'ram algum tempo. Essa análise foi desenvo�ve�la e permItIr.-lhe a

Ialiás a principal razão de se conc<:rrencla com os Judeus

('ter prorrogado por mais um err; t?dos os ,ca�po� do �o-
• • ano a vida da mesma junta, rr;erclO Ae da mdu�tna. �lem

OS lesultas d�pois que foi suspenso o ra- d�sso, t?dos os pal�es Ar,abes
. _ " cíonamento do cafe nos Esta- dISSO, todos os paises ,arabes ...

Mllao, 21 (�,) - A pol,lcla, dos Unidos. concor�aram nq bloqU�lO to-
acusou esta nOlte a comumda- tal dos Judeus da Palestma, ho-
de do convento jesuita, de ter Comprar na CASA MISCE mens, mulheres e crianças,
impedido a prisão de CarIo LANEA é lIab" r economizar,. não permitindo a nenhum de

Scorza, último secretário do
Partido Fascista, Este, que é
acusado de inúmeros crimes,

Nova York, 21 (U. P,) - Vão

I
tanto políticos quanto com,ms,

-ser reduzidas em cêrca de dez foi detido sábado no convento

1Jor cento as tarifas de expres- de Gallarate, nos subúrbios de
80 aéreo na América do Sul e Milão. Mas segundo a polícia,
Central, conforme anunciou a teve que ser posto novamente
Pan American Airways. em liberdade, por intervenção
Também a Panagra deverá da "Alta jararquia eclesiásti

reduzir em dez por cento as ta- ca", Agora, a polícia italiana
rifas, ao mesmo tempo que pediu as autoridades militares
aumentará o peso máximo por norte-americanas que lhe seja
volume de dnzentas e cincoel1- permitido deter o pessoal do
ta para quinhentas libras, a convento, e realizar uma TJas

j}ar�ir de j)l"i:llC;l'O de jrrnei: o .. �a baticl� á caça de fascista::;.

Batávia, 21 (E.) - Os indo
nésios hoje, mostraram-se in

dignados com o fato de terem

as tropas britânicas incendia
do ôntem pela manhã a aldeia,
de Bakassi, perto da Batávia,
onde haviam sido assassinados
anteriormente 18 soldados in

dianos e 4 aviadores britânicos

ocupantes dum aparelho "Da
kota ", acidentado, Como se no

tificou, um regimento com ar

tilharia seguiu com meios de

transporte motorizados desta
cidade para Bakassi, e utili
zando-se de petróleo, incen

diou sistematicamente cada
uma elas mil casas de madeira
ali existentes.

Ors.
.

Aderbal Ramos
da Silva

.oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

Não serão permiti
das entrevistas

Absolvido o sobrinho de CaballeroTarifas reduzidas Nuremberg, 21 (E.) - o
juiz Lawrence anunciou, ao

iniciar-se a sessão, que não se-

:i\'Iadrid, 21 (U. P,) - Miguel da um, e Rafael Lopez a 6 mEl- rão permitidas entrevistas da
German Largo - sobrinho de ses e 1 dia, e Ol�tros dois foram imprensa com os reus, por in-
Francisco Largo Caballero, an- também absolvidos. termédio de seus advogados.
tigo primeiro ministro espa- Foram pronunciadas senten- "A imprensa - declarou o

11hol - foi absolvido pelo CO'11- çaB pelo conselho de guerra juiz Lawrence - está prestan
selho de guerra que o julgou contra o sargento de infanta- do um grande serviço C0111 a

junto com mais cinco republi- ria Juan Serra GuerreI'o e três publicidade dada aos trabalhos
canos em Cadiz. Aos acusados praças dos batalhões de traba- ( deste tribunal, mas devemos

foram imputadas atividades lho, todos condenados a 1 ano: tomar medidas para evitar tu

subversivas, Daniel Moreno I duas praças foram condenadas elo aquilo que possa entrar eU1

Garcia e Luis Lueras Lopez I a 4 anos cada uma e outra a 2 eonflito com a administração:
foram condenados a 1 ano ca-·, anos. i imparcial da justiça".
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I Dr. H. 6. s. Medina Farm. Narbal AI118S de Souza

Farm. L. da Costa Avila

JVenda dos excedentes de guerra
Clínico

Cereais emm grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados .

MACIEL, FONSECA & CIA.
Comissões

Rua Leandro Martins, n. 6
Ouase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

- CODsigDaVÕes - Conta Própria
Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

RIO DE jANEIRO--BRASIL

Vorreio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

AUMENTO DE 20 POR CENTO
NOS VENCIMENTOS

- "Fui satisfeita velha aspiração
dos funcionários e operarros do
Lloyd Brasileiro, com o estabeleci
mento lias regulamentos da empre
sa e dos estaleiros das Ilhas de Mo
canguô Pequeno c Conceição, pre
cisando 'bem seus direitos e dever-es
e 'Organização dos quadros rio pes
soal. Tendo em visla os vencimen
os na :.\Iarinha de Guerra e na Cos
eiI'<), .foi feilo 11111 aumento de 20
ar centu, em média. A anomalia
Ie exagerados vencimentos nas

gênci�s de XU\'a 1'01'1;: c Buenos
:\ircs fui exlin ta, deyendo os agell
es perceber vencimentos cte con

ul de primeira classe e uma pe
C01l1 issão, conforme o relndi
das referidas agências".

\. �

ItNWg��
,,: JOtol.)
•• "; .. ,, .tIf'!'

Clube 12 de Agosto

o ESTADO

DIPuETOH DE REDAÇ"�O �

1 .4. Damasceno da SITva
. GEHENTE: S. Uno

I HEDAT,QR: E. Flous

ASSINATURAS
, Na Capital
Ano Cr$
Semestre Cr�
Trimestre CrS
Mês..... CrS
Número avulso CrS
Número avulso
domingo ... Cr$

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

90,00
;;�),O'O' i
30,0'0
O' 50,

i
Anúncios mediante contrato;

O
. - .

-

- I
s orrgmais, mesmo nau {
publicados, não serão Idevolvidos. I

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos I'emitidos nos artigos ,

assinados '

Diário Matutino
Redação e Oficinas á rua JO;-tn

Pinto n. 5

80,00' I
45,00 ;
25,0'0
9,00 :
O',40j
0,50 1

�\�tSouq,9J' Laboratório
� ��.j:::: , � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOnO PRTOLOGlCnS floria'nõpolis

Rio, CE.) - A instalação de Courand, representante da Admi-

uma segunda agência para a venda nístração Econômica dos Estados

dos excedentes de guerra na Amér i- Unidns no Est rangeiro para o Perú

ca Latina fui anunciadu hoje por e Equador, conro representante pa

Philip C. Kidd, comissário ameri- r a as vendas .de materiais exce

cano da Liquidaçâo no Estrangei- dentes naqueles dois países.
1'0. em seguida .i! volta de sua via- Cm largo interesse na aquisição

I gC"l11 (�= inspeçã? a.América do Sul de todos os tipos de material exce

c regrao das Cnraibas. dente foi observado em cada um

A segunda agência regional foi dos países visitados, afirmou o sr.

. instalada na Zona do Canal do Pa-. Kicld.

II! namá, a fim de
.

supcr in teudcr as I
.

() r-nruissút-io adiantou q:lC. ante-
vendas de materiais excedentes no

I
cipava o recebhucnto de informa

i Perú , Equador, Colômbia, Vcnczuc- çõr-s detalh�.d[ls dentro ele pouco

I ia, Jlhas caribea,nHS,. Panamá, Amé-I tempo sôhrc os materiais excede�-

I rica Central e :'\[éxico. tes atua hucn
í

e cxislcutes cm mm

A agência do Hio de Janeiro con- las parles do mundo, Dai ter. ôlc
___IDI__I tinuarú a servir como sede para as aconselhado aos compradores intc-

vendas no Brasil, Argr-ntina, Tru- ressados que escrevam paru 'O cs-

.=---------....-------------------- gll'ai, Paraguai. Bolívia c Chile. critório da Agência do Hio de .Ta-

FORNITURAS E UTENSILiOS PARA

I
Durante sua viagem de inspeção. nero indicando quais os artigos do

OURIVEIS E RELOJOEIROS () sr. Kidd visitou o Panamá. 'O Chi- estoque de ruat criu l de guerra ex-.
le, o Perú e o Uruguui, c cntrcvis- cedente que lhes possa interessar.'

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Lammadores tou os Iuncionár ios dos Estados "Nâo podemos assumir compro-
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- Unidos autalmcnte em serviço na misses de atender a pedidos especi-

tear Cordas, vidros para relógios, etc,

I
Bolivia para discutir as possibili- f'icos ", disse () xr. Kidd; "cntretan-

Preços e prospectos com a dades de vendas de materiais excc- to, à medida que (orrnos recebendo

C A SAM A S E T T r i dentes de guerra naquele ]JHlS. as solicit açôcs dr compra procura-I
Rua Semir.ário, 131 - 135 _ São Paulo. . Quando de passagem pnr Lima, o remos localizar os artigos corres

I
comissário designou o sr. Claude pondentes em nossos estoques de

-----------------------------------------------------
material de guerra cxcederste de
modo a tornar possível a obtenção
dos mesmos pelos compradores".
Em vista de estarem os materiais

excedentes localizados nas várias

partes do mundo, ficou bem escla
recido que a determinação do local
onde se acham os artigos para o

preenchimento de pedidos especifi
cos será necessariamente vagarosa
em muitos casos. i----------------
A Agônoia do Rio de Janeiro está'

instalada no Edifício Atlamtic, ave

nida Franhlin Roosevelt n. 137.
os compradores interessados de
vem escrever ao comissário .para I
esse endereço.

O comissário tenciona permane
cer no Rio até depois do fim deste

ano, devendo em janeiro próximo
fazer uma ligeira viagem a Was
hington, a fim de naquela cidade
discutir 'Os meios de expedição dos
materiais excedentes vendidos na

América Latina.

Exame de sangue, Exame para verificaçã.o de cancer,
Exame de urina, Exame para verificaçã.o da gravi
dez, Exame <ie escarro, Exame para verificaçã.o de
doenças do. �ele I boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
Jlutovaccinas e b'ansfusã.o de songue.

Exame qu�mico de farinhas, bebidas, café. águal.l, etc.

PROGRAJUA PARA DEZ�MBRO DE 1945:
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 prolonga!" 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-,rifical'ão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

o de rigor, per:l1itindo-se o branco.
Não serão ';endidas nem l'eservadas mesas, para as festas

MACHADO & ClA
AO'Anoia. e R.pr••entaçõ•• em

OIPal
Matriz: rlOl'iQn6po�ilJ
Rua Iodo Pi_to. n. !!
Caixa Postal, 37
Filial: Cn.ciúmo

Rua Floriano Peixoto, -In
(Edit. Prbtn·jo).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Aoent.. '0.0. principab
rnunicÍp'''. do E.toei"

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata_ Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iorruil ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

"ida Militar

Xoras R uraes

Crônica da Semana
Economia � Finanças
Vida Bancária

Jurisprudência
Notas Científicas
Covêrno do Estado
Fatos Politicas
Notas Locais

1 ,;

2

5
li

6

r

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

ciamento até 80% sobre o valor da' mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

I Li!�4�!!�o���i II Flor ianôpo lis j

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Direçõo de D. S. Lino:

1'8. 3

�

5

5
6

7

.,
'I

3 \
1-8

2

2

3

5
•

(;

pg. dh' .

.

Xoticiário Estrangeiro
Noticias do País

Pelos Municipios
Estat istica

Esportes
Notas da 'Prefeitura

Vida Escolar

D. F. de Aquino

QUEiXAS E RECLA.MAÇõES 1
PRCZAj)<.) LEITOR: Se o que !he I

ink:es�a e, realmente. uma providencia I

para enclin:itar o que. estiver errado ou I

para que aL�1I11la falta não se repita; e II

i\ .:\0 o escândalo que a sua reclamaç50
ou queixa porkt-a vir a causar, encami

nhe-a ii SECC'\O RECLAMAÇõI'3S,
de. O ESTADO, que o caso será levado

sem ut'tlwra ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma infol"J1la

ç�io do resultado, emoora em alguns c2,-

so� naO sejam publicados nem a rec'a·

maç;-lo uelll a provirlência tomada.

Direção de E. Flores:

Magaz ine
Concursos
Vida Social
?:\ C"t11 todos sabem

Religião

RepndaycHs de:

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

Aparêlbos elétricos "

A Instabclora de FlorianópoUs,
à rua Trajano n. 11, .'Ivisa à sua dis·
tinl:J freguesia que dispõe de ope�
rários habiJdad'Os para executal!'
instalaçõe� de Luz e Fôrça em ge
ral, fornet.:endo (_)rçamento grátis fJ

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
pa ra consertos de aparêlhos elétri
C()�, enI'olamento de motores e di
nUillOS, estabilizadores, ferros do'

engomar, fog:ueiros, aparelhos m(l.
dicos'e outros, com exceção de apB"
relhos de rádio.

Novidades todas
semanas

Atende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

a,'
___________m m.-m

DESPERTE I BILI5
DO SEU FIGIlOO
E Sallll1l .. e_ Dlspost.........

Seu Hgado deft produzir d�riamenD
um litro de bilis. Se a bil� 1120 corre •

nemente, os alimentos não são digeridc=
e apodrecem_ Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de .,entre. Vod

sente-se abatido e como queenvenenado.
Tudo é amargo e a .,ida é um ma.rtín..

Urna simples evacuação não tocará a

causa. Neste ca5O, as Pf1ulas Car1:er -

extraordinariamen te eficaZes.Fazem cor

rer esse litro de bilis e ...oc� sente-se di.

posto para tudo. São sua�es e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilD
correr livremente. Peça as Pílulas Cartcr.

Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3.OQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ela podia ter feito Chantagem!
Anunciava nascimentos, ajuda
va a achar pessoas perdidas,
ralhava com os que procediam
mal. . . Mais ainda do que o

próprio médico ou advogado,

humorada e calorosamente humana de Miss Elmira, a te
lefonista provinciana que perdeu um amor e encontrou ou

tro, e não perdia oportunidade de auxiliar os que a cerca

vam. Muito divertida, esta condensação de um livro novo

e excepcional, no número de Seleções de Novembro.

Leia "O Telefone da Redondeza" . . . . . . . . pág. 101

�
FIO QUE FALA

j7 Já se P�d���!�música

t', gravada, dura�te oito horas,
.I J sem mterrupçoes; sera pos-

sível gravar conversas sôbre
negócios; - êsses e muitos outros usos

tornados possíveis pela mágica de um no

vo sistema de gravação de som num fio
da espessura dum cabelo humano, Como
se desenvolveu essa espantosa idéia, e que
promessa ela nos traz para o futuro -

tudo na nova Seleções.
Leia "Fio que Fala e Canta" ... página 15

A MAIS ESTRANHA
HISTÓRIA

DE ESPIONAGEM

. QUE PODE SABER DE

� SEU FUTURO BEBÊ?
,.

� É possível determinar o sexo

GO dum bebê antes do nascimen-
to? As crianças podem her

dar, de um dos pais, marcas na pele ou ou

tras deformidades? Um casal sem beleza

pode ter filhos bonitos? Este artigo ilus
trativo, baseado nas últimas descobertas
médicas, vem desfazer muitas noções po
pulares errôneas, dando respostas certas
às perguntas que mais freqüentemente se

fazem sôbre os nascituros.

Leia

"Que pode saber de seu futuro bebê?" - pág. 7

o espião foi da Espanha a

Londres para "estudar o de
senvolvimento do escotismo"
- pelo menos foi o que êle

disse i.. Qual era, na realidade, sua inten
ção e como os ínglêses o iludiram, fazendo
com que êle enviasse informações erra

das a Berlim. Uma das mais surpreenden
tes histórias de espionagem, revelada pela
primeira vez, em Seleções de novembro.

Leia

"O espião predileto da Inglaterra" pág. 26

ADELA FORMOSA DE 08REGON SANrACILLlA
Presidente da Universidade para Moças, do México:

"Através das páginas de Seleções, milhões de homens e mu

lheres em muitos países vão-se tornando cada vez mais bem
informados e unidos pelo conhecimento."

AUGUSr LlHD8ERG
Presidente da Federação Trabarhista Sueca. em Estocolmo:

"Os trabalhadores da Suécia esperam que haja um entendi
mento real entre todos os povos, Mas entendimento depen
de de conhecimento mútuo. E justamente por facilitar êsse
conhecimento é que Seleções. abrindo novos horizontes men

tais. traz benefícios à causa da fraternidade universal".

DOROrHY rHOMPSON
Ilustre jorrullista e comentarista de rádio:

"Grande parte das dificuldades com que luta o mundo po
deriam ser afastadas se os cidadãos de um país tivessem a

oportunidade de conversar livremente com os cidadãos de
outro país. É por isso que saúdo cada nova edição de Seleções".

····1".;

j

UH YUrANG
ConhecidA> escritor chinês, afirma:

"Seleções faz nascer no leitor uma curiosidade sadia e uma

consciência clara do mundo contemporâneo, sendo de notar

que êsse estado de espírito se revela mesmo nas relações
do leitor com aqueles que o cercam".

.:. "UIDIÂ1S &14
A revista internadonaU - editada am seis idiomas

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA, - Rua FeLipe Schmid.t, 8

Rep·resentante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGUA - Rua do Rosárío, 5.5-A - 2.o·andar - Rio

l
c

i'Sapata/tii'a Jur\ity
iRlla ;·:Tilr'adie'R!te\S, .1:9i
IApresenta, seus' úli�k,1'os [T!1,O

'!. dslos, em"ca�€adbs; fin�!sl ,:,'; p,arai�s;é'm:fu:o)!i'aiS,:
.

'�':ir

Do'cumentártO A despeito das restrições r rivais a história do aço, uma , de gado, cerâmicas, fabricação I'impostas p€la guerra, o Bri- I das bases em que repousa a de vidro, de tceídos, de aparê-
tish Councill �stava. produzin- .

grandesa .industri�l da Ingla- lhos �elétric.?s, d� locomotivas I
A atividade industrial e co- \ do cerca de trinta filmes por I U:rra. O filme registra, em tec- - �ôd� sao r�glStradas p�ra

Inercial da Inglaterra, pela ano, e agora, com o retorn�, nícolor, o progresso de prepa- maior divulgação no exterior.

qual alcancou um notável in- dos tempos normais de paz, e I ração do importante metal e aIdice de progresso, está sendo provavel. que êsse número aU-1 habilidade dos operários no <'11".00/"-_- -""_- - ,...••,., -."'••,.,.-'-"••'-" ,., -...,.--...- ,...-_""' -."""'•••

apresentada
b

ao mundo inteiro mente substancialmente. A manejo dos instrumentos com
I .,.

por meio de filmes documentá- distribuição desses docu�entà_' q�e executam seu importante
IDeseja obter

rios. Essa divulgação de opero- rios é feita pelos canal� co- místér.
sidade e labor de .uma nação I merciais para �presentaçao aos

� Es�e tipo de
, filme: que já empreno ?

altamente industrializada se diretamente ínteressados no tància como veículo ue propa- �
xxx

deve aos esíorcos do Britsh assunto. demonstrou 'Sua grande impor- Procure então a nossa Ger ên-
Councill. que vem organizando Entre os filmes documentá-I ganda, é também a!WOVeE2,do da e preencha a lU)ssa "ficha de

l.l::na série (.� e f�lm�5. n?s quais rios ���sa espécie recentem�n= I P�:', v�rios . o}Jt:·os r�_:o;' d� in- informações úteis", dando tôdas

toda uma indústria pode ser te exibidos em Londres antes dU°T,r12. brrtánlca. Atividades e

I
as indicações possíveis, qu e tere-

�

I
mos prazer em recomendá-lo (a)

apresentada ás platéias es- de serem dístribuidos. havia processos c�merciais. asp,':t:?S aos interessados na aquisiçW9 de
t"ange�ras. um que apresentava em cores da construcao naval, crraçao bons funcionár ios (as).

TERRENO
.

Compra-se um lcte nas ime
diações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na

rua Tiradentes - 14 • sob,
lOva. -1:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA

IMPOSTO SINDICAL
O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GAÇÃO MARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.492, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo, sr. Ministro <lo Traba
lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
SIL, suas sucursais ou agências, durante o proxuno mês de

janeiro, segunc!_o dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida-
•

ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452

I
EECRITÓRIO: Rua Felipe Sch rn id t 52 - Sala 5

Ide 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580 Edifício Cruzeil:'o - Florior ópoJis.
da referila Consolidação. ....._.... .... _"..

b,_1i81iI="�

Tu podes, se quiseres
A «Caixa de Esmolas», uma das coisas"mais sérias e

snais socialmen te benéficas que, em matéria de instituições,
<entre nós existem, -- oferece aqui um «co upons de inseri

ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di
eer todo o bem que merece seja dito da CAIXA, mas

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

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

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, samaríaremos, nesta eetuna, os nomes das
fil'mas ainda Dão contribuintes, e das que já o são.

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

Clube Doze de Agosto
De ordsm do ar. Preaidente levo ao conhecimento do. .u sôci

o. que e.tá aberta, até o dia 21. a in.criçâo para a CEIA DE NATAL
<l rEt<1lizar-.e em a n4ite ela 25 do corrente, às 22 horas.

.

As m"o.. para e!lta ceia poderão mer relervada.. obdeC1lndo a

planta organi.ada pelo Duetoria, rnadionta c pagamento dit Cr$ 1000
por meaa. O sócio, cujo familia aejet COIUltítuida de maÍII d. 4 pea�o
<l., poderá ocupar mois urna mesa. pagando a mesma taxa.

Quoanto ao MENU e tabela de preço. estarão Q dispo.içéio do.
s.....ócio., no RESTAURANTE do Ciube.

Secretaria de Clube 12 de Agosto, em FlolrÍdnópolia, 17 de de
zembro de 1945

EPIDIO FRAGOSO. Sece, Geral.

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51í� a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

BanCcA�I���iS!��t�o!�o�o�!,�! S. A. I
RESERVAS, CR$ 12,500.000,oo__ I

Rua Trajano, 23 .. FIO'iillnÓPO�I
a

Organizih;ão 8rando .Unic:a" !
Devidamente registrada .ob n. 54B em i91B

I·Pen-o aprender praticamente: E.crituraçâo .

mercCllntil, calculos, cortai! e portuguê. comer
ciais, dactilografia em sua casa com 4 livros
que ensInam como sa eu e05tivesse ao. lado. 'lio
aluno. Não duvide. é seu porv·ir. Moço•. moças,

l,ll. aproveitem esta opoe+unãdode. Peçc.rn proape
ctos hoje para e.te curso, que farão em 6 me-

Hab i 1 i tada 8811: Ficarão especialistas muito. considerados no

I
comércio, bancos, acharão emprega logo. E.cre

va ao autor: Prof Brando. caixa 1376. São Paulo. O mais conhe.

cido que ensina bem he maia àa 30 anos: habilitou geraçõe. de

I elunee : operários, sertanejo. ao. milhares de instrução rudimen
tar. Junte envelope aelado.

EDITAL

A piratoria convida os Srs. Sócios e Exa. Famílias, Número musical:
_

para o baile que o Centro Acadêmzco XI de Fevereiro leva- Ofertante (s) _

rá a efeito, no dia 22, do corrente, em homenagem aos be- Ofertado [s) _

chareis do ano de 1945, da Faculdade de Direito de SantJQ Motivo:
_

Catarina. 3v-2

Metropolitana
Crisma

Faço público que, de acôrdo com a praxe estabelecida, se
rá administrado a primeiro de janeiro próximo, na Catedral

Metropolitana, pelas 16 horas, por Sua Excia. Revma. o sr. Ar

cebispo Metropolitano, o santo sacramento da CRISMA.
Os bilhetes encontram-se, desde já, no Consistório da Cate

dral.
Os adultos deverão confessar-se previamente.
Recomenda-se a maior ordem e silêncio durante a admi

nistração daquele santo sacramento.
Florianópolis, 21 de dezembro de 1945.

Cônego Frederico Hobotâ, Secretário do Arcebispado.

Cúria

Envie os votos de
BOAS FESTAS E ANO NOVO

Braço de Longa Distancia
da

Companhia Telefonica Catarinense I

altavés o

Irmandade . do Senbor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL
De ordem do Sr. Irmão Provedor. comunico aos interes

sados que a Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital
de Oaridade receberá, até o dia 28 do corrente, propostas para
o fornecimento de gêneros alimentícios para o primeiro semes

tre de 1946'
Consistório, 14 de dezembro de 1945.

LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário.

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Procure-se viajante-inspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

Os candidatos deverão apresentar referên
cias e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utibzorão
Cartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, tracndo
dois envelopes, um dizendo sómente «pro
CUra-1J9 viajante», e o outro com o nosso

endereço.

deClube 'Doze Ago�to

I QUfR VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANelA ?
PROCURE A

alfai!u�a!�oa;;r�I��i!�a!OI�ello I
ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL

Assuntos: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informutives
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização crrtns de .41 decidir pela com

pra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa nelte e.tado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO �

..

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

-

_i\._DVOG L\DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

. Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

Oferecimentos Musi
cais de Natal

Rádio' Guarujá
Escolha, .

na lista baixo, a

muszca que deseja oferecer
no dia 25 próximo, e preencha
o «co upon» anexo, remeten

do-o à Rédio-G'ueru ié,
Relação dos discos da Rádio

Guarujá :

1 - Noite feliz - coro orfeôní

co;
2 -. Oh' Vinde, fieis - co-ro or

Ieônico ;
3 - Noite feliz - com Deanna

Durbin.;
4 - Adeste fideles - com Deaa

na Durbin;
5 - Boas festas (papai Noel) -

marcha;
6 - Sonho de Natal - marcha;
7 - Natal - canção-marcha;
8 - Noite Feliz e Amanhã vem

I Papai Noel;
9 - Noites Napolitanas - valsa;

. 10 - Valsa da meia noite - val-

Cugat;
2ü - Noite de Lua - fox - N.

Gonçalves;
27 - Olhos Negros - fox - N.

Gonçalves;
28 - Quando vovó tinha 20 anos

-- valsa;
29 - Viajando pela Itália - val

sa;
30 - Suave Melodia - fox;
31 - Contos dos bosques de

Viena - valsa;
32 - Danúbio Azul - valsa;
33 - Saudades de Laguna

valsa - P. Raimundo;
34 - Alma de Bohemio - tango;
35. - Cristal - tango;
3(i - Queixas de bandoneon

tango;
37 - Cielitc Lindo - valsa;
38 - L� golondrína - valsa;
39 - Adeus a ti - hawaiana;
40 - 3 horas da manhã - valsa.

52;
11 � Ave Maria (gounod) - soro

de órgão;
12 - Santa - bolero;
13 - Sôbre as ondas - valsa;
14 - Os patinadores - valsa;
15 - Night and day - fox;
16 - Viúva Alegre - Viena, ci

dade dos meus sonhos;
17 - Conde de Luxemburgo;
18 - Braza - samba;
19 - Luar e 'rosas - hawaiana;
20 - Fascinação - valsa C. Ga-

Inardo ;
2'1 - Saudades de matão - val

sa;
22 - Siboney

Cugat;
23 - Quatro

Cugat;
25 - Freuesi

- rumba X.

personas X.

- rumba - X,

Cr$ 5,00

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

l<ua Felipe Schrnidt , 21

I(Sobrado)
Florionópolis

"

_"_"UI.�I... _ .... _"' .._, • ____

JJOENÇJtS NERVVSA.�
Com os progressos da medicina,

I hoje, as doenças nervosas, quande

I
tratadas em tempo, são males per
f�itamente remediáveis. O curandeí
rrsmo, fruto da ignorância só node
prejudicar os indivíduos ar'etadôs de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nerVOSQS in
digentes, na Rua Deodoro. 22, das !J
às n horas. diàrâamentc,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·
Ministério da Educa

Vão e Saúde
Escola Industrial de

Florianópolis
De ordem do sr. diretor cien

tifico aos interessados que, no
ano próximo vindouro, funcio
narão na Escola Industrial de
Florianópolis, os seguintes cur-

.sos:
1. - Curso de Mecânica de

Máquinas;
2. - Curso de Mecânica de

Precisão;
3. - Curso de Máquinas e

Instalações elétricas;
4. - Curso de Fundição;
5. - Curso de Serralheria;
6. - Curso de Tipografia e

Encadernação;
7. - Curso de Alfaiataria;
8. - Curso de Marcenaria;
9. - Curso de Carpintaria;
Para a devida inscrição aos

.exames vestibulares, os in'��res
-sados deverão dirigir-se á Se-

· cretaría da referida Escola, á
rua Almirante Alvim n. 19, on
de serão prestadas quaisquer
.ínformaçôes a respeito.
Florianópolis, 1 de dezembro

, . .rle 1945.,
Mário H. Ferreira, Porto IX.

,.

ODIN

�
lH E IlECOMEI.o.a, 1

,

5

j

'.

16.a C. R.
'(onvocação da classe de 1925

Chama-se a atenção para a

corrvocação dos cidadãos alis
tados da classe de 1925, do
.municípi€9 de Florianópolis,
cuia relação nominal está
públicada no Diário Oficial
do Estado de 17 do corrente.

Todos os cidadãos que com

pletarem 21 anos em�1946 e

que não constem da citada
relação, estão igualmente con-

· vocedos para o serviço Mili
tar.

Florianópolis, 18 de Dezem
bro de 1945.
João Perminio dos Sanlos

2' Ten. Chefe da 3a. Secção.

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Clinico Geral de .Adulto.
DoenÇOll da. cl'iançWII

t.ah<:>ratúrio de Anó1i.e.
olín�tlOa.

Con.ult6rio: rua Felipe Seh.
midt. 21 [altoll da CWlC Pa
raUlo]. da. 10.30 cíl 12 fi da.

15 ii. 18 1:-.11.
Ra.idêncic.: r'l-...:1 ViRo. a.. Ou.ro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

�'
"

n
F
'1
!

Escotismo
A Federação de Escoteiros de

Santa Catarina, órgão controla
dor de todo o movimento esco
teiro no Estado está empenhada
em dar cabal cumprimento às
leis da União Brasileira de F.s
coteiros que, dentro em breve
fará pubfiear para.o conheci
mento dos nossos leitores. Por
não se encontrar totalmente or

ganizada na sua parte técnica e

sem os seus estatutos devidamen
te aprovados, ainda não se fez
conhecida. Esperando. como é
mistér, obter o amparo por par
te de todos quanto procuram
prestigiar as nobres organiza
ções, deseja levar para os mais
longínquos recanto do nosso Es
tado os ensinamentos que pode
proporcionar aos nossos peque
nos patrícios que conosco co

mungam neste pedaço do Brasil.
Para alcançar o prestigio que

goza em todas as partes do mun

do. era preciso atender às neces

sidades de cada . região cujo
ideal, se funda, sempre. no pre
paro das novas gerações.
A educação da criança é o de

nominador comum de tôdas as

frações do globo. Cuidar dela
tem sido a preocupação máxima
de todos os govêrnos. É mistér
saber que, dentro dos funda
mentos educacionais do escotis
mo, está incluida, como parte
integrante dos seus princípios. a

saúde. Fazendo a criança respi
rar ar puro, exercitando o orga
nismo com movimentos expon
tâneos e agradáveis, estará con

duzindo, de par com a mente, o

desenvolvimento do corpo, ma

téria e espírito que se completam
nai formacão do hômem.
No instante, quando o sistema

educativo do Estado se represen
ta de maneira a mais promisso
.ra, ocupando lugar de destaque
no Brasil, precisamos cuidar,
também, do escotismo 'para que
não haja um lapso em tão gran
diosa conquista.
Porisso, estamos fazendo um

trabalho para servir de alicerce
dessa obra que não desaparece
rá jamais. Todos quantos quize
rem ajudar nessa empresa do
mais são princípio nacionalista
serão recebidos com os mads
sinceros dos agrados. A Federa
cão dos Escoteiros de Santa Ca
tarina apela para os seus patrí
cios <na construção dessa obrar e

está convencida de flue, dentro
em pouco, os seus frutos come

çarão a aparecer.
Tôda a correspondência nêsse

sentido deve ser endereçada pa
ra o Departamento de Educação,
nesta Capital.

LIRA TENIS CLUBE
Dia 22 - Soirée dos Bachareís da Academia de Comércio.
Dia. 25 - Natal - Matinée infantil das 15 às 19 horas e

em seguída.soirée com distribuição de bomboas e prêmios.

I
Dia 31 - Reveillon - Surprezas Traje: Smoking,

I
branco, summo! e dinner jacket.

TENHA JUIZO
'_ �')NÃOf��AISSO;� .. TEM SfFILIS OU REU-

',\':" MATISMO DA MESMA

" ORIGEM? USE O PO·

•

.tt

(NSTlUrrO Of, DIAGNOSTICO
CUNlCO

DR� DJALMA

1�3É;���4
I

Cl:íWIJ!lI 1W5d1ea GIm !rural, J)<tdJI.Rt!1l!t., C!:OSD.

tu 40� n<ll'!"�OOIO, .� a-!''CQ.
uriJ:Yl.r'..o do homtml ti aa mulh_

I
......... T6mdC5DI D.E. !"I.àULO TA'V.lUIJD
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Exíjam O Sabão

PULAR PREPARADO

VIAGEM S
Fpolls. -- lolnvile

Saída. - 2 hora. damadru90da

.lolnvile _. Fpolls. I
Saída. -- 9 ·hora. da manha I
Informações nesta redação I

N�O HA' iGUP.l.
---_ .......�I"�

y
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A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, ° Baço, '0 Coração, ° Estômago, os Pulmões,
a Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

tAbÔrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel como um Iicôr.

IO ELIXIll 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como
auxiliar no tratamento da Sifilis e Reumatismo da

mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

RETIRARAM SUAS CANDT- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas canrãdaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do ãperiHvo KNOT.

Sôbre o preparado ELI- A composição e o sabor
XIR "914" devo dizer-lhes : agradável do E L I X I R

sempre que o tenho ernpre- "914" recomenda-no como

gado, em os casos de índí- arma de fácil manejo para
cação apropriada (sífilis o público no combate à si
em várias de suas mani- fiJ.is, qualidades que fre

f'estações) os resultados quentemente aproveito no

têm sido satisfatórios, pois Ambulatório da Materní-
são rápidos e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires Dr. Silvestre Passy

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-ElL'

médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde pa8$a a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente -

nome, idade, endereço e en

velope • selado ..para ares·

pos1Kl.

I PR��l��!?�A ICorreepondência Comercial

II Rua Alvaro de Carvalho. 65 I

Compra-se
Mobília de sala, grupo esta'

fado, em bom estado.
Dirigir-se à caixa Postal 106'

Nesta.

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

e,crever por uma esfera de aço.

"

�ar a
E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa CCltarina

Fiuza Lima & ·Irmãos
Rua C:mselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 �J f:5Y.uO· Sábado, 22 CIte Dezembro oe 1!t45

Lira Tênis Clube HOJE, 22, sábado, soirée .
dos Contadores de

Dia 25, Nata), das 15 às t 9 horas, matinée íníantíl. Das 19 horas em diante,
Soirée de Natal, com distríbuição de bombons e prêmios. Dia 31, Reveillon de

São Silvestre, Traje: smoking-summer e dínner ji: ket e branco. Surpresas ..

1945,.

-------------:'Noticias da
CARNACA 'SECA - CORTüMES IPrele1\!l!�w K. '"

O Prefeito Municipal de' Florianópolis, na

conformidade do disposto no art. 12, item I, do
decreto-le-i fede r-al n. 1.202, de 8 de abril de
1939, e devidamente autorizado pelo sr. Ia
terventor federal,22 de dezembro & DECRETA:

H O L L A N D C I A. Art. JO - Fica o Poder Executivo autori-S. GENÉSIO, MÁRTIR xado a adquirir por compra pelo preço e quan-

Exemplo clássico de como d tia de mil e trezentos cruzeiros (Cr$ 1.300.00)
Rua Senador Paulo Egídio, 34, 10. an .ar.

I
um terreno de propriedade de Jacob José Hein-

Deus saoe tirar o bem do mal

I
denreich situado em Santo Estevão, distritoSÃO PAULO. de Caia�anga, com a área de 3.360 metrospraticado pela cegueira dos auadrados. fazendo frente de 42 rnts. com a

h Ge
' .

t" Êstrada Geral Santo Estevão, fundos de ..omens. nesio era a or co-
'''- I 1ií 42 mts. com terras daquele proprietário, entre

mico em Roma. Uma de suas
•

terras a ele pertencentes, de um lado, e terras.
'- dos herdeiros de José Dias Euriques, de outrofarsas prediletas era ridículari,

Cristo _, fazend--o-f-a-I-i;-a-s-d-lS-·--. Ao com"rc.·o e ao ����ia em��ici��Ldestina á cons_trução de uma

zar O cristianismo nascente.
buí

-

de aê Iimentí
'

n Art. 20 _ Fica aberto, mediante anulacãeAssistiu, certo dia, o ímpio Dio- tri uicoes e géneros a -

de igual quantia na dotação 1.02.1 _ ."Para.cios, roupas etc. aos pobres em PU'blt·co aquisição de móveis, máquinas e utensíhos':' ocleciano a uma dessas comé- , , credito especial de mil e trezentos cruzeiros,

dí '1 G
' geral e necessitados. Tamoe� cc-s 1.300,00), destinado a atender ao paaa..laS sacn egas, em que ene-

comissões compostas de Espí- Por eer v••pera de Natal. H- mento da importância acima, e ao das despesassío parodiava ritos católicos. d f 6
. B d de aquisição.

ritas, farão visitas de conforto gun 'a" eira pr xuna oe ancoe a
Art. JO _ Êate decreto-lei entrará em vigorApresentou-se no palco na ves- -

d nOIil.a capital funcionarão eó:men- na data de sua publicação, revogadas as dispo.
te branca dos que iam receber e distribuições cristas aos 0-

ta no primeiro 8ltpediente. sições em contrário.
. , .

entes do. Hospital de Caridade Prefeitura Municipal de Elorianópolis, 14 de
O batismo. Aparece outro ator,

CINEMA
dezembro de 1945.

. .

e presidiários da Penitenciá- A"Jeu"r Tomlois de Mesçuita, prefeito,fingindo-se de sacerdote, e per- M'anue! Ferreira de Melo. diretor, padrão Z.

gunta: "Que queres tu, Gené- ria da Pedra Grande. (9749)
SOLENIDADES COMEMO- DECRETO N. 24

sio?" O obcecado ator quer "PELO VALE DAS SOMBRAS" o Prcfeito Municipal de Ftoríanópolis, no

RATIVAS E ENCERRAMEN- uso de suas atribuicões, e de acordo com opronunciar a frase combinada;
TO DE AULAS.' _ Pela pas- Notável e espetacularmente, item m, do art. 12, do decreto-lei federal n,

_

pôd D te sen GARY COO ! I ?O? de 3·4-939,mas nao e. e repen, -

d N tal d M ' r Ami interpretado por -
.- -,

DECRETA:
te em si uma fôrça nunca an- sagem o a , o aio ,- PER LA1DAINE DAY 'sem Art. i- _ E' facultado. de 18 do corrente

go da Infância, a Escola ESpl- ,.

e n , _e
�

a 5 de janeiro pr-óximo, ás casas �om.e1"ClalStes experimentada e, em voz
ít I f til de Moral Evanzé_ dúvida aízurna, a produçao m.... conservarem suas portas abertas ate as 22

1 di "P B +' rI a n an 1 - '" '
.

�
.

d ·',.rILLE horas.C ara, lZ: eço o a"lSmo pa-
r "LUIZA MEYER" anéxa xrma de CECIL B. e l'tJ. .

, Art
..

20 _ Revogam-se as disposições em

ra receber a graça de Jesus". lca
, .

"
.

tít lada: "PELO VALE DAS )col1tr"rlO. . . , , .

Pronunciou com tanta serieda- ao Centro Espírita Amor e Hu- in lU.
I Prefeitura Municipal de Elor iauópolis. 17

.

tI' l' .' SOMBRAS". de dezembro de 1945.
. .

de estas palavras que todos se mildade do Apos o o, rea izara
.

d f' t _ Anlcnlfl' Tan!ais de Mesouita, -pre íeito.

dí 25
'

20 horas um tes- - MIlhares e Iguran es, municipal.
._convenceram de que êle real- no la

.'
as
.. '.. I cenas quasi impossíveis de se- Monuet Ferreira de Mel", diretor, padrão Z.

tival iníantil-Iitero-relígíoso, (9751)mente dizia o que sentia. O
d t bé f

-

r rem interpretadas aparecem Decretos de 10 de dezembro de 1945
f 1 d t d

.

ua quan O am m ara o ence -

_ .,..
.'

ld o PREFEITO MU"ICIPAL RESOLVEaso sacer o e errarnou ag
ramento do ano letivo O pro- nesse grandioso filme colort o, Nomeor :

.sôbre a cabeca do ator, e êste .

Cinemas ODEON e IM De acordo com O art. 127. n. 9. da lel es-
,

o-rama que foi capríchosamen- que os .

_ _

-

tadual n
.. 55, de 30.12.1935'apostrofou ao imperador e to- b

t " d _ PERIAL estrearão AlVIANHA, .Raul Franclsc? Lrscoa para exercer. em co-

d dite "A 1 te elaborado, cons ala e poe . missão, as fuucões de Intendente de Rer-ituba,O au 1 ono: gora, em ver-
sías declamacões e teatro li- SImultaneamente. vaco em virtude da exoneração de Iztd de SC>1v)dade, SOU cristão. Creio em Je- '"", "

. S' GARY COOPER su- sa Dutra.
_ .

(9745
geiro. Os alunos, que mais se - I

. Iknri;jue Ve,·a do !,aswnento para exerc�r,sús Cristo. Quero ser cristão".
.. .

, dur t plantou todos os seus trabalhos em comissão, as funções de Intendente do d�.-
t t d"

. dIstmguuam man e o ano,
to "POR QEM

trito de Lagoa, vago em vlrtude da exoneraçaoUm tumul o remen o rOl a
re.c"'berão prêmios I quando apresen U de Urbano Valeriano 'Yieira. (9746}

resposta a esta declaração. A L-. •

08 SINOS DOBD 11M" em C011ceder eX011eraçQ<J.
- , ...íl-'"1 -

...
De acô"do com o art. 127, n. 9. da lei es·resposta do imperador, pOfém, * * *

"PELO VALE DAS SOMBRAS" tadual n. 55, de 30·12.1935:
_t

. ,
A [zid de Sousa Dutra, das funçoes de In-foi a ordem de execu ar me01Et- BOM NATAL, AMIGO! Gary Cooper suplantou o seu tendente do distrito de Rerituba. Ç9748)tamente a Genésio. Isto deu-�e '

, A Urbano Valeriano Vieira. das funçoes de
1111alol sucesso.

Intendente do distrito de Lagoa. (9750)no ano de 286. Votos de paz, de harmonia, I _ Cenas incomuns de gran-j Deaelos de 12 de de=embro ele 1945
-. . O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVE* * •

De mais amôr, de mais luz, de sensaçao, copIadas da vlda, Cow.c1c? exoneração:
.HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS Devemos trocar, no dia . 1 �rabalhos dificilirl1oc: e' De acordo com o a,'t. 127" n. 9. da leI es-

PARA DOMLl'JGO ESUSf
lea, L v

• tadual n. 55. de .,0·12·1905.

Cat·"d.l·al.· 6, - 7, - 8, - 10 .110- Em que nascera J '. montagem majestosa fazem A Manoel Cássio Sardá, das funções (de717)-" �

,,' 01\.T tendente do dlstnto de Canasv,elras. 9
de PELO VALE DAS S j.·:l- Nomear:

.

R "S"
.

d
_

d De acórdo com o art. 127, n. 9, da lel es-E _'l. ,a maIor pro uçao e tadua! n. 55. de 30.12.1935:

CECIL B de MILLE o dire- Francisco Germano_ da Costa para exerc�r,.

" em comissão, as funçoes de Intendente do dlS-
tor dos grandes espetáculos. trito de Canasvieiras, �ag.o em v�rtude da exo-

N- d" d I'e neração de Manoel Cass,o Sarda. (9744)
- ao elXem e compa -

Portaria de 13 de de=embro de 1945
cer aos CINES COROADOS, o PREFEITO. MUNICIPAL RESOLVE

..... . . Co'nceder lfct?'lr.ça:
•amanha, para assIStirem e De acôrdo com,;o art. 163, do decreto-lel es-

,. "THE HISTORY tadual n. 700, de 28-10-1942:
consagrarem A Maria Evengeltsta Perelra Hausen, Pr�-
OF DR WASSELL" Pelo fessor não tit,u�ado, padrão �'. do Quadro (!,u-•

• co do Munlclplo, com exerClClO na escola ISO-

vale das sombras -, o filme lada de' Inglêses, distrito de Inglêses, de no-
.

d
' venta dias, com vencimento integral. (9742)

que recomen amos porque e P01"to.ria de 14 de deumbro de 19�5

bom' realmente. o PREFEITO. MUNICIPAL RESOLVE
, COfu:eder l1cen.ça:

.A. C. T. De acôrdo com o art. 155. letra 0., combIna-
do com o de n. 157, do decreto-lei esta
dual n. 700, de 23 de outubro de 1942:

A Antônio Antunes da Cruz, Fiscal Geral;
de Obras Públicas Rurais, padrão J, do Qua
d ro único do Município, pelo prazo de noven

ta (90) dias,

I; Vinda,Socl-al I Religiãot._:: Calolici5mo

o SANTO De DIA

Hoje, sábado, às 20 horas,�

HCapela de S. Luiz: 6,34> - 8 ho- realiza-se no C. E. Amor e u-
raso mildade do Apó.stolo, sito à. rua
Capela do Abrigo de Menores: 7 Marechal Guilherme 29, nestahoras (todos os dias). _mine o curso, instalar em nossa
Trindade: Matriz: 8 horas. capital, a sua habitual sessao

Capital uma Escola de Música, o Tri,udade: Chácara dCl'S Padres: 8 doutrinária.
que, aliás, será útil, e difundirá a horas. Amanhã, domingo, às 15 ho
divi,na arte, que é o "esfôrço supre-

. João Pessoa (Estreito): 7 horas
ras, haverá aulas de Moral

(igreja), 9 horas (capela). .mo" de produzir be}>eza.
SãO' José: 7,30 _ 9,30 horas. Evangélica para cnanças, no

Ao sr. Manuel Cardoso e gentilís- Coqueiros: 9,30 horas; dia se- C. E. Bezerra de Menezes, à
simas filhas, apres'entamos os nos- guinte: 7 horas. rua Chapecó, s/n., e às }() 00-
sos cumprimentos muito cordiais. • * � ras, nos seguintes Centros: C.

* * * COMEMORAÇoES: Co- E. Amor e Humildade do Após-
Formaturas: memorando no próximo dia 23,

[tolo rua Mal. Guilherme 29, C.
Colará gráu hoje, na Acade- a passagem dO_ seu 18° a�iversá- E. Fé, Esperança e Caridade de

mia de Comércio, o sr Alvaro rio de fundaçao, o ,-Cen�ro Es- Jes'á.s, avo Mauro Ramos s/n.,
Silva Gentil, destacado despcr- pírita Seál�a do Amôr, tom se- C. E. Juvêncio de Araújo Fi
tista, membro da diretoria do de á Rua D�. Terez� C�istina gueredo, rua Pedro Soares 16,
Bandeirante F. C. 141, no Estrelto, realizara uma A. E. Fé e Caridade, rua Fer-

* * * sessão solene. na qual será nando Machado 51, C. E. José
Clubes: empossada a nova diretoria. de Nazaré, rua José Boiteux

O Clube R. 6 de Janeiro, do x x x s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua
Estreito, fará realizar, hoje á VISITAS E DISTR1BUI- Castro Alves 21, do Estreito e

noite, com início ás 22 horas, I ÇõES: - Cumprindo o esta- C. E. Seára de Amor, rua �a
uma soirée. tuido em seus programas, os Tereza Cristina 141 no Estrel-
Dia 25 próximo, o C. R. 1('0) Centros Espíritas de Florianó- to.

.

de Junho, de São José, fará I polis e seus subúrbios, nos dias, À noite, também de domm
realizar animada soirée. Agra: 24 e 25 do corrente, homena-I go,

às 19,30 horas. no C_; E. Jodecemos á gentileza do convite l gearão em suas sedes, o
.

Hu- sé de Nazaré, terá sessao dou-
que nos foi dirigido. rn�lde Rabi da Galiléa - Je3Us trinária.

ANIVERSÁRIOS :

Transcorre hoje o aniversá
rio natalício da exma. sra. d.
Atayde Thomaz Cunha, espôsa
do sr. Manoel Cunha, 2° Rá
dio Telegrafista da nossa Ma
rinha IXIercante.

Fazem anos hoje:
o sr. Artur Sousa Filho;
o sr. cap. Romeu Delayte.
Casamentos: '

xxx
NOIVADO

Com a gentil senhorita Maria Na
tália Baicho, atenciosa funcionária
da Cia. Telefônica Catarinense,
contratou casamento o sr. Pedro
Barbosa, hábil alfaiate.

KUENZER - SOUSA
Realiza-se hoje, ás 15,30 ho

ras, na residência do sr. Ma
noel Galdino Vieira, á rua

Araujo Figueiredo n. 5 o enla
ce matrimonial da senhorinha
Magda Lina de Sousa, fino or

namento da sociedade local,
com o sr. dr. Walter Kuenzer,
funcionário do Banco do Bra
sil S. A., nesta Capital.
Servirão de testemunhas no

ato civil, por parte da noiva, o
sr. Max E. Kuenzer e senhora
e sr. Joaquim Alcântara Fer
reira Santos e senhora. Adolfo
Ruenzer e Vva. Ruth da Silva
Avila.
No ato religioso, paraninfa

rão a cerimônia, por parte da
noiva, o sr. dr. Heitor Blum e

senhora e o sr. Colombo Sa
bino; por parte do noivo, o sr.

Walter Lange e senhora e o sr.

Nilo Laus e senhora.

Diversões:
MARíLIA E LAURA CARDOSO
Acabam de chegar da Ca.pital da

República, onde estudam, as senho
ritas Marilia e Laura Cardoso, fi
l,has do nosso distinto conterrâneo
sr. Manoel Felix CardosO', gerente
da secção de ferragens da firma

Hoepcke.
Laura está. fazendo o curso clás

'sico, para depois ingressar no cur

'S'O de filosO'fia.
Marília cursa com distinção o

Instituto Nacional de Música, tendo
êste ano recebido um prêmio de
louvor pelo brilhantislpo com que
se houve.
É intúito de Laura, logo que ter-

Filma paulista está
mensais. Cartas com* * *

raso

NOVCJla: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às 7

horas.
Igre.ia de S. Francisco: 7.

horas.
Hos.pital de Caridade: 5,30

horas.
Puríssimo Coração ,de Maria

(Parto): 8 horas.
Igreja de St. Antônio: 7, - 8 ho·

• • •

interessada em compras
amostras e preços para

8

E trocando-os, a poesia,
Que este gesto, assim traduz,
Quem sabe nào é a luz-guia
Que aos AMAI-VOS nos con-

[duz?

. i'

Preços: Cr. 2.40 -único·
Impr. até 14 anoa

':I< '* '"

de S. Sebastião: 6,30 ho-

Se os discípulos do ,CRISTO
Só por muito bem se amarem,
São conhecidos por tal,

(iDe Odeon
A'. 4.30 e 7.30 horG.
Se'lIÕes Populares

Ume comédia diferente e ch.ia de LBlAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

APENAS Crf 3,CO
Com essa ínfima quantia Voe'

está auxiliando o seu p.róxhllo.
C&ntribu& para a Caixa de :F..smel..
aos Inditrentes de Florianópolis.

raso

Igreja
raso

Igreja de Sta. Tcrezinha: 8 ho- Fraternizemos, por isto,
Ao menos, quando chegarem
As festas do Seu NATAL!

lurpre.a.:
O AZARENTO

com Tito Luiziardo e Hilda Sour
Riso !-- Muito e Riao !

Gérebro. envenf.ados lavram a

eentença de morte enquanto o ju
ri recusa ouvir o. protedo. da

inocência:
O TRAIDOR INTERNO

com Donad Bat'ry e Jean Parker
O IMPERIO SUBMARINO

com Ray Corrigan -- 5 e 6 Episódioa
No Programa:

Filme Jorna! -D.F B.
Preçoa Cr$ 2 40 e 1.00
Impr. até 10 anos

,

raso

Capela da Base Aérea: 8 horas.
Asilo Irmão .T'Üaquim: 6 horas.
Ginásio 5, - 6, - 7,30, - 8,30 ho-

CASAS
Pessoa interessada em

camprar 5 casas de Cr$
30,000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
earta, aos cuidados dest'i

redaçã"'. 30 v -1Cine Im.perial
A's 7,30 horas

tJ 1 timo Exibição
Todos Olil "a.tros" e «eatrelas» da
Paramount. num Shaw Monu-

:mental� Finalmente, Amanhã no Odeon e

COQUETEL DE ESTRELAS Imperial
com Dorothy Lamour, Babe Hopp, Ceci! B. de Mille tem a máxima
Bibq Croaey. Paulette Goddard, Bet- honra de apresentar par interme
ty Hutcn. Dona Drake. Veronica dia da Paromount -··a marca da.

Leke e muitos outro. estrêlal!--
No Programa: Gary Cooper em:

Notídas da. S ... rnana D.F.B. I PELO VALB D!\B SOMBR�S
Ocupações Irudtadas -Short Des'-l--1'ec!:>.mc('''o�.- co,n La"oine D:ly

Fex Airp,an New.. - Jornal- Sensação! Ror.nünce ! Amer !

\
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OITO ELEMENTOS TONICOS! �
>R. SAVAS LACERDA DR. NEWTON D'AVILA
ica médico-cirúrgica ele Olhos Operações - Vias Urinárias - ARSENIATO. VANADA.ouvicios. "m'iz - Garganta. Doenças dos intestinos, réto e TO. FOSFOROS, CALCIOoma de habil itar-ão do Conse- anus - Hemorroidas. 'I'ra.tamen-
o .:-Ja�ional de O'ftalmologia. to da colite ameblana. ETCS"UI!l'úHIO - [·'elipe Schru i- Fjslor oi-apta _ Infra ver-me lho.tlt 8. Das H às 18 horas. Consult»: \'itor :lIeü·eles, 28.IDI;;_\,(,]A - ç;?nselheiro M.a- Atenele diariamente às 11,30 11s'l TONICO DO CEHEBRO, fra , II. e, à tarele, elas 16 hs. em diante "'ONICO DOS 'U"IISCULOSrrELElFO'XElS 1418 e 1204 Resid: Vidal Ramos, GG. I' (flU

Fone 1067

I ANTôNIO MONIZ DE
DR. POLYDORO S. THIAGO

Oi Pálidos. DeJ:llu"erldol,
ARAGÃO EIlJOtldol, Anêmicos, Mã••('Lí_\,IC\ ::IIi,DlC:\ E::II GERAI, •

M CDoenças elo coração. pulmões, fí- que cnem .gro.. ri.nç••
gado, estômago, intestinos, rins e r.quític•• , r.ceberio I tenl-dentais orgãos internos de adultos

e criancas fic.çio ger.1 do or"'.ni.mo(,OXSl'Vl'úIUO: R'ua Fernando "

::\1achado, lli
-

CO'" O
COXSl'VI'AS DJf.-\RIA�III<}'\''1'l�:

S Idas 15 ás 18 horas .

lUJSIDf:XCI.'\: Av, 'I'rompowski, a n g u e n o62 - Fone Xlanual 7Gü

�gja
e Ortoped ia c li.nica e el

a elo toiax. Part.os e doenças
de senhoras

'SUI,TóRlO: ·R. ,João Pinto 7
�alnente das 1 S ils 17 hor-as.
lDf:XCL-\: Almu-ante AI..-im,

3H. Poue )1. 251

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DO'ENCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇÕES URO'-GEXITAIS

DE AiVJBOS O'S SEXO'S - RAIOS
INFRA - VERMELHO'S E ULTRA

VIOLETAS
CO'NóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Sr-hrn id t, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

I ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

erv i(:os de Clín íc-a Tnfan til da
ssi."têneia ;'\!unkipal e de

.

Caridade
1(''-\ ::Ilf;J)JC.·\ DE ('HL-\X('AS

,\DL'LTOS _

l' LTóRIO: Rua ='I1I111'S :'I1a-
0, 7 (EdHi<'io S. li'l'HlIcisco).
1sultas das 2 à:_..; 6 horas
DÊXCJA: Hua �Ial'e('hal Gui
Ihei-me. :; Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

L10 D.N.S.P. rr 199, de 1921
DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prát.íca no Rio de Janeiro

(,O:'ó�'ll-J,T.-\S - Pela amannã:
diariamente elas 10,30 às 12 hs, à
tal ue excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - CO_\,Sl'II.rúRI0:
Rua JORO Pinto n. 7, sobrado -

Fone: l.461 - Residência: Rua
Presiden te Cou tinha, 58R. A. SANTAELLA

tomado pela F'ar-uldade Na-
1 ele :lredicin:1 da Un iversida
Brasil). :lIédico por concur

Serviço :'\acional ele Doen-
'lentais. F:x i], terno da Santa
de MisetIcórd la, e Hospn.al
iátrlco do Rio na Capital 1<-f)-

deral
ICA :\[J;;1JJC,\ - nOEX('AS

xJ<mn)s.<\s
Consultó írio: Edifício Amélia

XJBTO'
ua Felipe Si-hrn ldt. Consultas:
Das 15 ás J8 horas -

ência: Rua Á lvaro de Cal-va
o n? 18 - Florianópolis.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:I léd ico elo Cen tro de Saúde e Di
ret.or elo Hospital "Nerêu -Ramos"
CLl1\ICA l\II;:DTCA de adultos e

cr-ianças ,

CO'XISULTóRIO: R, Trajano, 14
(altos ela Confeítaria "Chi

quinho")
CO'::\SULTAS: elas 4 às 6 horas

RES1DÊXCIA: R. Felipe Schmidt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO

ITUTO DE DIAGNÓS
TICO ClíNICO

DJALMA MOELLMANN

DR. ROLDÃO CONSONI
('lHURGIA GERAI, - AI,'!'A CJ·
ltUHGlA - I\IOL.�:STIAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ...

For-mado pela Faculdade c]e '\Ieeli-
cinna ela Universielade de São

Paulo, onde foi 'assistente por vá
rios. anos do Serviço Cirúrgico do

Pr'of. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e Yias bi
liares. intestinos elelgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero. ováríos e trompas. Vartco-f
ceie, hidi-ocele, varizes e herria

CO'NSULTA,S:
elas 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schm idt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Te1. 1.598.
nESIDf�XCV\: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. :Ir 764

.mado pela Universidade de
bra, com prática nos hospi

tais europeus
ca médica em geral, pediatria,
ças do sistema nervoso, apa
genito-urinário do homem e

da mulher
te. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
de Radiologia Clínica com o
anoel ele Abreu Campanario
Paulo). Especializado em Hi-
e Saúde Pública pela Urri

idade do Rio de Janeiro. -

rete de Raio X - Electrocar
rafia clínica - Metabolismo
I - Sondagem Duodenal -

ate ele Fisioterapia - Labora
de microscopia e analise clí
- Rua Fernando Machado.

DR. ARTHUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Clínica Geral de Adultos
Doenças elas crianças

Laboratório de Análises clínicas
Consultório: rua Felipe Schrnidt,
21 (altos ela Casa Paraiso. das
1030 ás 12 e das 15 às 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto, 54
Fone: 769 (manual

DR. ARAUJO
teme do Prof. Sanson, do

Río de .Ianeh-o
ESPECIALISTA
as e operações dos O'LHO'S,
0'5, :'\ARIZ e GARGANTA
ia moderna ela GUELA DE

, do LÁBTO' LEPO'RINO' (Já
céu e1a bôc-a fenelielos rie

nascença)
oscopia. broncoscopía para

ela ele corpos estranhas, etc.
FLT.-\S: das 10 às 12 e das

1;; à, 18 horas
Xl'_\,ES :\L\CHADO X. 20 -

FOlie 1447

COMPANHIA DA B.m-
Fadada e. 1878 - Sé",: B A I A
INCEN·DIOS E TBANSPOllTES

Cifra'!; do .Baranço de 1944:

J\PITAL E RESERVAS
esponsabilidades
eceta

tivo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

«

({

aistros pagos nos últimos 1\) anos

esponsabilidades
98.687.816,30

76.736,401306,20C(

Diretores:
r. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d:! Araujo
José Abreu.
�"""""_"""�""'"-"'..-"

fraqueza

DisrribuidofllS Il deposllé.r+os:
,OSNV GAMA & elA

FLORIANÓPOLIS
CAIXA POSTAL ZJ9

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios, Ampli

ficadores-Transmis.ol'es
Mat9rial importado direta

mente dos U. S. A.

Proorietário
ütnmsr Georges Btihm
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florianópolili

�ua JOGO Pinto n , 29 -- Sob.
"

1\1010r a óleo' crú
VENDE·SE um marca "Cli·

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co·

te de óleo.
� O motor pode ser examina

��l'i
do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Marítimos. Tr<3tat com Sid
nei Noceti à rua João Pínto,
34. 1'elefone 1134.

I.[\1-

I
3 motivos de preferencia:

I Os {<Serviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» po••uem a

maior frota Aérea da Sul América. integrada p"r

aviões doa tipo. moi.. moderno. e velozes: os ({ «DOU
GLAS» DC-3, os JUNCKERS 52. os FOCKE WULF 200,

2 Os ({Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul)) têm no corpo
de tr ípu lorvte•. 1.0 bi-_mil�o�ári�s ., 23 n:ilionário�Ado
ar, o que SIgnIfica hIloclnlo rrrrpecover e experran

cio vasta. garantindo segurança absoluta <laia lieUfil aviões.

Os «Serviços Aéreos Crl!zeiro do Sul» oferecem
confôrto perfeito aos passageiros e pontualidade
móxima na chegado e pcrtida de sualll máquinas,

que servem a cêrca de 70 localidades diferGntes. de nor

te a sul e de leste a oeste do país.

16a. Circunscrição de Recrutamento
CONVOCACÁO DA CLASSE DE 1925

�E D I T A L
Faço saber a todos O'S cidadãos que completarem 21 anos

de idade durante o ano de 1946 que estão convocados para o

serviço militar, devendo apresentar-se, de 17 de dezembro de
1945 a 15 de- Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de ínsub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. PO'rtO' União;
2° B. Frv. Rio Negro; 6a B. I. A. C.; 13° B: C: Joinvile; 320
B. C. Blumenau; III/20° R. I. Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12° C:1
M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuírem certificado de alístamen
to, antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve
rão procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documento.

Plorlanópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Teu. CeI. Olímpio i'loul'ão :Filho, Chefe da 16a. C. K

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

eSedas,

SASAc
Casimiras

ORLANDO SOA f�Pl�LI�]
Rua Conselheiro Mafra, 36 -- loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis !
��=-��----------------------------------------------------------------------------I

OI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a es a em
.

empo. e a U. D. N., em Santa Catarina, tomar juízo e deixar
sofismas e as rabulices para as eleições de maio vindouro, porque é de 100
o recurso de anulação geral, agora apresentado, quanto ao pleito de 2 de dezem�r

rlcs militares estão recrutando esse
pessoal com a cooperação da Cruz
Vermelha Britânica e outros corvenda em todas as farmãcias e drogarias.

Logo nas primeiras doses, Parmint

all'lPOS
voluntários.

via a cabeça, a congestão e o aturdimen-
to catarrais, enquanto o ouvido se resta- ema das principais Iirmas co ns- As 8 horas de hoje, na Cated;�
beleoe. prontamente. A perda de olfato e trutoras de automóveis da Grã-Bre- Metropolitan a, rezou-se missaa ãescída do catarro para a garganta são '

outros sintomas da afecção catarral que

I
tanha, resolveu concentrar-se na ação de graças pelo formatura

se combate com Parmint. drodnção de um único modelo, quer turma de Contadores da Academia
Sendo muitos os males do ouvido pra- cm relação ao mercado interno de Comércio de Santa Catarina, ato

vocados diretamente pelo catarro pode. 01"'
•

A .'

·tá I P lnt.
' quer no que ulZ respeito aos mer- esse em que o sr. dr. LUIZ Gallotti.lIe evi - o com arm

I
.'

('�dos I:'�trangeiros. conforme

nuti-,lnterventor
fcdral, se faz represes-

Cla IIIll redator de assuntos auto- tal' pelo sr. 2° tenente Piraguaí Ta-
mohil ist icos de "Dailv Mail ",

-

vares, seu ajudante de ordens .

Florlanõpollt. 2:2 de DezemDro de 1945

Na expedicão que
cruzará os sertões
brasileiros
Sob os auspícios da Funda

ção Brasil Central, entidades
presididas pelo Ministro João
Alberto, deverá penetrar nos

sertões brasileiros, em princí
pios de 1946, uma grande expe
dição científica, da qual parti
ciparão destacados explorado
res nacionais e extrangeiros,
entre os quais um redator da
conhecida revista "National
Geographic Magazine".
Da mesma expedição fará

parte o jornalista Luiz Barrei
ros, atualmente redator-secre
tário do diário "Correio do Pa
raná", que se edita na cidade
de Londrina. Esse conhecido
profissional de i m p r e n s a

acompanhando a marcha da
expedição, que provavelmente
será comandada pelo Ministro
João Alberto, escreverá repor
tagens que serão divulgadas
no Brasil pela "Agência Ar
gus", e nos países estrangeiros
pela Agência "Autorjus", de
Buenos Aires.

Pão, com cigarro
incluso

•

À nossa Redação, foi en
vindo mais um pão com se u

cigarro à laia de passa ou de
tempêro ...

Se pegar a moda, não ha
verá fumantes no futuro,
mas comedores de cigarros.
Cigarrívoros, eis o nome dos
papa-fumos de amanhã.
Já havia mascadores. Ago

ra, doravante, teremos os

trinca-pi tos.
Não admira numa época

de roer as unhas. PÓ de café,
barro, torcida de lamparina
possuem os seus viciados.
Potassa, lisol, creolina ;á
foram ingeridos.
- Contra quem reclamar?

Para quem apelar?

RITl HOje, Sábado, à�
17 e 1';),30 horas

Senõe. do. Moços
Kenny Baker, lefE DoneIl e Lyn

Merricb em
BEM AVENTURADOS OS QUE

AMAM
Comédia e romance! Emoçã.o e

melodio,!
Livre de cen,ura

No programa:

A mal·or l·mUDI·za�a-O Mariano, cidade do fé - nac. DFB
, "A Fôrça policial de New York-Short

b.. tó
· Preçol Cr$ 1.20, 1,80 e 2.40

que a IS ria
ROXY Hoje, Sábado, à.

regl·sta 16,30 horas
lo Notícia, da .emaRa 45x46 - DFB

Berlim, 21 (R.) - As auto- 20 William Tracy a Tom Sawye em

rídades nortes americanas em YANKEES À VISTA
Berlim, estão realizando a Urna doe eeneacionaíe comédias
maior ação de imunização em do Sargento prodígio

. 30 - 80 e 90 epieódios do ,en,acional
massa, Jamais realizada, para seriado com Tom Tylercombater os surtos de tifo e e o cã.o ACE
paratíro. Cerca de dois milhões I O FANTASMA VOADOR

.

e quatrocentos mil berlinenses 40 ANN MILLER, Freddy Martm
. '. b ," John Hubard emja _tece eraAm a pnmeira �a O AMOR FAZ DAS SUAS
sene de tres vaCInas, e maIs Ritmos! Romance! Ri.os!
de um milhão e novecentos Uma comédia alegre e divertida
mil, ou sejam sessenta por Imprópr!o. até 10 anos

cento da população, já com- Preço umco Cr$ 2,40

pletaram a serie. Graças a is- Hoje, no ROXY, às 19,30 horas
so, o surto declinou rapida- lo Notícia. da .emanll 45x46 • DFBmente nestas últimas cinco se- 20 Díck Powell. Claíre Trevor e Ann

Shirleyem
ATÉ À VISTA. QUERIDA
Um drama díferente e

8mo�ionanteP ..

3' - 8' e 9' epi,odio. do seriado
O FANTASMA

4' Richard Dix, J. Carrol Naish e

Gloria Stuart em:
ESTA NOITE MORRERÁS

6ovêrno do Estad
O sr. Interventor federal n

ta�o assinou, entre outros, oso
guintes atos:

Decretos de �o de dccrmbrn de 194'
O ETER,'E:'\TOR FJ·;IH:l{.\J, RtS(:

Rcconbeccr :

De acórdo COI11 o ofício De:\" 14 '9�3, l!
(42), de 7-]2-45, do �Iini�t(�rio da5�
ções Exteriores :

Ernesto Higgenbach, Vice-CeJnsul lit
rio da Suiça, nesta Capital, com !urisdição
todo o Estado. por lhe haver snln cone
"exequatur" ú sua 1l01l1C�H:::l(l.

t

Conccdrr (,xoJ/cra�:tio:
A Xl auoel Elp.idin elo ] .auo. do ('arg�)

de Paz do 2° suh-distrito da sede do 1111

I
pio e comarca de Florianópolis.

Xomcor:
De acórrlo com o art. ] ú9, do decreto.lt
431. de 19 de marco de 1940, cambio
com (I � 1'-', elo art. 331\ do decreto.!�
()14, de :2 de ruat-ço de ]942:

..

Ef iaahetb Scoz para suhst i uti r o f:scri\'\
Paz di) cii su-ito da sede do município de n

'.

comarca ele l ndaial, cnquantu durar o imp
menta do respectivo titular.

Dcsionar:
Paulo 'I'avru-es da Cunha ),1 elo, ocupantt

cargo da classe P da carreira de :.\Iédico.
tarista, do Quadro (_�nico do Estado, para I

pender pelo expediente do TJepartameQ.t�
Saúde Pública do Estado, enquanto dur�
ausência do respectivo titular.

Portaria dr 18 de dezr-nibro de 194.1
O J�TERVE�TOR FEDERAL RE�U

Cnnccdcr lircnça :

De acórdo com ° art. l.i(), alínea a, c

nado com o art. 158, do decr-eto-lei n.
de 28 de outubro de 1941:

A Jamile �\l aria Xahas, Escriturário.
E, do Quadro ('nico do Estado (Diretoria'
Fomento da Produção Vegetal), de quarenta
cinco (45) dias, com vencimento integral,
do em vista o laudo de inspeção médica a

foi submetida e a contar de 15 de n�\::In

último.
Portaria. de ]0 de dezembro de 1945

O rX'fER\'E�TOR FEDERAI, RESOL'i
Afim de evitar epidemias e a si- Licenciar, rcv-otjicio", em prorrogação:

tuação de intranquilidade disso de- De acordo com o art. 144, item In, cam�
nado com o art. Lô l , do decreto-lei n. 572
de 28 de outubro de 1941:

Dinarte Tacinto Borba, ocupante do cargo
classe F da carreira de Escriturário, do º
dro único do Estado, por um

menta integral.

Enlace Gallotfi-Gonçalves

I

Será acontecimento social de larga repercussão o

enlace matrimonial do sr. dr. Laudelino Solori Gaüotti,
consultor jurídico do I, A. P. T. E. C., neste Estado, com.
a gentilíssima senhorita Maria T. Campos Gonçalues, ele
mento de escol no seio da sociedade catarinense,

O ato civil, realizar-se-á hoje, ás 9,30 horas, na

residência dos pais da noiva, á rua Artista Bitencourt,
paraninfando-o, por parte da noiva, o sr. José Pedro Gil
e exma. sra. Ecila Fausto Gil e S1". Carlos Borges da Con
ceição e exma. sra. Noêmia C. Conceição; DOr parte do
noivo, o sr. dr. Francisco Benjamim Gallotti e exma. sra.
Alice Fausto Gallotti e o sr. Luiz Boiteux rtazza e c.uua.

srita. Carmen da Conceicão Gallotti.
Paraniniarão o ato religioso, ás 10 horas. na Cate

dral Metropolitana, por parte da noiva, o sr. João Gon
çalves e exma. sra, Tabitha Campos Gonçalves e José 4.u

gusto de Faria e exma. sra. Celina Campos Faria. por
parte do noivo o sr. dr. Luiz Gallotti e exma. STa. Maria
Antonieta Pires Albuquerque Gallotti e sr. dr. Odilon Viei_
ra Gallotti e exma. sra. Maria Pereira Gallotti.

Após o enlace, o par seguirá para Cabeçudas. onde
passará a lua de mel.

-----------------------------------_--_-_-_---_-���

RECORTE IPequenas notíciás
ESTE AVISO I Segundo anunciam de I��lI1dl�eS,

perante os ex-graduados tigu rões

I do nazismo foi exibida uma pelí
cula reproduzindo a história da as

j ccnsão de Hitler ao poder, na Ale
! manha, e muitas das solenidades
cheias de brilho exterior c da pum
pa que caracterizava a encenação
púhlica elo partido nazista,

ANTIGO PREPARADO INGLES

PARA ATURDIMENTO E ZUM·

BIDOS DOS OUVIDOS

corrente, civis britânicos estão sen

do recrutados para o trabalho de
socorro à Alemanha. As autor-ida-

Se V. S. conhece alguma pessôa que so

fra de congestão catarral ou aturdímen
to, recorte este aviso e leve-lh'o.

o catarro, o aturdimento e a d íftcur

üade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vítortesa e tem proporcíona
do alívio a muitos sofredores, é conhecí
do sob o nome de PARMINT e está à

e Durarà até abril

manas.

3 -VII. I

Vavaram OS próprios
túmulos
Moscou, 21 (Reuters) - A

rádio desta capital informou
esta manhã, que um soldado
germânico de nome Krause,
antigo membro do 3350 bata
lhão de segurança germânico,
declarou perante o tribunal
soviético, julgador de prisionei
ros de guerra alemães, por
atrocidades cometidas na re

gião de Smolensk, que os ale

mã�s eliminaram tôda a popu
laça0 de uma aldeia, que re
cebeu ordem para dirigir-se a
um bosque próximo, sendo en
tão forçada a cavar seus pró
prios túmulos, procedendo-se
então a matança de tôdos
aqueles moradores, com raja
das de metralhadoras.

«O Assobiador» personagem estra
nho e apavorante. que vivia na.

trévas e tudo sabia , ..

Impróprio até 14 ·ano.
Preço !mico Cr$ 2,40

Horst Bue(hler e Senhora
têm o prazer de comunicar
aOIl ,eus parente. e amigo.
o nascimento de sua filha

WAND.,
ocorrido no dia 20 do corrente

Fpolis., 21/12 1945

o

)!

MISSl:�

os
,

reus de BelsenNuremberg, 31 (R.) - o Enforcadosjulgamento de Nuremberg que
entrará na sua quinta semana, Q. (;. do :\larechal :\lonlgolllery. Pierre Pont, ci\"iJ, serviu d.:.o car

provavBlmente durará até o
na Alemanha. (H.) - Anuncia-se rasco,' porque a policia milHal' bri

lnês de abril do ano proxlulo, ol'icialme.nte neste Q. C., que foram, tânica náo cnnsidera os enforca

segundo dedararam _fontes <lntelll. enforcados onze réus de ml'ntos como parte de suas funçôes.
chegadas á promotoria norte- Relsen, condenados à morte, entre As autoridades quizeralll qu:.� o cu r

anlericana. eles Josef Kramer, Irma Gress c 1"<'S('O fosse alemão, ·uma vez que O'

A vigilântia do tribunal foi Elizabcth Borman. O enforcamcnto veredito fôra pronunciado por um

redobrada, benl conlO lnedidas teve lugar pela manhã, cm Hame- tribunal inglês.
para impedir o suicídio dos liil1, panl onde os prisioneiros ti

acusados. Um funcionário ju- I1ham sido transportados qualro
dicial aliado, disse saber que

dias antes.

vários advogados dos grandes Capelães ca!úlicos c jJrn!cslantl's
criminosos nazistas que estão estiveram na prisão de Halllelin,
sendo julgados nesta cidade, para transmitir as últil1las palavras
pertenceranl ao partido nazis- de confurto aos condenados, os

ta, nlas, conlO foranl já for- .qllais, ao que consta, morreram

nlalmente aceitos pelo tribu- call1los sem qualquer extcl'iorisa
�lal, era impossível agir contra çiio de Illh!o. Também ,não houvc
eles. cenas do lado de fora da prisão.
Acredita-sé nesta cidade que Para as execuções foi usado um

as medidas para impedir possí- únicn cadafalso, e tiveram lugar na

veis suicídios dos grandes cri- prSCl1ça do diretor da prisão, tllllll
minosos de guerra nazistas, IlIl'clico britânico e d� testellHlllh.:ts
cujo julgamento nesta cidade que depllzeralll durante o julga
já entrou na quinta senlalla, lIJell to, que desta vez com]la I'ec('
foram sugeridas pelo promotor l"alll para identificar os condena-
soviético. dos.

-----

Clube 12 de Agosto
A Diretoria do Clube Doze de I

Agosto tem o prazer de apre-Isen tar aos seus associados e J

Exmas. "famijias, votos de I
BOAS-FESTAS E FELIZ IANO NOVO. J

PARA

E C Z
fERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

VEIO UM CARRASCO DE
LONDRES

Londres, 14 (R.) � Acredita·se'
que () homem que c<nforc:m Era

mçl', Irma Gresse e outros crlrr!Íno
sos de Belsen, condenados it morte,
foi o carrasco chefe da Gran-Bre
lanha, Alberl Pierre Pont, de 31
anos.

Ess�� suposição não foi confirma-'
da por qualquer autoridade CÍ"il .JU'

militar, que se originou com a no

tícia de que fôrças de estilo bri!ii·
nico estayam sendo erguidas elll

l'\nremberg, onde foram julgaJos os

criminosos de Belsel1.
Essa suposição coincide com a t

âllseneia de Pierre Ponl. O referi-" ,
do carrasco pertence hú muHos
anos à familia Pierre Pon l, cujo
antecessor foi um. tio, também car-

I raSCD. Acredita-se que "os honon\
'rios" do carrasco correspondem li

lO libras esterlinas pelo primei!'O
executado decrescendo nos delll ai,;.
Pierre Pont, nas horas vagas, arre

dondR suas rendas explora,ndo lml"
Illerct'ari.

CONTRIBUA
para a Caixa de F..!'molas aos Indj··
gentes de FlDrianópolis.
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