
No comício de domingo, pró-Gaspar Dutra, ficou provado, por
a

.

mais b, que Nerêu Ramos é, sempre, Nerêu Ramos, o cidadão
n· 1 da política vitoriosa em Santa Catarina.

IComo falou o embaixa-
I

dor acedo Soares
SÃO PAGLO, 12 (A. ��.) - O novo Interventor federal,

I embaixador José Carlos Macedo Soares. ao assumir o cargo.
pronunciou o seguinte dlscurso : "Estamos vivendo, neste mo

mente, páginas maravilhosas da nossa história. Páginas de

desprendrmen to e extraordinário patriotismo. As classes arrna

das, rigorosamente unidas, desde os mais altos chefes até seus

dedicados soldados, acham-se empenhadas em satisfazes os me

quivor-os anseios da Nação, estabelecendo sua liberdade e ass

guran.do seus d i re itc.s sob o ímpér!o da lei restaurada". Refe
rindo-se à sua nomeação disse; "A escolha de meu n.orne para

presidir o próximo pleito eleitoral do Estado de São Paulo ex

plica-se pela própria fôrça dos acontecimentos. Minha defini
ção anterior em face dos candidatos concorrentes, em nada.

enfraquece meu dever de imparcialidade e justiça diante do

povo paulista. Ambos os candidatos são dignos cba alta investi
dura".

o "'IAIS ANTIGO DlÁRIO DE SANTA CATARíNA
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o Brasil é um bom freguês Popn.la�ão e creD�as
_

religiosas
.

O sr. Percival Farquhar, veterano industrial de 80 anos de Analisando a distribuição da R
-

d t 't d
.

J�ad�, que pas�ou a m�tade de sua \�id� empenhado n? desen-Ip�pulação �o..

Piauí segun�(j as MIO a mau em o ri mo a guerravolvimento de Instalações de força hidrául íca, siderurgia e f'er- crenças religiosas, o Gabmete

rovías brasileü:as, .prognostlcou que o Brasil se tornará um I
Técnico do Serviço �acio�al de I A vid� na Grã-Bre�anha 'nu- bras �sterlinas, que muito se

dos melhores fregueses dos Estados Unidos e da Grã-Breta- n:2censeamento atnbue aquele dou muito pouco durante esses aproxima das grandes sema

n,ha .. C! sr., F'a.rquhar, norte-americano de nascimento e que es- Estado, no insl�nte do censo de �e?es q�e dec0n:eI:am d�sde o nas de "�conomia de g�erra"
ta VISI!ando, �s Estados Unidos, declarou numa entrevista que 1940, um contmgente de .... pIa.V; .Sem dúvida h� vá- que. registraram 146 :r:lllhões
as razoes básicas dessa previsão residem 'na revolução índus- 99,60 por cento de pessoas que nos indícios do retorno a paz, de libras. Embora as fábricas

t�'jal do Bras�l em prol do progresso nacional; na imensa quan- professavam a religião católí- cC?mo P?r e�emp!o a restaura- e�tejam ser:do conv�rtidas "80'

{Idade de creditos em cambio externo acumulados pelo país co - r�m�na. O� protestantes çao da_ Ilummaç� urbana. e ,a pídamente a p:-oduçao de paz

J1?� Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e na atenuação das constituíam ali apenas 0,26 remoçao d� a.bngos antí-ae- numa proporçao de cem por
dificuldades de transporte em consequência do fim ela zuerra por cento do total da popula- reos. O público, entretanto, cento os trabalhadores ainda

b •

ção. Em números absolutos, continua sob os padrões de mantêm o ritmo de guerra.
---------------------�------ 814.278 pessoas pertenciam à "austeridade" que vigoraram

Os )·udeus reconqUI-staram seus dl-rel-tos religião católica; 2.129 à pro- durante a guerra. O raciona- Prol·bl·U a J·ogatl·n�testante; 30 à ortodoxa; 35 à menta de roupas e alimentos U

hebraica; 1 à islamita; Hl.'; à chegou mesmo a ser reduzido, Fortaleza, 12 (A. N.) - ('

(? presidente do Conselho Nacional Eslovaco, dr. Joseph I espírita, e 3 à positivista. Os A taxação encontra-se ai.ida secretário de Polícia prc 'bíu

0# Lettl'l.ch, falando. sôbr� a situaç.ão dos, judeus na Eslovaquía não religiosos eram em núme- no �eu mais alto �ível e o povo qualquer espécie de jogo de

dedalOl� que os l�r�elJtas, que toram víttmas de Inimagtnávst Iro de 440, ignorando-se a cren- esta sendo advertido a econo- azar no recinto da Feira de

persegUlç�o I�OS �lt�mos cinco anos, reconquistaram os seus ça de 369 pessoas. Outras reli- mizar mais resolutamente do Amostras, ressaltando que a

plenos ,e. iguais dlreJt_?s com respeito à propriedade, à religião giões eram professadas por 121 que �nca. A primei�'a semana Feira deve ter o objetivo de

€ a poutíca, em relaçao a todos os outros cidadãos da Repúbli- indivíduos.. londnna de economias de paz apresentação de seus produtos
ca tchecoslovaca. Logo após a libertação foram abolidas tôdas realizou um total de, aproxí- e não servir de campo para a

as medidas e leis de díscr ímmação racial, pois os princípios sus- ESTEVE NA madamente, 144 milhões de li- jogatina.
tentados pela Tchecoslovaquia são diametralmente opostos ao POLICIA MILITAR

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

anti-semitismo e às atividades criminosas contra a livre exis- Stalin desí finou seu substituto
tência dos judeus. Rio, 12 (A. N.) - Esteve pe- 6

la manhã em visita ao Quartel LONDRES, 12 (U. P.) - Um despacho não confirmado

General da Polícia Militar, o de Estocolmo revela que o generalíssimo Stalin está doente e

ministro Sampaio Daria sendo que nomeou o general Andrei Alexandrovích Zhdauov seu su

recebido pelo general Denys, cesso]' caso venha a falecer. O despacho acrescenta que Stalin

Rio, 12 (A. N.) - Érico Ve- que apresentou a oficialidade entregou uma carta ao Supremo Presidium Soviético, a qual
ríssímo, conhecido e s c r i t o r do Q. G. ao titular da Justiça. estava lacrada, e que indica ZhclJanov como seu sucessor.

. gaúcho, realizou em ::Oôrto Em seguida, o sr. Sampío Do- Zhdanov é tido como amiao íntimo de Stalin.
Was�'lin.gton,. �2 .(U. ;P.) Aleare interessante conf'erên-

�

O
.

b tã Cl t
�

. ria acompanhado do coman- PAnA suns'rITUIR S'rAJJIN
prernier 1'1 amco

_

emen cia, sôbre os Estados Unidos d t
.

Attl h f d
.,

'Ju - an e e oficiais da Polícia Mi- LONDRES, 12 (U. P.) - O Daily Mail publica, sem con-

ee, o c_ e e o go_ver:r:o "c,a- exaltando as altas virtude" ;10' lit
nadens . M k K

u - 1 ar, percorreu demoradarnen- firmação, uma notícia de seu correspondente em Estocolmo,
.

e, SI. a_c enzie
_

mg
..

' e povo norte-americano e o espí - t
o preside t T· . 1

I
e as diversas dependências segundo a qual "o general Andrei Zhdanov, de 49 anos de ida-

,_ n.e ,l.uman 1��_lZ�- rito de cooperação que carate d 1 t b J
rao uma histórica conferência riza o povo da ;Tand ' .' bli

aque e es a e ecimento. Urna de, preside nte do Soviet de Leningrado, chegou a Moscou d'is-

acêrca da ell . f"
b e I epu i- companhia prestou ao vísitan- posto a assumir a chefia da URSS se Stalin continuar enfermo.

m 101 OI ma oe ca democrática t
controlar a bomba atômica no

e as continências de estilo. Acredita-se que Stalin permanece no Cáucaso.

����f�fs. gap�:e�r�e�����i� C=-o-.-:I�a--:b;--o-r-a-r-a-::'--c-o-m---o--·�··-p�·r-e-s-.--L-·I-n-h-a-r-e-s infoI����r�s •.
notícias são atribuidas a círculos finlandeses bem

britânico chegou em um gran-

dde avião de transtporte, .

11ue PORTO ALEGRE, 12 (A. N.) _ A Associacão Comercial A polICia interrompeu a manifestação
esceu no aeropor o naclOual, d E

,
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-

o stado telegrafou ao presidente José Linhare�, cumj)l'imell- P' t � 2 (U P) Co e A METRALHADORAS
as ,0 da manha de sábado. O 1

o�' o, j_ ••

- ICl-

primeiro minislro canadense �anc 0-.0 em nome elas classes conservadoras locais, pela sua çaram a surgir os prim ),os Pôrto, 12 (U. P.) - A polí-

chegou de trem, quase ao mes-
lllvestIdul'a na snprema chefia do país. A Associacão Comer- choques entre a opinião pÚDli- cia, armada com metralhc,do

mo tempo, procedente de No-
cial externou, assim, seus IJropósitos de colabora�ão com os ca democrática do país e ü go- ras, dissolveu ontem à tarde,

va York, aonde chegou ante-
atuais poderes públicos, na órbita fiscal e econôn{ica. vêrno. Ontem, numerosos l1ii:-, em frente ao Palado do '}o-

ontem, depois de uma visita S b ' h
nifestantes realizaram llrna vernador Civil, uma manifes-

que efetuou à Grã Bretanha. O a era onrar a confianca com demonstracão em frente aos tacão de estudantes de todas

secretário de Estado sr. James ,consuladosJ dos Estados Unidos as JFaculdades e de outras esco-

Byrnes, acompanhado de vá- que fOI" di' til g id e Grã Bretanha, dando gn10S las, organizada para protestar

Tios funcionários do govêrno, S ln u O I de "Viva a Democracia, viva a contra o encarceram�nto dos

Tecebeu Attlee, no aeroporto, I
Liberdade!". Em seguida, de- membros da Junla DIretora da

realizando-se uma simples ce-
SÃ0 T UIZ, 1 � (A. �.) - O no"o int81Tentor nesre Estado ram vivas a a�nbos os)�aí�s::,. ynião. Democrática do �ôrt�,

Timônia O visitante lrcll1Stc- concedeu longa entrevista à imprensa local, tendo declarado Pouco depOIS, a polIcla mter- mcluslve o professor umverSI

riu-se rapidamente de automó- entre outras coisas, o seguinte: "Assumindo as funcões de in� vinha e atacava os manifesLan- tário Rui Luiz Gomes e certo

vel para a Casa Branca, onde terventor é meu dcver declarar ao povo que no exe;'cício das teso Dois estudantes sairam lE'- número de advogados.
Truman lhe deu as boas vin- funções saberei honrar a confiança com que me distino'uiu o ridos no choque com a poEcia, Os estudantes, e n t r e os

das. presidente da RejlúlJlica. Xão é necessário afirmar que �onsti- As ruas começaram a ser per- quais se viam muitas mulhe-

Attlee alojar-se-á na Casa L,Uill moti \'0 ele �rg.lllno a minha nomeação, ato que foi assina- corridas por automóveis blin- res. gritavam: "Viva a Liber

Branca durante o fim da se- CIO 1>01' um brasllelro que se impôs à admiração l)úhlica, por dados da polícia para iml:':dir dade! Viva a Democracia' ",

mana. O sr. Mackenzie Eing, sna gral1fle cultura e aprill1ora(la:: qualidades morais e cívicas reuniões, especialmente na

por sua vez, alojou-se em Blair (' l'efel'Cndaclo por ontro l�1'ilSileil'o que gosa cte insigne nome principal artéria desta cida.de,

House. O avião em que vUljOU -- o ministro da .hlstiça Desde o inL'io de sna o·estão tudo a Avenida dos Aliados. Os b '1\

Attlee fez o percurso entl'e tem feito o presidente ela Repúhlica no sentido d: que "'lll to- des foram paralisados e os es

Londres e Washington em tio o território nacional as eleições de 2 ele dezemhro se l'eali- tudantes gritavam: "Morte a

19,58 horas. zem llol'malmnte".

Exaltou os fiE. UU.Conferência
importante

polícia".

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasda. melhores. pelos me�

nores preços 16 oa CASA MIS
CILANEA - Ru"C. Mafra, 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARAQUEDAS DE PAPEL
- Há mais de dois anos a Sue
cia vem fabricando paraqu
das de papel, providos de cor

das, também de papel. Esses
paraquedas, cujo custo é

eX-Itraordináriamente inferior ao

dos de seda, serviram para
lançar víveres aos fugitivos

Inoruegueses que se retiravam
para a Suecia. Acredita-se que
os paraquedas de papel, que já
foram utilizados também pe-

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

las fôrças a I ia das, sejam
empregados para lançar jor
nais e outros volumes até 100
Kgs.

Funcionará novamente, durante os mesês de dezembro e ja
neiro. o já tradicioncd CURSO DE ADMISSÃO dos professores José

_- .._................._....· ...-_...
_.........._....�.........__.�T_.... Warken e Waldemiro Cascaes, (ambos do Colegio Catarinense), desti

nado a preparar candidatos, de ambos os sexos, aos exames de ad
missão de todos 011 estabelecimentos de ensino secundário, taill cern c:

giná.ios, escola. normais. academia. de coroércio, etc.

As aula. começarão no dia 5 de dezembro e serão ministra
das no periodo da manhã, da. 7 à.s 11 horas.

Clube dos Funcionários Pú· A regularidade das aulas e a longa prática dos professores

hli C" d S t contituem a maior garantia da sua eficiência. No ano panado, a
.

lCOS lVIS e an a percentagem de aprovação foi superior a 80. ',do t0tal dos olwnos .

Catarina Contribuição: O curao completo. inclusive taxa de inBcrição
a v i S o no Ginásio, que será feita pelo Curso, importa em Cr$ 200,00 (du-

Cornurdcn-ee ao. IIrll a.sociados aerrtos cruaeíres}, pagaveÍII no ato da matrícula.

que o Ir. dr. Saulo Ramos oassou I Matricula: Das 8 à.s 20 horas. todos os dias úteill, rne nos sd

a fa2.er parte do corpo m�(Üco do bados, no Curso de Humunídcdes, à rua Trajano, 36, ou na residen-

C:1ube, atendendo, na sua especia- cio do. respecti�os professor,es. .. . , ....

hdade -- Cirurgia Geral. Gíriecolo- A rnctrfcu lo , de numero IImltado de alunos. Ja fOI In ícíodc .

gia, Obstetricia e Traumatologia -- Obs : Só se aceitam cdunes para o curso completo.
às segundas e sexta. feiras, dali (310)
13 às 15 horas. na nossa séde so-

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

cío l, onde 08 demais facultativos
ESCRITÚIUO .HTHíDH'O ('CHn�RCL\L

srs. drs. Paulo Fontes. Newton D' Assuntos: .luridicos - Comerciais - Huruis e l nforrunlivos

Avila e Agripa F ada, continuarão Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra ou venda
a atender nos horários habituaiu de imov eis, pinhais ou qualquer empresa neste estado
e nas respect lvoa especializações. Diretor: __ DIL :BJLIsr ,\RIO DE CA:\lARGO BRANCO

Florianópoli., 9 de novembro da
1645. A D V O G A D O

VITOR LIMA,
Presiden te na Diretoria

i"i.iiGiiiirOj
• •

: Por ENFLO :
- .
......... .........

PORQUE CORREU?

O guarda - Porque você en

trou naquela casa ?
O prêso - Pensei que fosse

a minha.
O guarda - E porque cor

reu quando viu a dona da ca

sa?
O prêso - Porque pensei

que fosse a minha mulher ...

O CAFÉ - O café foi intro
duzido no Brasil por Francisco
de Melo Palheta, no ano de ..

1727. Os historiadores hesitam
quanto à nacionalidade de Pa
lheta, que, segundo uns, nas

cera no Brasil e, na opinião de
outros, era português. Acredi
ta-se que tenha nascido em ..

1670, aproximadamente. Incor
porado às fôrças do "Estado
do Maranhão e do Grão-Pa
rá", realizou varias expedi
ções' conquistando, em 1772, a

patente de sargento-mor e ca

bo de tropa de guerra. Justa
mente numa dessas expedi
ções, à Guiana Francesa, Pa
lheta trouxe os pioneiros grãos
de café. O primeiro cafeeiro
foi cultivado no Pará, passan
do mais tarde a São Paulo e

outros Estados; Rio de Janei
ro, Espírito Santo, Mimas e

Baía são também produtores
de caté. As principais varieda
des do café brasileiro são bo
tucatú, crioulo, murta e mara

gogipe.
* * '"

('ONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas a.os Indí
gentes de Florianópolis.

I Ile ,�e� !!'��ãO de

I
Flag'at.a tia H. RiU., Ptínío da

Fonseca .iUeudollça l 'a bra I, ('a·

, , pltão dos Portos dêste Estatlo,
iac:o chegar ao couhecimento

,los interessados que:
A) - Os reservistas da Ar

mada de la e 2<l Categorias das
Classes de 18 a 44 anos, isto é,
os nascidos de IOde janeiro

I
de UJOl a 31 de dezembro de

1�)27, residentes no Estado de
Sallta Catarina, deverão rece-

I bel' ele s de novembro a 10 de
dezembro a íicha de apresen

tação na Capitania dos Portos

I elo mesmo Estado, em Floria-

'I nópolís, e entregarão a referi
da devidamente preenchida de
16 a 30 de dezembro no mesmo

local, co m a caderneta de re

servista, para ser apôsto o

competente "VISTO", de acôr-

f. •• .: I do e;0111 o seguinte horário
'dias úteis: das 9 ás 12 horas,

II B) - Os reservistas da Ar

mada de 3a Categoria das mes

mas Classes, residentes nêste
Estado, não subordinados a

Emprezas ou Companhias de

Navegação, receberão a ficha
de apresentação no prazo su

pra - na Capitania dos POI
tos do Estado de Santa Catari
na, em Florinópolis, ou em

BUS Delegacias de São Fran
cisco do Sul e Itajaí ou Agên
elas de Laguna, e entregarão
na mesma Capitania, Delega
cias e Agências, de 16 a 30 de
dezembro, devidamente preen
chida com a caderneta de re

servista na qual será apôsto o

respectivo "VISTO";
C) - As Emprezas e Com

panhias de navegação, com se

die nesta Capital, receberão as

fichas de apresentação (tantas
quantas forem necessárias pa

que só se ve- ra seus empregados reservis
tas da Armada, na Capitania
dos Portos dêste Estado, em

Florianópoli.s, e as restituirão
devidamente preenchidas com

as cadernetas de reservistas
para o fim já indicado;

D) - Os residentes em ou

tros Estados, em trânsito, re

ceberão a mesma ficha nesta

Capitania, Delegacias e Agên-
cias, sendo a entrega feita em

idênticas condições pêlo pró
prio, que apresentará sua ca

derneta de reservista, na qual
s e r á apôsto o competente
"VISTO" ;

E) - No corrente ano não
haverá a "Comemoração do
Di a do Reservista", com as so

lenidades que lhe são próprias
Capítanta dos Portos do Es

tado de Santa Catarina, Flo

rianópolis, 7 de novembro de
1945.,
.. 'X(']SO!l ,lo Livramento Cou
tínho, Escriturário da Classe
"G" - Secretário.

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

escrever por u rn c esfera de aço.

"
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CASA' MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A

Victor. Válvulas e Discos,
Rua Conselheiro Mafra. 9

�··�t(o H� iGUAL
�._" •• a .tlt, _

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Uma & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n, 35

Florianópolis

Clube 12 de Agosto
PROGRA1IA PARA OS lIESES DE NOVEMBRO );

DEZEllIBRO DE 1945:
NOVEMBRO

Dia] 8 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia 25 COCK'l'AIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

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

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

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

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

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

Clube, previamente, a inscrição para a mesma).
.

Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás
22 horas.

OBSERVAÇÕES
:Êste programa está sujeito a modificações,

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, perrnitêndo-se o branco.

SANG1JENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crranças Raquíticas rece

berão li tonificação geral
do organismo com o

Curso de Adlllissão

Ru::! Frei Hogl'1'io. ,1-1 - Caixa Postal ;34 - Fone !H

Endere<:o Tel. ELfBH<\?\CO LAJES - Sanla Catarina

.,

o D:�v!�OI
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

I �
Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
N. C.pital:

Cr'
Cr,
CrI
Cr,

avulso Cr$
N. lllterlor:

Cr,
Cr'

70,00 '.
40.00 .'
20,00 ,

7.00
I

0,401:

Ano
Semestre
Trimestre
Mês

Número
i,

80,00
'

45;00

i'c-s 25,00
Cr$ 0,50

ii
Anúncio. mediante contrito. fi

li'
i

Os ortgínata, mesmo não pubü-]
cados. não serão devolvido•.

A direção não se responsahrliaa
pelos conceitos emitido. noe

artigos assinados

Ano

Semestre
Tr-ímestre

Número avulso

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

Yida Militar

Xatas R uraes

Crônica da Semana

Economia e Finanças
V ida Bancá ria

J ur-isprudência
Xotas Científicas
Oovêrnc do Estado
Fatos Políticos
Xotas Locais

pg. 3
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5

5
fi

"
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Dírcção de D. S. Lino :

1\oticiário Estrangeiro
Xot icias do País

Pelos 1'.1unicipios
Estatística

Esportes

1 .,

2

5
I

I
II
I'
I

Notas da Prefeitura r,
7V ida Escolar

Dírrcão de E, Flores:

-:\lagazine
Concursos
Vida Social

2

:2

3

5

(j
:\em todos sabem

Religião

Reportagens de:

D. f. de Aquino pg. ,11v.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PRl-;ZADO Ll�n'OR: Se o que lhe

interessa é. realmente, uma provid-ncia
para endireitar o que estiver errado ou

para que aleuma falta não se repita: e

::\ .2\0 o .. .scândalo que a sua reclarnaçâo
ou queixa poderá vt r a causar, encami

nhe-a á SECç:\O R ECT,A:\IAçrl;;'S,
de () ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

ele direito, recebendo 'T_ s. urna informa

cúo do resultado, embora em alguns ca

sos nâo sejam puhlicados nem a recla

mação nem a providencia tomada.

Achados e perdidos
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesta redação, o:

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15'

de Outubro, com fotografia de uma

senhora, tendo ao cole uma crian�'
ça,

- Certificado de reservista de
1 a categoria, n. �59057, expedido a

.\Ianoe.l Carnilio de Lima, com car

tas. fotos, etc.
- Uru recibo passado pelo sr,

Titn Peixoto aos srs. Vitor Rab f!

}l ercules Allet, referente à vends
de UIll caminhão.

--Tscnção de salvo-conduto, ex'"

pl'dida a Antônio Hoepers, de Gua'
rntl ngucta, neste Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social
__.. .... - ..

AXIVE RSA lHOS
Fazem anos hoje:

a menina Mar ilena, filha
sr. Protásio Leal, escrivão
Registro Civil;

a exma. sra. d. Iracema IBruggmann Barbosa;
a exma. sra. d. Zoê ele JUes-

quita Rocha ; I
,

o sr. dr. Jorge J. de Sousa,

1'médico veterinário; Io sr. Alvaro F'rancísco da
Luz, prestimoso garçon do Ca
fé Rio Branco;

o rev, Pe. Rodolfo Machado;
o sr. Clemente Rovere, co

nhecido e hábil motorista;
o sr. Antônio Castro;
a srta. Haydée Mamlslni,

professora;
a srta. Hilc1a Silva:
o sr. Edgar Arantes.

�OIYABO

do
do

Cem a gcntil srta. Céli M.
Cardoso, C011 tratou Casamento
o sr. Walter Teske, funcioná
rio do IAPI.
V1A.L\XTES

Em companhia de sua exma.

;.espôsa, chegou a esta capital o

31'. Mário Sanches, do alto co

mércio ele São Paulo.

BR��I-to
O alfaiate indicado

Tiradentes

Cme Odeón
A's 530 e 7,30 horas

I• SESSÕES POllULARES
'(Da 6 ult�mo. episódios do melhor

.

.eriado que o cinema já
apre.entou=

G-MEN JUVENIS DO AR
-corn «Os Anjo. de Cara Suja» e

Frankie Darro
7. a, 9. 10. 11 a 12 epu.ódio.

(14 parte.)
., No Programa =

Filme Iorno l -D.F B.
Rapsodia Panalnericana -Short

Preços Cr$ 2,00 e 1,00
Impr. até 14 onoa

* � *

Cíne Imperial
A's 7.30 horas

última exibição
'\Um granfin.íisíma drama de mis·
-terio que se desenrola na alta so

coniedade nova-iorquino no. dias de
ouro que antecederam

Pearl Harbour:
LAURA

-com Gene Tierney, Dana Andrews,
Víncent Price e Cliffton Webb

No Programa:
Brasil Atualidades D.F.B

A Rã e a Pl'incezo -Des. Co1.
Fox Airplan News -Jornal

Preços Cr$ 3 60 e 2 40
Impr. até 14 ano.

* " *

50' Feira no Odeon
Carlos Gardel em:

CAVALGADA DO TANGO

'*'

CONVITE
ROBERTO LUIZ MACEDO

VINHAIS
10 Tenente Aviador

O Comandante .e ali Oficiais da
Base Aaérea de Florianópolilll con

vidam as peUOQa de relações e a

mizades do seu colega ROBERTO
LUIZ MACEDO VINHAIS·- pri
meiro Tenente Aviador --

para as·

.i.tirem à missa que será celebra
da na Catedral desta Capital, no

�dia 14, 4a-feira,à.. 8 hora. em suo
.

frágio de sua alma.

,

i I

;
I

Faleceu aos 127
Londres, 12 (U. P.) O

"News Chronicle" informa de
Bombaim que faleceu em Bur

ganj, perto de Bhopal na India

Central, Haji Ghulam Maho

med, com a idade de 127 anos.

O extinto' tinha 32 filhos, o

mais velho dos quais com 39
anos de idade e o mais ,TIO';O.

com três anos. Era muculmano
e casado 10 vezes. Sua décima
esposa tem atualmente 32
anos.

I
-

h.

Sapataria Jurity 'I A�,�n�) d;pr:���!!!�C:��ou
! ho ie decreto pelo qual fica concedido a todos os servidores
federais, civis e militares, ativos e inativos e em dispona-

; bilidade, um abono de emergência igual às importâncias
que perceberem ou lhes seiam devidas no mês de Novem
bro corrente, a título de vencimento, remuneração, gratifi
cação, salário, provento e pensão. Este abono será feito no

decorrer do mês de dezembro dêste ano, e para atender
às despesas previstas neste decreto, fica aberto um crédito

especial de trezentos milhões de cruzeiros.

VORcurso semanal
dos

Vines BITZ e HOXYRua Tiradentes 19

Apresenta seus últimos mo

delos em calçados finos
para senhoras

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

5 e 6 por Cr$ 95.00

Finíssima tela azul, pMlta.
branco e bordá, guarnições em

camurça. salto Anabela 6 e

meio por Cr$ 100,00

Lindo sapato em pelica, preta
azul, bordô, salto 4.1/2, 5.12

e 6.1 2 por c-s 98,00
-'

Em pelica, marron. pre'ta, azul
e búfalo branco .alto 4, 6te 7

Por Cr$ 9800

Em camurça boedô , preta, e

búfalo branco, lIalto ra.rnpa

2.1/2 Por Cr$ 95,00

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

Por Cr$ 80,00

PROIBIDOS OS
DISCURSOS

•

Buenos Aires, 12 (U. P.) -

Os primeiros passos definidos

para as eleições, agora marca

das para o dia 14 de fevereiro,
foram dados pelo ministro do

Interior, Urdapilleta, que proi
biu as radio-emissoras do go
vêrno de transmitir discursos

políticos. As ordens ao Secre
tariado de Imprensa dizem

que, no futuro, as emissoras
só poderão transmitir com or

dem expressa do ministro e

apenas
-

programas dos depar··
tamentos governamentaii:> es

tritamente dentro dos limites
de seus deveres.

Reunião de Ministros de Estado
Rio, 12 IA N.) -- E.tiveram reunidoll hoje no Catete todos Mi

nistros de E.tado. sob presidência do chefa do govêrno. Nesla impor
tante reunião foram tratado alllunto. de máxima relevância, c onauba
tanciados na assinatura de trê. decretos sôbre: concesado dum abono
de emergência aos servidores civis e militarell da União; os p oderes
constituidos do Parlamento que será eleito a dois de dezemhro de
1945; e o patrimônio de partidos dissolvidos.

CINEMA Correio Lageano

I
--I

NlYl�l.t·? 1

Vendo QvuJ:10 na

AGÊNCIA PROGRESSO

5

DA 6a SEMA.l�A
1° lugar

PEDlHi\:HO, O S.\BIDO
O professor pergunta:
- Quem descobriu o Br-asil v

A aula fica em pleno silêncio.
Ninguém sabe. Sómente Pedrinho
está corn '(J dedo erguido.

- Diga. Pedrinho. Mostre a SlIil

sabedoria ...

Pedrinho, levantando-se, respon
de:

- Posso ir fora, professor "1
S. Guimarães

PAHA A "SESS,\Q DAS }IOCAS"
HOJ_b :\0 CI:\"E HlTZ:

Y () f•. \ :\ I) A. : ,=----------------=

O .. trailcr" que esta send() passa-!
do uo Cl:\,[:: li! 1'i: km nuuavi lha-

--

do tôda genll', pois "YOL:'l.i'\DA" é R II'"g"
-

1I11�. dos nraio ro, fi.hlll'S que. os es- e lao
turlios mexicanos Ja produz irum. .

_.

Fulando num espanhol castiço e CalollclSmO
csplend ido, (J crurecho do filme, O SANTO DO DIA
compor-ta cenas de alto luxo e cin- • * •

titantes bailados. fiestas nas ha- 13 de Novembro
c iendas de senhores de mando.

O trama é romuntico. Os artistas. STJ ESTANISLAU KOSTí<.__.A,
celcbr iss.dos nos teatros do .Mexico CONFESSOR
ardente ... E as músicas nem é bom Na tarde de 26 de outubro de
falar, Porque as músicas do mexi-
co são tudo que há de mais belo

1567 bateu à porta do novrcia-

mais dulcissimo. mais sublime ...

' do da Companhia de Jesus, em

Para uma "sessão das moças" Roma, um mocinho de 17 anos
"YOLANDA" é tudo que o nosso de idade. Tinha vindo de lon
belo sexo possa desejar: tem muito ge. Sua pátria era a Polônia,
romance, muita alegria, muita mú-
sica e muito amor...· onde nascera aos 28 de outu·

Procurem conhecer a vida ale- bro de 1550, sendo seu pai um

grc das classes sociais da grande poderoso senador daquele rei
nação amiga vendo o desfilar de no. O jovem chamava-se Esta
cenas bonitas que se nos apresen-
ta ante nossos olhos sequiosos. no

nislau Kostka. Eloe e seu ír.não
filme "YOLANDA"... mais velho, de nome Paulo, fo-

Para você mocinha da ilha a ram para Viena d'Astria a.im
oportunidade de vêr hoje "·YOLÁN- de fazerem seus estudos. De
DA" ... Para você que carrega con-

sigo o romantismo ua alma lati- pois de um ano passado num

na ... Para você, esta ioia do cine- internato dos jesuítas, teve Es
ma: YOLANDA"...

'

tanislau que alojar-se na casa
Uma coisa importantíssima' V3 de um luterano. O jovem,

cedo, porque às SESSõES DAS exemplo vivo de tôdas as virtu
:\lOÇAS" 110 CINE RITZ são da-
quele geito: "atochadinhas da sil- des, caiu gravemente doente
va", como dizia o Valentim... naquela casa e, quando pediu

DIA 15 DE NOVEl\IBRO os ss. Sacramentos, o nrotes-
Por ser o Dia da Proclamação da t t

--

·t·
�

República, o CINE HITZ, reservou
an e nao permr lU que urr: sa-

um filme de alto custo e grande cerdote católico entrasse no

sensação para 'o magno dia' de 5a• seu lar. no que foi apoiado por
feira próxima:

'

Paulo. Mas Estaníslau recebeu
UM FILME QUE E TODA UMA'1 te d

-

d
FESTA: "LILY, A TEIMOSA" ml.agrosamen a_mao e um

COM JUDY GARLAND. VAN HER� Anjo a s. Comunhao, e N. Se-
LIN. lVlARTA EGGERTH nhora deu-lhe a ordem de en-

Prepara-se a téla do CINE RITZ. trar para a Companhia de Je
�a. feira para receber um filme que SÚS. O pai opôs-se. Então Es-
e toda lima festa. uma esplêndida· . , ' ..

festa: ""Lil)", a Teimosa" que Judy t::m�lau !ugm, e tôdas as dílí-

Garland, Van Herlin e Marta Eazer- gencias ue Paulo para recon
th ,intel'J.�retaralll para a l\�tro. duzir O fugitivo ficaram infru.
Hlst(!rIa slllgela. mas encantadora tíferas. Estanislau dirigiu-se
pontilhada de lindas músicas e en- Dilli d � 'd
cantadores motivos cênicas, "Lily, PCar� . 1, mpgen; o� 18 _S't Pc, ro

a Teimosa" vale pelas oportunidade anlSlO e rOVlnCIa. Es e pTO
n,1ais boni!a da carreira de Judy va a vocação de nosso sa 'lto,
(Ta ri a n.c.l ,e .e ao mesmo !empo uma mandando-lhe que serviSSe .iOS

no.va .Vlto1'la (_lI.' �Iarta l..,ggerth: �s- alunos do intBrnato ai exi3tell-
plendlda na figura de uma dehclü- .' . -

sa cantora de o')eretas. Na vóz de te. Mas por fIm. CanlslO nao

:\f�:ta Eggerth f�z o filme apreciar, ousa admitir o jovem na ordefll
alIas, uma linda melodia zingara: por causa da influente posicão
"Kubelaika'·. L.

d' tE' R
"LILY, a TEnrosA" é D seg'undo

do pIa desEe't n_Vlla-o para 0-

filme que .TUDY GARLA.�D e LMAR_ ma, Gn e
_

s ams au consegue,
TA EGGERTH aparecem juntas, a realizacao de seu ardente de
COmo si uma só não bastasse para sejo: s. Francisco de Borja ad
empolgar qualq�le.r assistência ... mite-o no noviciado. Só 10 j_ne-
Ambas cantam dlvlllamen.te ... Am- .

t' d
bas são nomes internacionais ...

ses de VIda lhe. res amo .aln a,
Ambas são bonitas e cheias de 1n- 10 meses de VIda ediflC<1nte.
tenso "c.harrne"... Aguardemos o Em 10 de agôsto de 1568, adoe
dia de 5a feira. ée ligeiramente. Estanislau ne

de os ss. Sacramentos, afir
mando que ia morrer no dia
15 daquele mês. E, de fato, no

dia predito, sua alma mo;;en
tís.sima voa pa�a o céu.

LEl�\f A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

x

2° lugar
O N_ESMO CACHOHRO ...

- Como explica, João, que a sua

descrição do cachorro seja igual,
palavra por palavra, a do seu ir
mão Francisco?

- Muito simples, professor. E
que eu e o Francisco descrevemos
o mesmo cachorro ...

Dale Baseruci
x

3° lugar
De dois canos

Alfredo, porque você escre

veu a palavra espingarda com dois
"pU?

- t porque eu pensei que a es

pingarda tivesse dois canos,
Donald Abreu

x

MENÇAO HONROSA
MAU CONSELHO.,.

O que é que ac.onteceu ? An
daste brigando?

- Sim, e apanhei. E tudo por
causa do senhor. Fui seguir o seu

conselho ...

- Quando lhe disse para bri
gar

- Nunca, é verdade. Mas disse
que, quando estivesse com raiva,
eu devia contar .até vinte antes doe
"agir". Eu quis contar, mas o 00-

do estivesse com raiva, mas o ou

tro não esperou que eu terminas-
se ...

D. Hora.
x

Se não fôr ...

Quanto é 9 x 5, João 'I
54, professor.
vou procurar na taboada. se

não fôr tu me pagas L ..

Abilb31
x

APOSTILA
A. Schmidt - A sua anedota "O

diabo não quis nada com o rapaz"
foi querer alguma coisa com a ces··

ta.
Dalmiro Abreu - A sua anedota

"O professor entrando na sala" en

trou direitinho ... na cesta.
K. Tatau - "Dispepsia e Reuma

tisto" causou-nos... dispepsia.
E. OlhD - "Um tanto difíci["

encontrou facilidade em entrar na

cesta. .. Pedindo para que volte a

colaborar, transcrevemos urna fra
se da sua anedota: "É sómen,te
questão de prátic.a e perseverança".

Milton Silva - "Grave pec.ado"
foi ii cesta fazer penitência ...

Maria � Helena Você tem
lima caligrafia bonita, mas um hu
mor tétrico, Ainda ·estamos pro�
curando a graça dessa anedot::;_;

DOS OUVIDOS ...

- Sebastião, de onde as abelhas
til-am a cera?

-Dos "ovido", sim "sinhôr" ....

Luiz Daux - A sua anedota "Na
escoL'" é fraquíssima. Zezinho en

guliu um osso e você deve engulir
ullla pílula humorística.

Moacir Pereira - "Na aula de
geografia·' foi receber uma allIa de

geografia" foi receber uma aula de
humorismD na cesta.

ALDO SILVA - Fra - co - te!
.Tocé - .Jt>se Borba - Vülte com

outras, pois as que envio'u desta vez

foram fracas.
":\ ,rhel-t; Brand - Você fez um

trocadilho sem a mínima graça. e

ainda teve o caraduris.'1lo de dizer:
"Anedota de N. Brand".

Aos Dutros colaboradores - Vo
Cl'� nf:"1' (""';('2 p,a-pr'ern. Voltelll

u�o MARTE

Centro Acadêmico «José Boiteux)
CODvocacão

..

.

Comunicamos aOIi a"sociados d�ste Centro Acadêmico que, por
motIvo de fôrça maior, ficou acibda para o dia 14 do corrente, quarta
feiro. a seuão da a.semhléia geral para eleição do DIRETÓRIO e

CONSELHO FISCAL. cujo mandato terá inícIo em dezembro próximo.
A .essão. que se realizará na Academia de Comércio de Santa

Catarina, terá início às 18,30 horas Nãe havendo número legal ctque
la hora, Q eleição lIe".á procedida à. 19 ho!'o •• com qua!cruer número
de sócios prellentes.

.

Florianópolis. 10 de no""'mhro da 1944.
IVO REIS MONTENSGRO EUCLIDE3 F'::2NANDES

lo Vice P'r9sidante lo Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deseja obter
emprego?

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

4 O'·. eSTADO;'" Terca-felra, 13 a. Novembro _ t945
------------------------------------------

Notas rurais i TOSSE,

UZf.NAS Ci-íIMICAS BRJ\SlLElf\J\S LtdiJ.
c. [>...,.1, 14 - JABOT'(Al3f�1:.. - IE. $. Pa.'"

BRONQUITECARNEIROS DA RAÇA
SUFFOLK

'

A Suffolk é uma variedade
da raça das Dunas, segundo a

classificação de Sanson: é
uma raça Inglesa do grupo das

raças Down, muito conhecida
sob a designação de "cara ne

gra", nome que abrange tam
bém várias outras raças.

A raça é originária dos con

dados de Suffolk, Norfolk e

Cambridge, sendo o resultado
do cruzamento das antigas
ovelhas Norfolk, que eram ove

lhas carnudas, de corpo am

plo, volumosas, membros lar

gos, cobertos por um velo ex

pesso, de mechas de médio
comprimento e de carne muito

apreciada, com carneiros da
raça Southdown selecionados.

O resultado dêste cruzamen

to que se apresentou com a

forma compacta dos Southdo
wns e suas boas qualidades de

carne, sem os chifres da Nor
folk, porém com a sua colora

ção negra nas pernas e cate

ça, foi mantido e fixado por
meio da consanguinidade e se

leção.
A raca Suffolk hoje tem

ÚlIr'Ç lU f:'''TE LW\TR O !grande" aceitação, tendo-se es- Ir [j, '11. ID·� . II � ""

palhado por quase todos os

países que cuidam de ovinos.
Possue grande precocidade e

.resístêncía; sua constituição
física é muito robusta e não é
sujeita ás doenças. principal
mente a peeira. É extrema
mente rústica.

No Rio Grande do Sul onde
são muitos os fazendeiros que
se dedicam á sua criação, ela
tem demonstrado poder viver

perreitarnentea campo.
Não são exigentes as ovelhas

Suffolk, ,e dão-se bem nas pas
tagens de segunda e mesmo

mais inferiores. Não temem a

unidade se bem que prefixam
os campos mais secos.

Ultimamente tem havido
grande interêsse por parte
dos fazendeiros em adquirir
bons animais. Têm sido mui- --- ................. -.""'��,......."'''''''''.'-

tos os reprodutores importa- nascimentos é de 150 corde.ros
dos da Inglaterra. para 100 ovelhas, Estas são.

Os produtos destas criações boas mães podendo aleitar per
selecionadas são disputados feitamente os dois cordeiros
pelos criadores do Rio Grande, Quando têm parto duplo.
principalmente pelos da região

-

É de desenvolvimento nreco
serrana. ce: os eordeírós ficam prontos

Outros Estados do Brasil para' o açougue aos 8 meses,
têm se interessado por esta dando excelente carne, magra,
raça e já são muitos os criado- sem gordura supérflua, dé fina
res que se dedicam á cnação qualidade, dando cêrca de 40
do Suffolk em São Paulo e no quilos.
Estado do Rio, aliás com exce- O cruzamento da raça Suf
lentes resultados. I folk com a ovelha crioula for-

Neste último Estado tem si-
I

nece um ótimo. produto que
do introduzida em Terezópolis apresenta as boas qualidades
e Friburgo, regiões mais frias da raça, regular contormacâo,
do Estado do Rio, onde estão e dá cêrca de 30 Quilos de car-
se adaptando bem. I ne bôa e de fácil �engorda.

Possivelmente a raça Suf- i A lã da raça Suffo::", é consi
folk se adaptará melhor do' derada cruza fina: o seu ren

que a Shropshire e as outras, dimento é de 2 1/2 a 3 1/2 qui
"caras negras" no norte do los por cabeça. No Rio Grande
país, em virtude de possuírem do Sul, este rendimento desce
lã abundante. a cerca de 2 quilos, nas ovelhas

A raca Suffolk é bastante de malhada escolhida. (Do
polífica; em geral o número de "Diário de Notícias")

E COQUELUCHE

TOME SEMPIU�

o m€lHOR DOS mELHORES
11'11'4& I.IC::OHS N�II14 _

-

Ora, L. GALHARDO-Ex-
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

mu n ica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317 - 2° ondar,
Rio de Janeiro, o nde passa o

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, Idod e, endereço e err

velope selado paro ares

posta.

DOEHtAS DtO GADO
E REMÉDIOS

IG8 paginas .- 50 graVIJ1'33 - Cr. $ 6,00
çJ!-;t�,l reernbotso pcsta(

I
I Dr. H. G S

Clínico

Locomovei
I

VENDE-SE um de 30 H.P.E.
Iníormações nesta gerêneia.

*

Caminhão Cbevrolet
Vende-se. Tipo 1938 -- Completa.

mente' reformado -- Informaçõ8lI
com João Selva -- Avenida Hercí
lia Luz, 55. 15v-10

�\�tsauQ.9� La b ora tó rio

���:::::i �, _

t:§ . � RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448

�, _ �_ � (em frente ao re�ouro do_ Estado

nnRTOnO PRTOLDGICnS florianopolls

Empregada - Urgente
d Senhora de fino trato neces.ita

e uma empregada com urgência.
Paga bem. Tratar à Praça Pe

reira e Oliveira, 14.
f * * *

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

400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

Guarda,. Livros
Aceita uma escrita avulsa.

Informações nesta redacão.
la v�' 8

Alotor a óleo crú

Medina Farm. NarbaJ All18S de Souza
Perm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,

Exame de urina, Exame para verificação da gra.vi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exams químico de fal'inhas, bebidas, café. águos, etc.

VENDE SE um marca "CH·
rnax" - mil, rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

Negócio urgente!

Eompanhià Telefonica Catarinense
2êl. Convocação

ASSEMABLEIA GERAL ORDINARIA
Convidamo. 00••enhore. Acioni.tas para se reun.rern na dia

dia 14 do corrente mês. às 15 horas. em Assembléia Geral Ordinaria,
para a discussão e deliberação do relatório da Diretório; Discu.são e

deliberaçiio .Ôbre o balanço e a conta de lucro. e perda.; Parecer do
do Conselho Fiscal; Eleição do Conselho Fiscal e seus suplente•.

Sendo esta a segunda convocação. a Assembléia realízar·.e-á
com qualquer número de Acionistas.

Floricmópolis, 6 de novembro de 19�5.
A DIRETORIA

Estabelecimento Gráfico Brasil

Por motivo de 'vi agern vende
se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül
ler, 2, tenda grande número de
freguezes, Tratar na Alfaiataria
Pereira, à rua João Pinto,16.

15 vs - �
x x x

TERRENO
Compra-se um lote nas ime

diações da linha Circular ou

Agror-ômica , Informações na

rua Tiradentes. 14 - sob,
10 vs. - 4

DE

NICANOR

I
SOUZA

TésslI e Memora�1I
Doubtês e tricromiall

Revi.:a•• Avull1011 - Caul1. -

E.tojo., etc.

x x X

Sub-agentes
Importante Companhia de Se

guros. com agência em Florianó
polis, necessita de sub-agentes nas

principais praças do Estado. Car
ta. à ALMEIDA. BASTOS & CIA.,
Caixa Postal, 268. 5 v.-5

Trabalho.. Coml!>rcilOia
IrnpJ'e.li�o a côre.

Ccmpo.ição de livro. II

JornaÍII

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n", 10 ••• Florianópolis --- Santa Catarina

A

SUA "O'1lIA

Siga a V0Z da experi
encia. Faca o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua scnide
normalizada e livre de

contratempos ao grande
remedio A Saude da

.�...-

tia contra certos sofrimen
tos que periódicamente
a!liqem a mulher em

todas as fases da vida
_

na puberdade. na Idade
adulta. na idade crítica.

A Saude da Mulher BREVEMENTEMulher. Regulador, tôní- é o remédio que traz no

co, anti-doloroso, A Saude nome o resumo de suas

da Mulher e uma garan- virtudes,

Á S�IJDE .DA', MIJLEEB

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

transmissores para ama.
dores. Preços excepcionais.

Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

/

Lãs

C,ASA $A.�A ·a(OS.A
Casi:miras e

ORLANDO SOc\-l-{PB_JLLl
Roa Conselbei'ro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- Ead, Teleg.: «8carpelli» --- Florianópolis l

f.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" eSTAUO,:- Terca-felra, 13 eI. Novembro d. '945 5
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COMPANIllA "AhlANÇA DA BAIA-
Fadada e. 1871 - !éde: B A a A

lNCENDJOS E TJU.NSPOBTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
ResponsabiJidades Cr$ 5.978.401.755.97

I

Receta « 67.053.245,30I
I

Ativo (C 142.176603,80i

Sini stro a pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30
Respon sa bi lida des « 76.736.401306,20

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

de Carvalho. Dr. Francisco !Joaquim Barreto de Araujo

....... _..._..""

AUTOMOBILISTAS
Afenção

o seu dínamo ou motor
de arranco a

OFICINA ENALDa
Conselheiro Mafra n e. 135

Para

Possui também oficina especiali
.zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparelhos elétri
cos, enr-olamento de motores e di
namos, estabilizadores, ferros de
.engomar, fogareiros, aparelhos mé
.dicos e outros, com exceção de apa
,relhos de rádio.

Quem perdeu 1
Foram depositadas nellta reda

ção um molho de chaves e um

óculos. o. quais serão entregues a

..u. lê'gítimos donos. 3 vs 2

I E;ta é a vet-dadt-:'!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAiS!
Não comprem seus calçados sem visitar Q

«Tamancaria Berrefros»
CONSELHEIRO MAFRA.-4JRUA

,
I

Rua

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

Banco do Distrito Federal S.4. ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

IRESERVAS: CR$ 12.500.000,00
Trajano, 23 • Florianópolis

)

�H. BOSCO LTDA.
I ITAJAí - S· CATARINA

.

COMISS.!\RIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Repre.entaçõell Tran.porte. Moritimoil; FerrO.

Consignações -- Conta Própria viário., Rodoviário., Aéreo••

Rua Pedro Ferreira. 5 Coscoa, Fôqo, Acidente. do
2' Pavimento Trabalho. Acidente. Pe.lloai••

CAIXA POSTAL, 117 I Re.pon.o.bilidade Civil e Vida.

I:� Endereço Teleoráfico « BOSCO»
-

('i/\.

Exijam o Sabão

Aproveite a ocasião!
A ALFAIATARIA BRITO, à rua Tiradentes 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de

M PFAFFLINH_O_B_R_vA.i.S_�_�__�_I_�_�_.�_N_�_e_�_�_o_f_L_�_ít_!m_o_s_J· 1 aq�::!iliar)

Economío e I
� Finanças

INSTITUTO Dt. D1AGNOSnCO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

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

ANTI- PALÚDICO
de comprovada eficácia
H;\ mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE tNDIO DE OSGOOD tem

merecido a preferência, em todo
o Brasil, no tratamento do impa
ludismo e sua s manttestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raíz

de genciana, raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas palude
sas, é excelente no descorigestío
namento do fígado e no resta

belecímento da secreção biliar.

Copyrlghl da

The "AVE rOIJ "IARO ?In&..

1. .. que uma camada de

gelo de 45 centímetros de es

pessura suporta perfeitamente
o peso de um trem de passa
geiros.

2. .. que a primeira caixa
econômica do mundo foi fun
dada em Tottenham, na Ingla
terra, em 1798, pela senhora P.

L. Weekfield.
3 ... que do líquido que o ca

lamar expele para se deter-der,
quando atacado prepara-se a

tmta chamada sépia, que se

encontra nos mercados de tin
tas de todo o mundo.

4 ... que o jornal médico lon

drino "The Lancet" divulgou
recentemente que um esc rdo
feito entre 1257 operações ab
dominais realizadas na I,� gla
terra mostrou que as complí
cações post-operatórias são
seis vezes mais frequentes en

tre as pessoas que fumam dez
ou mais cigarros por dia do

que entre as que. não fum_am;
5. .. que a cancatura nao e

uma arte de nossa época, como

geralmente se supõe, pois re

monta aos mais antigos tem

pos; e que, recentemente, ar

queologistas ingleses. desc�
briram esboces carícatvr aIS

feitos por artistas prehístórí
cos, que trabalhavam com pe
daços de pau afiado, esculpin
do com eles as pedras das ca

vernas.

6. .. que, segundo uma re

cente estatística norte-ameri
cana, 80 a 90 % das pessoas po
dem ser hípnotísadas: e que
só não podem ser hípnotisa
dos os indivíduos muito ve

lhos, os idiotas, os loucos, as

crianças menores de oito anos,
os epiléticos em alto grau e os

céticos que não querem se sub
meter a influencias hípnótí-
cas ..

lUAIS L'ltIA INHúsrfRIA A

R.EEQL'IPAR-SE PARA UJ\IA
EXPORTAÇÃO E�I LAR({,\.

ESCALA
Londres (B. N. S.) - Planos

em larga escala para desenvol
ver as exportações britânicas
de tubos de aço de precisão,
particularmente nos mercados
europeus, América do Sul e

Oriente, que outróra eram de
tidos pelos alemães, - estão
sendo postos em. prática pelo
"Tube Investments Groups" II
das indústrias de engenharia
da Grã-Bretanha. Os planos
incluem um programa no valor
de um e meio milhão de libras
esterlinas relativamente ao

reequipamento e restauração
de fábricas e instalações. Os
trabalhos.iá foram iniciados
em. tôdo o país.

A experiência de produção rorma4o pela UIU....r� da GeDAtbn

em massa adquirida pelas usí- Com pratica Il0l1 1loIIp1U.1II .urupeua
CllfIIiiea � CD pra!, pedUtrta. �

nas siderúrgicas do Reino Uni-
... 40 td8tAIma D.C"T08O, e];llln1ho palto

do no transcurso da guerra a.rtDolrlo 40 bomcn • da mulber

constituirá um magnifico ali- � T6eateol Da. P.tlULO T4VA&a

cerce para a obra a ser em! ouno da Radioloc:ta CJm1ca com o 4J

d·d Dl··
- lIlano8I da .A.m-.u Campa1.l&rlo (Uo hu

preen 1 a. e a se ongmarao I�. bpecIaliado <mi HJcien•• "'11d.
numerosas modificações e de- PllbUca, pela Um� 40 RIo .bt J.

senvolvimentos. afiro. - Ga� d. Ralo X - Ill.-ctro
'l' '" * �la cllnlca - IItIItIlbou.mo IM

R· (A N) A C
. - Ia! - �Oi Duod.naJ - <Ablrurto

la... ...
- . omlssao M flldotAnpla _ IAborat6r1o Ü JJúCrOI

de Financiamento da Produ-I eop1a • all.AJ.la clIJJJa. _ a_ hnIaadIo

ção do Ministério da Fazenda,
deverá rerruciar e conduzir,
dentro de breve os estudos re

lacionados com o financia
mento, sendo, portanto, grande
dão, interrompidos com a mu

danca da situacão. A nova sa

fra nordestina 'está quase fin
da e não há ainda financia
mento, sendo portanto grande
a espectativa naqueles Esta
dos sôbre os resultados das
providências da Comissão de
F'inanciamento da Produção.
Por outro lado sabe-se que as

associações algodoeiras de São
Paulo acham-se novamente 110

Rio para reiniciar as nego
ciações.

� ,
e,

Cholagogue Indio··:
DE 05GOOD

,
RET1RARAJ1 SUAS CANDI-

I
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive as

I fabricadas em outros Estados.
I retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catarl-

i nenses, - em vista da

CertíSSi-,I ma vit·ória do aperitivo KNOT.

MACHADO. (lA.
Aoaaciaa e Repruentaçõ.. em Oeral

Motriz: Florian6po!i.
Rua João PiD.to i D. "

Coizo Postal. 3'1
Filial: Cruciúma

Rua Floriono Peixoto••/n (EdU.
Pr6prlo).-Telegramaa: -PRIMOS·
AQent•• DO. principabl Inunicioioe

elo F..tod.,

Rua joão Pinto. 16 - Florianópolis

APENAS c-s 3,00
Com essa ínfima quantia Voeé

está auxiliando o seu préxímo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aOI! Indieentes de FlorianóDoli1O.

Calçados para senhoras, últ i- Vende se em ótimo estado'
mos modelos, preços ao aIcançe ver e tratar com Piacido Ma
de todos "Peluso" vende n-a fra - rua Felipe Schmídt 34
ru s 't'iradentes 19. Bazar de Módas) Florianópolis.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
W}�TZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

CLUBE 12' DE aGOSTO
A V I S o

A Diretoria do Clube 12 de Agosto avisa aos sr". Con
socios que, por motivo de força maior deixa de realizar o

baile do dia 15 do corrente, conforme estava orogterruido .

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

I

(MercêS regisl } S�SÃ� ylRCfA,
. '" .4<
, Esp EelA.! IDADE

_____ ".i.-.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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19-11:

A Lauro Luiz Dé ntice Linhar-es. de cat-go

de Oficial de Cnlunetc. padrão ]. do t!uJ.,ho
"(�nico .!o Estado (Sccrctarra da J usiica, Edu
caçao c Sa úde ) .

Dccr-tos de ln de novembro de 19.i 5
O lXTERVEXTOR FEDERAL RESOLVE

COII,'n/c!" cot'oJ/craçlio·
A Alulon FIl(;:S, .lo cargo de Prefeito Muni

cipal de l taj a i.
A ..Yntnnic I l titse. do cargo. em conussâo,

de Prefei: 'J �\1 unici pa l de Tubarão.
A Ro.Iolf Kof Ike. do cara». em CO:--Jl-::S.JO,

de Pref-it» Muníc-: ai L'rrama.
i\' 1;lcar:

1)( (lror lo c -n I) art 70, i t-m Ll , do derreto
lei f d-: Zt� I]. ] ,...:0_, ,lt 8 de ai.r! de 19 '')

] ;.U [lxl".r.:J.. cu pant. d. cargo de (JflC(�1
Admrustvatv I. cb.:.:�f" T. do Quadro L'nico do

Estndr., I "I rn, em cr.missâ«, exercer o cargo d �

Pr-e rei t.. Mur.icipa l jp. Itaui.
Osmundo Vici-a Dun-a. Promotor Púbf ico !

"la comarca r! � Ibira!"'la. para e xercer , .. .r.t co

TIllSS;:Ll" C<l!:.".) Prefeito do respectivo n-u

nicip io.

Jose Tr.i.Ianafli. p:,",a ("",eITe:' o cargo d- Pr-
feito Vl u nicipal 1 \'1)\'.1 Trento,

Alexa nr+r

6ovêrno do Estado
o sr. Interventor federal no Es

1 ado assinou, en tre outros os se-

guintes aios:
'

Decretos de 7 de noucmbro de 19-15

O IN''l'gRVl·;;\'I'()R FEDERAI. REsu!.vr,
Conceder exolleração:

A Antônio Carlus Xl ouráo Ratton. do carao

de Secretário dos 'xegócios da Segurança PÚ
blica,

.A Carlos da Costa Pereira' do' carco de Se
cretário dos :\enócios da Ju�ti,a. E(7uca(J<J e

I

Saúde, que exerce interinamente,
A Pedro Lopes Vieiru. do cargo de Prc íeitc

::\Iunicipal de Florianópolis,
,\ .\sH'I'()ide da Costa Arantes. major da

Pôrca Policia! do "">tado. do C�tJ'gG de Chefe
du Casa .\[ilitar da Tnter vcntoria.

A Sa lomào Bezerra de Arruda Câmara, 2')

tenente ela Fôrça Po'licial do Estado, do cargo
de Ajudante de Ordens da Interventot-ia.

De acôrdo com o art. 91, � 1°, alínea (i, di

decreto-lei l1. 5i2, de 28 de outu'u-c (.:�

car-go ·:e Prefeito \i -u- -cipal .ic 'I'ubar-ác.
Anterior Tuuk.is de Mesquita para exercer

o carg-o, em comissão, de Prefeito Municipal
de Plorianópolis.

Decretos de I: de novembro de 19'11
O I'\TERVE:\TOR FEDERAL RESOLVE

Conceder dispensa,
A José Bcrgouovo. Secretário da Prefettt.r a

)'Iunicipal de Nova Trento. do cargo de Tr c

feito do mes-mo município,
Conceder exoneração:

A Arnoldo Sousa. do cargo, em comrs-ciu. de
Prefeito Mur.icipal de SJ.o josé.

A Alfredo Campos, do cargo de Prefeito Iv]:;:

n ic ipa l de Blumenau.

A Rodolfo Ccrlach. do cargo. em como-x.io.

de Prefeito 1\-1 unicipai de Brusque.
A Aur ého Jcsé Fr-ancisco. do cargo. cm (0-

missão, de Prefeito Municipal de Camocrió.
Nomear ,

De acôrdo com o art. 7°, item H, do decre
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de

1939,

Anastácio José Pereira para exercer o -::ar·g0

de- Prefeito Municipal de Camboriú.
Frederico Guilherme Busch Júnior pura

eXercer o cargo de Prefeito !vIunicipaJ 1p. Blt...-

menal1,

EM HOMENAGEM AO DR. FRANCISCO GftllOTII

�,;tlou O sr. professor Odilon

I'Fernandes. E o "Chico Tostão"
- segundo expressão do pró
p-rio 31'. Francisco. Gatiotti IIquando respondia ao sr. Odi
lon Fernandes agradeceu
duma maneira tal, que não só I
enterneceu seus 'velhos

compa-.[
.

hei d I t
deles içnorantes dum passado âiçnos de louvores por seu pas-

n eiros e u a, mas provocou d L t t· tã iii d.

1" de
- e u as espor zvas ao umas sa o esportivo-social, como as

stnceras aqrtmas nao me- de memoracão
nos enternecedora saudade. I

�
. que o Riactuielo conseguiu reu-

Suas palavras provocaram até Praza aos ceus tenhamos nir em torno de Francisco Gal-

o entusiasmo irreprimível' dos I amanhã, dando exemplos aos lotti, domingo último, no late

moços alí presentes, muitos I moços de então, tantos homens I Clube de Florianópolis.

fe��!li;I;�::��:;':�P�:;�:;"cer o cargo de !'re· AC a· dem I"a de Comelrc 1· o'lndalécio Arruda para exercer o car"" de •

Pr;��:;: 1��;::ç� �ia�����'i para exeroer 0'1 de Sanla Ca'tarlenacal'go de Prefeito Municipal de Brusque,
Antõnio Policarpo Philippi para exej,"':t:'l' c

cargo de Prefeito Municipal de São José.
De acôrdo com o art. IS, item T, do df',:�,"'t:o ..

lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Aldo Fernandes para. exercer o cargo, em

comissão, de Delegado. padrão U. do Q:J.ad l'O

único do Estado (Deleg�cia da Ordem PL.!,tic.,

e Social). vago em virtude da exoneraç;t:l à�

Antônio de Lara Ribas.

De acôrdo com o art. 15, item II. do :i�cr!-to

lei n. 572. de 28 de outuoro de 19-11·

Arquimedes Dantas para exer:;er o car�') de

Delegado Regional. padrão Q. do 0"3J1'0
único do Estado. vago em virtude da eX'Jner�l�

ção de Dad Amaral Camargo. para ter e:-..�r·

dcio na Delegacia Regional de Joinvile,
Portal'ia dt;� .5 de nO'L'embro de 1945

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Licenciar, '�ex-officio'�, etn prorrogação:

De acôrdo com o al't. 156, alínea b, do de
creto·lei n. 572, de 28 de outubro de 1945,
combinado com o art. 10, parágrafo úni

co, do decreto·lei n. 680. de 30 de se

tembro de 1942:

Dalva Born :L\1afra, ocupante do ca:'�o da

classe G da carreira de Professor de Educaçfto
Física, do Quadro único do Estado (G::lilO
Escolar "Prof. Paulo Zimmermann", do Rio
do Sul), por trinta dias. com a perda de dois

têrços do vencimento. a contar de 5 d ... no

vembro de 1945.

(Reproduzido por ter saído com incorreção).
Portarias de 10 de novembro de 1945

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Designar:

Duarte Pedra Pires, Capitão da Fôn;a Po
Jicial do Estado, para exercer, interinamente,
a função de Chefe da Casa Militar.

Piraguaí Tavares. segundo tenente da Fôr

ça Policial do Estado. para exercer as fun

ções de Aj lldante de Ordens da InterventoriaJ
i nterinamen te.

Portaria de 1l de "o·,'emb·ro de 1945

O INTERVE","TOR FEDERAL RESOLVE
Designar:

Otávio de Oliveira. Diretor, padrão R (Tt':
souro do Estado), do Quadro Único 0.0 'S�lac:c\,
para. sem prej uízo da." suas funções, reSl-'c'll

der pelo expeúiente ua Secretaria da Fazer;da.

Calma no Rio Grande do Sul o oavi� bateucootra
POR""O ·'L"V'GlY'Çi' 12 (' N) Continúa "oi'-'-"--1') ('.,lr1"

uma mlna
t r Ó:"'\. .L. 1.!i.\ .•.", -- .1"\. •

-

. - u, ü" _.,1.0.... ,'_, ._�._._� Chung King (U. P.)
em todo o Estado, promovendo o govêrno a reorganização dós Mais de 1.500 soldados do Oita
quadros administrativos que sofrerão alteração, em consequên- vo Exército chinês pereceram
cia das denúncias havidas depois de 29 de outubro último. Nes- em consequência do afunda
ta capital o comando da 3a R. M. contínúa adotando medidas menta do navio "Hoichu", que
de segurança, principalmente, em relação aos próprios esta- 52 chocou com uma mina. no
luais fedbrais e munidpa,is. rio Cantão. quando em viagem

de Hong-Kong para Cantão.
Conseguiram salvar-se cérca
de 300 passageiros e tnpu
lantes.

Iminente uma grande batalha Os mais creden-
Chung King, 12 (U. P.) -, gências feitas pelos comunis-I elados

'

Cêrca de 2.800.000 soldados co- tas e estes discutem com os re- •

munistas e nacionalistas estão presentantes do govêrno legal Estocolmo (U. P.) O

frente a frente ao longo da o deslocamento de 1.600.000 correspondente do "Dagens Os

Grande Muralha, na fronteira soldados para a fronteira da lo" informou que Cordell HuE

sino-mandchú e parece lmi- Mandchuria, grande partoê áos e a Cruz Vermelha Internacio-.

nente uma batalha campal de quais armados pelos n,)rte- naI são os candidatos mais

vastas proporções e de efeItos americanos. crede'nciados, respectivamente,
terriveis para o futuro da Chi- aos prêmios de paz de 1944 e

na. __�

1945.

Em ambiente distinto e ale
gre, transcorreu. a "ieiioada"
que o Riachuelo ofereceu ao

sr. Francisco Galloti, na sétie
do "Iate Clube de Florianópo
lis, domingo último. Ntuia
mais justo que a homenagem
prestada pelos diretores e ve

teranos do Riachuelo, ao sr,

Francisco Gallotti, g r a n d e

pugnador do esporte náutico e

orientador de uitorias nunca

esquecidas.
Saudando o homenaçeaâo,

EXAThIES IDE ADThUSSÃO
De orden1 do senhor Diretor e, de conformidade com o ar

Llgo 22 do Decrew-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de· 1943,
lO1'1lO público que, no próximo dia 10 de dezembro, às 17 ho

ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10
ano do Curso CO:t:nercial BásicO', deven.do, as referidas inscri

ções, ser ence!T3.da,,; em o dia 10 do mesmo mês d.e dezembro,
às 19 horas.

T\)das as i!lformações serãO' prestadas pela Secretaria des
ta AC::l!iemia d·� Comérci.o, à Avenida Hercílio Luz 47, todos os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 à3 19 horas.

;:3ec;:etaria da Academia de Comérc:o de Santa Catarina,
(,m Florianópolis, 10 de novembro de 1945.

SEM PARALELO
Chung King, 12 (U. P.)

Enquanto parece iminente
uma batalha sem paralelo U3.

história chinesa, entre camu·

nistas e nacionalistas, coutl
nuam as conversações entre os

representantes cómu::üstas ;;

os de Chiang Kai Chek nesta
capital. Os nacionaListas recI'i·
minam àsperaUflente as exi- =

DA.. HENRIQUE
STODIECK

('Membro dos Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro. n' 1.
.ala. 3 -Caixa Posta I -- 86.

VERMINOSE INfANTIL
Ve;-Il�ír':l�O- purgattvo,
sem con r .. -indícação,
Fjcl� (�C tornar. Efeito
seguro nas verminoses

das erra nças.

Vermífugo de
KEMP

I
Não admitirá intro-
missão político
partidária

Bahia, 12 (A. N.) - O novo
secretário do Interior e Justi
ça, apos sua posse, fez à repor
ragoem as seguintes decla.ra
ções: "Procurarei pautar D léUS

I atos .dentro dos mais saarados
. ,. b

prmclplOs de justica. Não ad-
mitirei €ffi absoluto a intra
missão de politica na pasta
qll:2 tenho a honra de ocupar,
delY8ndo quy todos se manifes
tem de acór(lo com suas con

ciências. Aqui estamos aper:as
para presidir ele:çoes e ent:.'8-
gar o govêrno, àquele que fôr
eleito pela vontade expressa,
do povo".

NACIONAIS

BR IT O
O aHaiate indicado

1'1r .. rij:<ofes" "1
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adiada que foi a eleição para Governadores dos Estados, � dr. Nerêu Bamos I

disputará, nas urnas de 2 de dezembro, uma cadeira no Parlamento Nacional.

Florlan6poU, � 13 (ie NovemDro de 1945

Palavras do Brigadeiro Eduardo Gomes, referentes
ao General Eurico Dutra:

I
I

«
... Meu ilustre, decente e honesto con te n dor»,

(Do comício de Recife)

NOTAS POtlTIVAS
São Paulo, 12 - Presidente

e mais membros da Comissão
Executiva do Partido Social O sr, Plácido Gomes es

Democrático de Florianópolis. teve ontem no Palácio do
Com satisfação comunica

mos aos ilustres amigos e cor

religionários que a campanha
eleitoral do 'nosso Partido no

Estado de São Paulo a favor
da candidatura do General Eu
rico Gaspar Dutra continúa
auspiciosa temos certeza da vi
tória e estamos confiantes que
nêsse adeantado Estado o ci
vismo de seus filhos corres- o máxImo carinho.
panda ,aos vossos esforços.
Saudações cordiais.

Presidente, Fernando Costa;
Vice-Presidente, Mário Tava
res; Secretário Geral, Carlos
Cyrilo Júnior; Tesoureiro, Go
dofredo Tixeira da Silva Tel
les; Membros bipontos, Antô
nio Ezequiel Feliciano da Sil
va, Armando da Silva Prado,
Artur Pequeroby de Aguiar, Volta Redonda, 12 (A. N)
Whitaker Brasilio Machado, Acompanhado de pequena co

Machado Neto, Bento de Abreu mitiva, esteve ontem em visita

Sampaio, Vidal Csar Lacerda a Volta Redonda o novo minis

Vergueiro, Eduardo Vergueíro tro da Viação, professor Mau

Lorena, Gastão Vidigal, Iocen- rício Jopp�rt. Falando à reoor

cio Serafim de Assis Carvalho, tagem, mmut?s antes de se:u
João Carvalho Filho, José Al- regresso ao. RI9, declarou o .tl
ves Palma, José Carlos Mace-I �ular d� Víação voltar n-uíto

do Soares J. J. Cardoso de Me- Imp�esslOnado �om as obras

lo Neto josé de Carvalho So- realizadas na usma, acresc,en
brinho, 'José Cesar de Oliveira tando: "Qu�nto �o custo CHoS

Costa José Rodrtzues Alves sas obras, nao vejo porque ele

Sollri{lho Joviano
b

Alvim Luiz possa provocar tanto zelo. da

Rodolfo hnra'llda, Olavo Quei- parte de cer.tos economistas,
roz Guimarães, Reynaldo Smi- s�br�tudo agora q�e a ���s
th de Vasconcelos, Riberto Si- trução .c�ega a? fim, e lt,C�a
monsen, Romeu Tortima, Se- ma decldI�o apoio e e�c�l':.tJa
bastião Nogueira de Lima, Sil- menta de adas os brasileiros,

via de Campos, Teofilo Ribei
ro de Andrade.

Estudará o caso
com carinho

Govêrno, onde, em seu

nome e no do dr. Teixeira
de Freitas, pleiteou, iun to

ao atual Interventor, que
seie restabelecido o nome

do General dr. Bulcão
Viana, dado à ponte de

. Ti iucee.
O sr, Luiz Gallotti pro

meteu estudar o caso com

N. R. - O sr, Plácido Go
mes pediu a publicação da
nota supra, visto não ter
a mesma caráter político.

Visitou Volta
Redonda

UlulillJI:ftIijllíliY
O dr. Juiz Eleitoral. da 12<1.

Zona (Florianópolis), comu
nicou ao Tribunal Regional
que vem recebendo grande nú
mero de pedidos de dispensa de
cidadãos designados para pre
sidirem mesas receptoras, o

que causará transtornos irre
mediáveis ao serviço, e con

sultou se poderia conceder as

dispensas solicitadas medran.e
a apresentação de simples
atestados médicos.

O Tribunal Regional, em. sua

última sessão, tomando co

nhecimento da consulta, deci
diu que, nas sedes de zonas
onde houver Centro ou Posto
de Saúde deve o juiz mandar
submeter os interessados a

inspeção de saúde perante jun
ta médica oficial.

B 1UlS, @I: VJ(
liO)lx, K UJ(
II. B O 1.01
-

PODDOSO ÂUXJ-
I.LUl NO TRATÂ

lIENTO DÂ

Quer acabar
Lisboa, 12 (U. P.) - A Jun

ta Diretora do Movimento da
União Democrata desta capital
distribuiu um comunicado em

que diz: "O govêrno tem a for
ça, mas o direito está de nessa
lado. O govêrno quer acabar,
mediante o emprego da fôrça
bruta e a intimidação, as ma

nifestacões de descontenta
menta 'do povo português".

NUNCR EXISTIU IGUI=IL

Isso, sim, é
democracia

Sôbre os arquivos do
Partido Nazista

deres nazistas derrotados nã
tiveram tempo de destruí-lo
na confusão da derrota e d
rendicão.

Outras descobertas imDor
tantes incluem uma lista � �
cerca de dois milhões de Pes
soas, cuja inclusão no Part.id
não foi aceita e uma "lista ne

gra" dos que foram expulsos.
Os relatórios encontrado

nos arquivos descobertos indi
cam que os grupos fundado,
sob patrocinio nazista, de ta
manhos diversos e vartega í

máscaras, existiam em qu 1

todos os países e eram c0!1�'
derados organizações tão boa,
e fiéis quanto as da próprí
Alemanha.

LEOCÁDIA e ALPHÊO
TOLEHTIHO DE SOUZA

participam aos parentell jamigo. que sua filha EDIT",;
atualmente em Porto Velho, I

território de Gunporê , onde
exerce a. funções de chefe
do .erviço de enfermeiJ.a. da
Saúde Publica, contratou CQ

lIamento com o Dr 01degar
Franco Vieira.

3 v'''1

Londres - (S. L H.) - Li
vre acesso dos correspondentes
às fontes noticiosas da Orga
nização das Nações Unidas foi
o que recomendou o Comitê
Executivo deste organismo in
ternacional.

Se essa recomendação for
aceita pela Comissão Prepara
tória, será permitido aos Jor
nalistas o comoarecimento à
Conferência da ·Assembléia Ge
ral, em novembro. O Comitê
Executivo é favorável a que a

imprensa tenha plena Iíberda
de para assistir a todas as reu

niões, inclusive a do pode, -'130

Conselho de Segurança, e que
mesmo quando se debate 'em

questões que ameaçam a paz
do mundo as discussões sem

pre que possível, se realizem

publicamente.
Admitiu-se que as conferên

cias secretas poderão tornar-se
necessárias, por ve-zes, para o

bem geral. Entretanto, reco

mendou-se .que, verificada essa

hipótese, seja expedido um co

municado imediatamente após
I
a conferência.

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

Mais alguns dias e o Povo
brasileiro, cônscio de seus

âeueres cívicos, se empenha
Tá, na última batalha da
atual campanha política,
suiraçanâo, nas urnas, o

nome de seu candidato à
presidência da República.

Entrementes, num entre
»êro em que o ardor comba
tivo de nossa gente é, mais
uma vez, posto em evidên
cia, terçam armas os brasi
leiros e só as ensariihartio
depois do pleito de 2 de de
zembro próximo para, em

seguida, novamente recru

descer a luta.
É, por sem dúvida, um

momento decisivo na hzstó
Tia política do Brasil o que
ora vivemos. A ninguém e
dado o direito de se manter
afastado das lides eleitorais.
Do resultado da batalha que
travamos, depende o futuro
do Brasil. Do candidato que
elegermos, dependerá a im

plantação de um reqime
verdadeiramente democráti
co. Não uma democracia em

que só os correligionários de

"r
um determinado Partido
têm direito; não uma demo
cracia em que só o progra
ma do Partido deva ser to
mado em consideração. Isso
não iôra, positivamente, de
mocracia. Se democracia "é
o govêrno do Povo, pelo Po
vo e para o Povo", não pode-
mos conceber sejam cercea
das liberdades partidárias,
sejam elas democráticas, da
esquerda ou da direita!

.

Se
cada Povo tem' o çouêrno
que merece", cabe a êsse
mesmo Povo escolher o que
melhor lhe aprouver. Como,
pois, admitir não tenham
existência legal partidos que
não comunguem dos mes

mos ideais que nós outros?
E a União Democrática

Nacional prega o extermí
nio dêsses Partidos. É isso

democracia? Não. Evidente
mente, não!

D e m. o c r a c i a é o aca

tamento às autoridades; é o

livre direito de associação,
explanação e defesa dos
ideais políticos dos que não
pensam como nós; é colocar,
perante a lei, no mesmo ní
vel, o rico e o pobre, o em

pregado e o empregador, o

trabalhador braçal e Q ope
rário intelectual; 'é exigir do
Estado, também, deveres,
não só direitos!

Isso, sim, é democracia! E
o general Eurico Gaspar Du
tra, o reformador do Exérci
to, o candidato das fôrças
majoritárias brasileiras, é
bem o baluarte das aspira
cões do Povo brasileiro.

,

Às urnas, pois, com E l'Í
co Gaspar Dutra, para a vi
tória da Democracia.

A. DAMASCENO

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
�entes de FI()rianópolis.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

ESPINHAS/�_�:d1

Só a tolice humana
o professor Kirtley F. Ma

ther, geólogo da Universidad
de Harvard, declarou recente
mente que a Terra contínuanl
a existir e ser habitada por SI" �

Ires humanos durante bil.õe
de anos. Fazendo tal decIa:�J

I
ção em resposta a represo r-

tantes da imprensa, o prore
sor Mather disse que a huma
nidade sabe, agora, em V! -tu
de da bomba atômica, qUE' o

--_.���������� Sol é uma fábrica produtora
de energia de vida pratica
mente infinita, e que a Terra,
portanto, dependendo do $01
em matéria de vida e energia,
se manterá indefinidamente.
Acrescentou, todavia, COlP_ to
da a gravidade, que com ° em

prego da bomba atômica o ho
mem "tem poderes para prati
cal' o suicídio coletivo caso a

sua tolice chegue a tanto" ..

Berlim - (S. L H.) - As
autoridades militares norte
d.IY,8UCan:iS anunciaram recen

temente a descoberta da "jsta

principal" de membros do rar

tido Nazista - cêrca de oito
milhões de pessoas, inclusive
de outros milhares que perren
ciam a organizações patrocina
das pelos nazistas nos Estados
Unidos, na Argentina e em ou

tras republícas americanas.
Essa lista será de grande

utilidade para os aliados, na

eliminacão de nazistas de lu
gares de importancia para a

vida alemã. Observadores acre

ditam poderá ser valiosíssima,
também, para a extinção das
influencias nazistas que por
ventura tentem subsistir, sob
outros disfarces, no Hemisfério
Ocidental.

Os arquivos dão aos aliados
os primeiros dados oficiais sô
bre a fôrca numérica do Parti
do Nazista. Os primeiros du
zentos mil cartões dê inscricão
foram descobertos há váríos
meses, mas essa descoberta
não foi revelada ao público se

não depois de haverem sido
encontrados todos os outros
arquivos. Provavelmente, os Ii-

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
BonniJssis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3, Telef. 16-31

Livre acesso

-�I-ELEITO POR l'NANIMID,1DE r
Afim de estar semrpre a pos

tos em seu lar, foi eleito, por
aclamação, O afamado aperitivo
K1\'OT.

BITZ -' Hoje - HOlY
Às 17 e 19,30 hrll. Às 19.45hrs.

Sessões dOM �oças
ÚNICO DIA

IRINA BARONOVA a genial .bai
larino, numa interpretação

magistral em:

YOLANDA
A vida glorioJsa, romântica e trá

gica de uma cêlebre bailarino.
Músícos , bailados, romance e

!!flória.
Livre de cenaurc

No programa:
Parada de 7 de setembro de 1945-
Os cães do Exército - Short Colol'id",

Preço. Cr$ 1.20, 1,80 e 2,40

5"-Feira, no RITZ, às 16,30 e 19,30
horoa, Judy Garland, Van Heflin e

�artha Eggerth em

LILY. A TEIMOSA

55-Feira, no ROXY, às 14, lG,30 e

19,30 horas.
Início do .maior seriado feito atê:

hoje O FANTASMA.

VENDE-SE- Uma mobilia
_ completa de

sala de jantar por Cr$ 3.500,00,
Tratar à rua Artista Bitten-

court 24. 3 v, t

Ordem e tranquili
dade públicas

Pôrto Alegre 12 (A. N.) - O
Chefe da Polícia, sr. Romero
Batista, dirigiu às repartições
subordinadas uma circular re

comendando isencão de todo o

funcionário policial de qual
quer manifestação partídána,
acrescentando que o objetivo
da policia é: ordem segurança
e tranquilidade pública.
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