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Oper:ário, marmiteiro, irmão gêmeo do quere
mista,-tu sabes quem é Aderbal, o dr. Aderbal
Ramos da Silva, o cidadão amigo dos' humildes,
dus órfãos. dos necessitados.
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Vota nele para deputado federal, pelo Partido
Social Democrático.
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1 Rio, 30 (A, N,) - Os titula-. de confiança que todos ternos
res das pastas da Aeronáutica

I
recebido do povo brasileiro,

I e da Marinha bem como quem constituem penhor seguro ele
está respondendo pelo expe- que estamos aptos e credenciá
diente da pasta da Guerra, dos para cumprir mais esta
acabam de lançar a seguinte obrigação e ordem patriótica,
proclamação conjunta, I Desejamos e esperamos que
À Nação Brasileira 1

não passem das medidas pre-
"Os compromíssos assumidos

I
ventivas as nossas atividades

perante a Nação pelas fôrças I
no atu,al momento delicado da

I
armadas devem ser reafirma- vida nacional, em que nos

Excíe, Revma. recebeu o dos, mais uma vez, no próximo I sentimos no dever indecliná-
dia 2, por ocasião das eleições vel de assegurar a ordem, em

d,r_ Nerêu Ramos para a escolha dos mandatá- obediência às verdadeiras as-

Rio, 30 (A N,) _ A írnpren- rios e representantes do povo pirações do povo brasileiro.

sa desta capital e dos Estados Esteve no Palácio Arquiepiscopal o dr, Nerê u

I
brasileiro para o período pre-. Neste firme propósito, não per-

já divulgou o edital da Divisão Ramos, que ali foi agradecer a S, Excia. Revme, o sidencial que se inaugura, En- mitiremos jamais tente al-

de Terras e Colonização do telegrama que êste lhe dirigira há dias. tre os candidatos escolhidos guém perturbar a marcha dos

Ministério da Agricultura, tor- pelos nossos concidadãos para destinos patrióticos que nos

nando público que, dentro do

N
-

t M d h
a primeira magistratura do deduziram, sem tropeços, à

" prazo de 90 dias, a referida Di- ao eu rara-o na ao c urlaa país, além de alguns oficiais normalidade constitucional.

visão receberia pedidos de pro- que, indicados para outros car- Findas as eleições, proclama-
prietários rurais interessados gos eletivos, preferiram as ati- dos e empossados os novos di-

em acolher famílias de ímí- CHUNGKING, 30 (R.) - Nenhuma fôrça norte-america- vídades político-partidárias e rigentes e representantes do

grantes de procedência euro- na terá permissão para penetrar na Mandchúria - ao que para isso se muniram da ne- povo brasileiro, as classes ar

péia. Já foram recebidos. a declarou hoje aos jornalistas 0 tenente-general Albert Wade- cessária licença estipulada em madas só aspiram continuar

'respeito, 546 pedidos. prece- my\er, comandanteem chefe das 1l'Ópu.::> dO�, ;;:;i,Ç\,uh.$ 't.Jl'�idos lâ" i
1,,1. A eX,,�sténcia,' de candidatos I' inteiramente nas lides da

dentes de S. Paulo, Minas. Clima. . '

f .,' militares não, implica que o profissão contribuindo dentro

Santa Catarina Goiáz Para- O tenente-general Wedemyer acrescentou que um grupo Exército, a Marinha e a Aero- da sua natural vocação, para a

ná Rio Grande' do Sul: Paraí- de agentes do serviço de informações dos Estados Unidos foi náutica, como instituições na- crescente grandeza da nossa

ba 'e Rio de Janeiro, enviado para a Mandchúria pouco depois da rendição [apene- cionais, tenham preferências Pátria.
sa, mas foi dali retirado a pedido das autoridades soviéticas. entre os nomes dos que aceita-

Doutro lado, o govêrno chinês pediu aos Estados Unidos ram os convites dos partidos
mais navios para, transporte das tropas chinesas para o nor-I políticos. As Fôrças Armadas
te -ia China e para a Mandchúria, pertencem à' Nação e devem I O VALE DO ITAJAí

• I colocar-se, por conseguinte,

Novos conflitos na Palestl·na ��;��, ��ss�O����;?õ::se����t Britânicos contra
.

neste momento
...
em que o povo· dR

-. ·

WASHINGTON, 30 (R.) - As autoridades / do Departa- brasileiro retorna as urnas pa-Iln "Restos
mento de Estado dos Estados Unidos, declararam hoje, não ter ra_ fazer valer

,

a sua vontade Datavia, :30 t Reutei s l -, Infor

l1:.n?um conhecimento, das notícias pr9postas pela União 80- soberana, �on,sIste em manter! m�lln de Samarang, que CO:ltll1Uam
víética aos Estados Unidos, França, Gra-Bretanha e China no a ordem pública, para que to- ali os choque» entre contmgentes
sentido de ser o problema da Palestina submetido a uma "con- dos possam exercer livremente britân ícos e indonesios. As fôrças

ferênci� de cinco grandes". A notícia fora dado num despacho ? dir�ito do voto. A perfeita il:gJês�s conseguir.am dominar a

de Pans, publicado pelo "New York Times", baseando-se nu- identidade de pensamento e sítuacáo naquela CIdade. Em Sou-

ma "fonte diplomática em contato com problemas do Oriente de ação, há pouco posta em .iya, a situação permanece tarn-

Próximo", prova pelas Fôrças Armadas, »ém, favorável ás tropas brítãní-

TEL AVIV, 30 (R.) - Informa-se que nove pessoas foram as demonstrações inequívcoas'l cas,
mor,t<:ts durante os. �hoques ocorridos entre judeus e tropas
auxiliares pelo polícia, que efetuou buscas em cinco aldeias
da planície costeira da Palestina. Entre os mortos, encontra-se
uma moça de 19 anos de idade,

'1
q ,

i,. Londres,:10 (R) - Anuncia-se.
f '_ I .

I' 'ofiç-jalmente. que esta "cm o cori-

siderado pelo govêrno britânico

(\ comunicado hoje publicado pelo
Rei Jorge ela Grécia, o qual criti
ca sevel'amente a fOl'ma('[Ío do

atual govêrno grego, que qualifi
ca ele exclusivamente l'epull!icano
e o adiamento ele três anos elo ples
hicito sôhre a situação constitu
cional ela monarquia,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI XOCETI - Diretor: BAHREIROS FILHO

Ano XXXI , 9545Flórianópolis - Sábado, 1 de' Dezembro de 1945
, ,

,;,

N.

dá foram recebidos
546 pedidos I s.

Críticas ao

govêrno grego,

FUNCIONARiaS
DEMITIDOS
Londres, 30 (R) - Anuncia-se

que as autoridades milltares bri

tânicas de ocupação da Alemanha

demitiram 30.464 funcionários ale

mães, por terem sido os mesmos,

funcionários elo partido nazista,

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

Comício final, no dia 29, à noite,
do Partido 'Social DemocráticoPara uma paz

estável I,

Todos o viram e ouviram. A massa popular, sem

demasias de expressão. ali estava compacta, extensa,
mar humano, incalculável, ondulando em vibração
cívica,

Que lição deu ° povo, ° Povo, êsse povo que é

iusto sem deixar de ser bom'

Londres, ')o (R) - Sua Santida
de o Papa pretende fazer circular,
em princípios elo ano próximo,
uma cnciclica estabelecendo ,IS lia-

:�'�l�(\�lln:�l1��a7(� 1���::lC��;:a����:I\'�;' .: Coml'c·loS da oposl·ça-o portuguesarespondentc do "Nevvs Ch run icle"
em Roma. dizendo mais que a en- LISBOA, 30 (R.) -- O movimento da Unidade Democráti
cielir-a .-onstttulrã rie um apêlo [J0l' ca, em reunião' realizada ontem, decidiu procurar obter per
um

entPl1,r,lil11e,nto l'(,"Clllr()C'() Clltl',P missão das autoridades para a realização de comícios em todo

Ias nações, respeito ús nacõcs me- \ país, afim de promover seus objetivos políticos, Na mesma reu-

11Ol'CS e justiça para todos os

j)Cl\-()";'I' níão,
foi decidido exigir que a recentemente "eleita" Assem

ha:'cl:110, também. �)l'll\'él\ clmen te. bléia Nacional, seja dissolvida, logo que tenha sido aprovado o

rerorõncías aos perigos d,) l101ll1J<1 orçamento, afim de que sejam realizadas as eleições livres, Na
..<ttr'llllica para a humanidade. 'reunião prevaleceu muito mais forte o espírito da confianca.

I ,
'

Proclamação conjunta
brasileiroao povo

LEIAM A REVISTA

Fará sensacional' revelação
PETRÓPOLIS, 30 (A. N,) -- Com a entrevista concedida

hoje ao jornal "Diretrizes" o ex-procer integralista Belmiro
Valverde, elementos ligados à pessoa de Plínio Salgado estão
promovendo vários movimentos de desagravo ao antigo chefe.
Diz-se ainda que será publicada sensacional revelacão num

relato completo das ocorrências de 1938 que culminaram com

o ataque ao Palácio Guanabara, parecendo que serão envolvi
dos vultos proeminentes da nossa política.

Partido DemocráticoSocial
PARA PRESIDENTE DA REPúBLICA:

General Eurico Gaspar Du tra

PARA SENADORES:
Nerê u de Oliveir.a Ramos e Ivo d=Aq uirio Fonseca

PARA DEPUTADOS FEDERAlS:
Nerêu de Oliveira Ramos, Aderbal Ramos da Silva
Altàmiro Lobo Guimarães, Hans Jordan, Ivo d'Aquin�
Fonseca, Orlando Brasil, Otacílio Vieira da Costa,

Roberto Grossenbacher e Rogério Vieira .

______ :L.C'''__, �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 oesTADO-Sébado. 1 ca. Dezam1:lro ". ".,

* Apelo em:al'8cidame"t. fi p..lÔO
DA ANTIGA ATENAS que achou a importélncia de 335

"Munvchío ", hoje Pachá-Limoní cruzeirol o obaéquio de entrega-la
ou Stratíosíkí, foi um dos três por- na Redação deite jornal 'ou à rua
tos da antiga Atenas. Uma série de Curitibanol. 78, 'Viato a me.ma

grutas naturais formava o seu solo corre.ponder ao meu ordenado re
e nelas instalava-se o Arsenal de ferente ao mils de Novembro.
Marinha. O nome do porto provi- Crendo na 'honeetidade du �i
nha de uma colina, entre o mar e saa q''CIe Q encontrou, fico a-g'raà;e
a capital grega, na qual se erguia cido de.de já,
urna cidadela. Parcialmente des- Augusto Barbola Fonleca.
truida no 'século V antes de Cristo,
pelos Iaeedemon.íos, as fortifiea
(JH�s foram reedificadas e serviram
aos macedoníos, até que Silas as
aITIlSOll, no ano 87 a. C.

que ii cncruia despendida por 1m1

homem, em tôda a sua existência,
em trabalhos manuais pesados,
pesa apenas um sessenta mil avos

de uma onça,
que, em maio ele 1888, quando

foi decretada a aboli cão 'da escra
vatura no Brasil. existiam naquele
vasto país sul-americano cêrca de
700.000 escravos, com o valor apro
x imarlo de �f)0 mil dólares.
que dos 20() marujos que, em

1;')19, deixaram Sevilha, sob as 'Or-

dens de Fernão de Magalhães, j)1I-
-

ra a famosa viagem ao redor do PROGRA1UA 1')ARA OS l\'IESES DE ,.,-OVEJUURO };
mundo, regressaram sóuunt« 18 DEZEMBRO DE 1945:lendo os restantes morrido vil ima- DEZEMBRO

I
dos pelo escorbuto e a febre ti-
fóide. Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es-

,

que, para medir o perf'umr- elas tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
1101'es, (, suficiente colocar uma formatura.
pétala sob umu super-Iicie de m er-

'

�,úrio coberta com talco; que, 110
Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

f'im de alguns minutos, o talco se início ás 15 horas.devendo se prolongar- até ás 19 horas.
afasta s(�h o efeito dovpcrf'ume ; e Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo
(�ue. então, hasta medir o espaço durante a CEIA números de canto e musica, e. em seguida,Iimpo pai-a avaliar a intensidade
do perfume. dança.
qu(' as 1'adiaçc'íes solares ('"e1'- constantes deste programa, feitas pelo Clube.

cem sôbre a superfície total da (A CFlIA DE NATAL será ás expensas do SÓCIO, abrindo o
terra uma jJl-('SSã'o de 100 mil I()ne- Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).ladas; mas ([ue, niio obstan te. l'ssa

'pressão não l' sufieienle para 1ler-
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

turb;.II· �) lllo\'Jlllcnlo da terra na J 22 horas.
SI.IH o!,blta, pOIS que a fôr(,'a de gra- OBSERVAÇÕES
�:J1"açao q�le a ela SI' opõe é trin[a I Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve-
,e'ies maIOr. I •• - .

d f'
.

que nào se (,ollhece. ('0111 seg11-
1'lflCarao por �OltlVO eb �r�ad InalOr.

t"rança, a origelll das ('artas de ,io- Para os bal es esta eleCl os nestE' programa, o raJe sera

gar;
..

C[lIe cslas en[l'aralll na Europn Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas
no flln do séculn XfU, vindas tal- O de rigor permitindo-se o branco
Y('Z ela Pérsia 011 da Índia; queas'

.

curtas de jogar fOhl111 pela llrillll'i- IIr:l yez lll('I1Cionadas num docllllJen- Ir
'lo jJlIblicado elll Strasbl11""O ('.111 ,1(j')('. .

"M ,

."� l, e ql1t', fl'll:11 1llt'111 e, anc.nas no
lJllllllO q�lal't (']' d() sénJ!o X\tIl f I"oi
q.lI� sI1rglral11 as primeiras leis di
l'Igldas ('ontl'a ;1 jogatina.

rMÃGi�[��]
••••••etN ........:

A eATAPLASMA

o doutor - A senhora fez a

cataplasma que eu recomen

dei?
A mulher - Sim, doutor,

mas acredite o senhor que êle Isó comeu a metade !
'*'

PEARL BUCK
Pearl Buck, escritora norte-ame- Iricana, nascida em 1892, filha de

missionários protestantes, foi, du
rante muitos anos, míssion.ária e

professora na China, acompanhan
do os pais e mais tarde o marido,
John Lossing Buck. Escreveu mui
tos livros, retratando os ambientes
e costumes chineses. Suas obras, de
reercussão inter-nacional colocaram
na entre os maiores escritores da
atualidade. Em 1937 recebeu o prê
mio Nobel de literatura com o li
v�'o "The Good Earth", que publi
cara anos antes.

* * *

vuejSABIA ?...

Camisas, Gravatas, Pijame�
Meiasdas melhores, pelos me.
nores preços s6 oa CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafre, 9

TENDÊNCIA PARA

Aparêlhos elétricos
-

A Instaladora de Florianópoll.�"
à rua Trajano 11. 11, wisa à sua (US�
tinia freguesia que dispõe de ope
rúrios h<lbiJüados para executar
instalações, de Luz e Fôrça em ge'
raL fOl'ne�('nd() <Irçamento grátis e

sem c011lpromisso para seus .servj
ços.
Possui também oficina especiali-'

zatIa, com técnicos profissionais,
lia I'U ('onserlos de aparelhos elétri·
co�>, el1l:olumento de mótores e dí
nm110S, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos m'i.'·

Indi. dicos e ou tros, com exceção de apa"
; relhos de rádio.

RELAÇOfS:
NO MUNDO

AS

cimentos estão a reclamar.
Uma guerra amanhã po

derá ser um cataclisma pa
ra a nação que nela se em

penhar, dado aquele enge
nho de destruíçao total eXIS
tente nesta hora.
Face aos Estados Unidos,

por exemplo, nenhum poder
deixará de ser presentemen
te destruido. Amanhã o em

prêgo da bomba atômica
generalizar-se-á, pois.

É de considerar que os

Estados Unidos são a nação
em que as elites governam,
e, do mesmo passo, exercem
domínio em todos os setores
da atividade.
Por isso a grande nação

da América situou-se de re

pente em unidade na base
de partida para. uma nova

era que se abrirá na vida,
na qual o espirita humano
se impregnasse preponde
rantemente das razões mo

rais em benefício da paz en

tre os povos.
Pode-se, desde já, entre

ver menos longíquo êsse pe
ríodo áureo na história do
mundo.
As fôrças armadas, cons-

'I
tituídas em 'Centros de coe

são e disciplina, serão uma

advertência pela paz e,
prontas a logo intervir em

seu benefício.
Há sem dúvida ainda sé

rios emprêgos no caminho.
Na mentalidade da Norte

Amêricn está o espírito da

paz e, com êle, nas mãos do
seu povo a arma da paz.
O que é preciso é que

aquele espírito se extenda
'por tôdas as nações em pro
veito da humanidade.

PAciFICAS

DE f-I=EITO seG�QO
f INQ(:ENSIVO AS

C�IANÇAS f

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Oerol de Adulto.
Doençaa do. criançaa

Laboratório de Ancilile.
cUniCOl.

, Conlult6rio: rua Felipe Sch
midt, Zl [oltol da Cala Pe

roiao), daI 10.30 áe lZ e do.
15 à. 18 lu.

Relid&ncia: rua Vilc. de Ouro
Preto, 64.

Fone: 769 [monuoll

Gen. Pedro Cavalcanti
A utopia da paz univer

sal parece esmaecer. Já não
é mais uma fantasia.
A paz universal é algo

que se pode objetivar fora
do conceito de um méro
idealismo.
A idéia está evidentemen

te em marcha.
Mais remoto do que ore;

ve, é certo que o objetivo po
derá ser alcançado.

É que o instinto de con

servação tem procedência.
É um fenômeno não só bio

lógico como também na or

dem socíal.
Além do instituto de con

servação, outros fatores pe
sarão por que se constituam

pacíficos os dessígnos por
vindouros dos homens quan
to ás relações da vida inter
nacional.

"

É preciso que se lancem,
porém, desde já as bases da
armadura mental das novas

gerações.
Questões de educação. 'o

tema deve ser assim defini
I do.

I.:'
Mais de uma vez, ante 'as

manifestações habituais de
fôrça nas recentes reuniões
promovidas pelos leaâers da

_____________ guerra, insistimos em que
&Omente os fatores morais
poderiam operar o milagre
de ajustar os povos ás ra

iões pacíficas do seu desti
no.

A bomba atômica desde
quando o seu conhecimento
seja geral, virá apressar o

movimento.
É mister que realmente

olhemos o quadro do mundo
com os olhos que os aconte-

DR. HENRIQUE
STODIECK

(-Membro doa Inatitutos de
Direito Social Bra.iIeiro e

Pauli.ta, lente da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro, n' I,
laia 3 -Ccrxo Posta 1 -- 86. li
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DR. OJALMA
MOELLMANN

MACHADO a ClA. I

Ao'ncio.l e Reprel.ntoçõel em O.pol IMatriz: Florian6polb

IRua João Piato" n. !I
Caixa Postal. 37
Filial: Crelciúmo

Ruo Floriano Peizoto, IIln (Edit.
Pr6priol,-Teleoromaa: -PRIMUS·
Agent •• COII principais R\unleipioo I

d., Edaoó)

VIIGEN S

rormado pelA Ul11ywaldact. 4e Gclebn
Com prAtica 110(1 hOllpltf:.a eur8p.ua

ClfAiee m"'-1cs W1 lfW&). pecM,ttria, aoeJ1,

lU do � J1en'G.a, aparelho &,'Il'Úto
'IU1IIlAr1o do hom4llll • da mulher

u.t/Ite. T6eatool DL PAULO TAV.aa
Cura0 d. RadiolOC1a Cl1i!J.oa com o dr,

ílaJ1� 4. .Abreu ca,mpa'l1411,o (11.0 Pau·
"l� • JlapectaJ.l.a.do IJIID Hl\\fien. • laade
é>abUca. pela UnlTel"lJ.4ad.. do Rio diI .le
'eiro. - Gabin.t.o d. Raio :x - Jlloctr'o
·.arouoara.tla clfiIjea - Ket.bol1J!mo R'
I&} - aonCQem D"oloc1onal - QQblneta
te flmoterap:la - 1Aborat6r1o tt. m1croit
�pla .. ullll1M ol1n1c:a. - Jlua lI'C"II.IIJI4oo

IFpolls� -- Jotnvtle

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos

I;entes de FJorianópol�.

Saído. - 2 horcl -da.mollrug'ada

'olnvile -. FpOUs.
Soídae - 9 horal da 'manhã

Informações nesta redação

Quem achou?

Estabelecimento 'Gráfico Brasil !
IDE

NICANOR

I
SOUZA

·rrabalhol Comél'ciail
Imprelsão a carel

Compolição de livrol e

Jornail

Télel e Memorail
Doublêe e tricromio.

Reviatal • Avulloa • Caixa.' -
E.tojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ••. Florianópolis •.• Santa Catarina
-----------------------------------------------------------�.

Clube 12,de Agosto

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

Banco do Distrito Federal S. J. ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajanoll 23 • FlorianópolisRua

E,STADO,�í
\

�
J
'\
1
'c

j
f

'10.00 I.:40,00
20,00 1

CrI 7,00,
I

OAO j

Diário MATUTINO I

Redação e Onctnaa A
rua João Pinto n." 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS

Ano

N. Capital:
Cr,
Cr'
Cr,

Semestre
Trimeatra
Mês

Número avulso Cr$
No l.,.rh,r:

CrI
Cr"

Ano

Semestre
, Tr-imestre

Número avulso

AnnnciOl medrante contr-ato.

OI origmlli., mesmu não pubH·
CSietOI. nãõ lerão devolvidés.

A direção nio se responsabílill
pelos conceitos emitido. nOI

artigos ,.usinadOl

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente g,rata. DiAa
nos, por obséquio:
- Sôbre que assunto

deseJaria lêrralgo. diària
mente, neste iorruil ?

'

- Qual dâs nossas

secções muis apreciá'?'

�----.._............�

Sanguanol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICIJ.SI

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS, CALCIO

ETC

TONICO DO CEREB'RO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D�paup.,.do••
E'ljot.dol, AnêmicoI, Mã••
QUI criem M.gro.. Cri.nça,
raquíticII. receberão • tonl·
fic.ção ger.1 do olSlnhmo

co", o

Sa n DU 8 n 0:1
ue D.N.S.P. n' 199, da ({tlZl

VENTilADORES
Vendem-se doi. ventiladores elec

tricos, grandell, para cima de me'

lia ou parede, sendo um olicilante.
propriol paro e.critério. barbea'
ria., cnfea , etc. Trator na rua AI-
mirante Lamego 15.

}.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES f
PREZADO LEITOR: Se o que rhe !

interessa é, realmente, uma providencia
}

para endircitat- o que estiver en-ado ou

1
t

f
ele direito, recebendo v. s. uma infOl'n1a- l.

I

i

para que alg urua falta não se repita ; e

�..i\O o escândalo que a sua reclamaçàa
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇÃO RF,CJ,AMACõl'i�,
de O I�STADO, que o caso será levado

S�tl1 demora ao conhecim'ento de quem

ç;'1o do resultado, embora em alguns ca-

sos não sejam publicados nem a' rec�a

1l1aç;-LO nem a pruvirlência tomada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proclàmação . ao povo paulista
S. PAULO, 30 (A. N.) - o ministro Sampaio Dóría pro

nunciou no Palácio dos Campos Eliseos uma proclamação ao

paulista, a qual foi irradiada para todo o pais através da emis
sora do D. E. I. Inicialmente declarou que dentro de quatro
dias o Brasil acorrerá cheio de fé, para compor livremente o

seu govêrno. A proclamação do presidente eleito será feita pe
la justiça, e não, como outróra, pOT agentes dos partidos con

tra a verdade das urnas.Assumirá o poder o que se houver con

sagrado eleito pelo sentimento da nação, por direito pTóprio.
Adiante disse: "Pela plimeira vez se trava a batalha de um

A-fim-de representar o Bra- pleito sem candidatura ofici�l. Por isso, a vitória das urnas

sil no Conselho Interino de não vai depender da liberdade do poder de dar por efeito o

Organização Internacional de vencido e por vencido o eleito nas urnas. Esta fTaze estará para
Aviacão Civil, reunido em sempre banida do cenário politico da Nação. O vencido pade
Montreal, o govêrno brasileiro rá, desta vez, apertar com hom-a, a mão do vencedor e desejar
nomeou uma delegação com- lhe venturas no govêrno que exercerá por confiança da Nação.
posta do dr. César Grilo, dlre- É preciso não esqu.ecer que entre nós é a primeira presidência
tal' da Aeronáutica Civil do que vai processar-se sob o pálio do voto secreto. Antes o voto

Ministério da Aeronáutica. do era a arma terrível com que os campeões da fraude COTrom

dr. Eugênio Seifert, diretor da piam pelo dinl1eiro e por empTegos, intimidavam pelas perse
Divisão Aero-Desportiva da D. guições e pela fôrça, os cidadãos pacificas e dignos. O voto se

A. C. e do tenente-coronel avia- ereto os resguardará das ameaças, a todos sem distinção ne

dor Clovis Monteiro Travas- nhuma. Concluindo, o ministro da Justiça, disse que "::J sol de

sos, adido aeronáutico à em- dois de dezembro iluminará os céus da nossa pátria com um

baixada do Brasil em Was- I
Clarão novo para os superiores destinos do Brasil. É a liberda

hington. A fotografia repro-I de política que reinará por tôda a parte e por sempre".
duz um flagrante do desem-Ibarque do dr. Glilo e do

"CliP-tuer" da Pan American Wolld

Airwa:;s. no aeroporto da cida
de de Miami.

o PAECEITO DO DI.
TRATAMEN'TO EM VEZ DE

CASTIGO
o doente mentol nêio é um aer

estranho. «uma alma transviada»,
como diziam antí""mente, que

mereço castigo e cadeia. O doente
mental é apeno. um doente e.

como os da'"T1ois. tem direito a tra-
tamento adequado.

INão veja no dO'9;::.te mental um
S'9:' estranho, mas um e.,_te humo

I no qua �-"ciga de c�u:!a !l trat(1-,menta. SNES. . .... _

",lJ:DA SOCIAL
NEGRO FlRMAiVIENl'O

,

...
f

Ao Ilmo. sr. Oscar: Cardoso e à sua gentil filha Olguin.ha.

Como se eu acordasse num deserto mui O'i aante
Tendo a sublimidade da virtude mais bo�ita' '

Senti a fôrça estranha d'urna glória inaudita'
E num perene ensejo busco o ponto culminante!

Este árduo descampado tenebroso e dezradantc
É a minha existência que entre as .mai; é mais' aflita.
É a glória que conquisto que fascina e que palpita.
É a luz de amizade, esta essência deslumbrante!

Mesmo assim trepidando num tumulto que definha,
Sem compreender a causa da cruciante derrocada'
Eu não deliro nem blasfemo a triste sorte minh� !

S� as brumas mais sl'nistras vendam o prazer que lento.
Ainda com esperança que jamais foi vacilada.
Cheio de amor pinto estrelas neste negro firmamento:

Com votos de muita felicidade, João Machado Mendes.
Biguaçú. P de dezembro de 1945.

=!o:: ;;;;.; �':

ANIVERSÁRlbs: , \' J AJ -\..\"'J'PoS:

A data de hoje assinala o aniver

sarro natalício do sr. Oscar Cardo

so, pr-oprictarro das casas "A Ca

pital" em Florianópol is, Blumenau
e Lajes, c ela Fábr-ica de camisas
"Rivet

"

e "Distinta".

Cap. Aníbal Santos
�roc"d"nte de !toJoi, chegou n

esta capital o 3r capitão Anibal
Santo., Cmh. ao lI! 20 RI., se

diado naquelo. cidade.
*

Ao ilustre e benquisto negocian- CI:\"E..vIAS:

te, nossos sinceros votos de f'e lici- Hoje, em ..

avant ..premiére". o

dades. elegante Ciue Ritz exibirá o filme

-+
* "Conspiradores". com H..dy La ..

�'r.anscorrc no dia de

hOie. o

na-,
marr e

..

Paul Henreid.

talício da gentil e prendada srta.

BOlga Cardoso. dileta filha do sr. R I T Q.Oscar Cardoso, do alto comércio 10-

cal, O alfaiate indicado
* Tiradentes, t

.

o SI'. Ab�lar.d� Elói Gar�ia, de-lo BRASIL NA ORGA.:.'i'IZACAO
dlcad� funcionár-io �a casa 'A

::\10-, n\TTEfu�ACIONAL DEJ
delar . faz anos �o.le. AVIAÇÃO CIVIL

I

Faz anos hoje o nosso conterr â-]
r eo sr. Alf'cu Tolentino de Sousa.

*

O jovem Enio Carneiro da Cunha
Luz, filho do prof', Eduardo da
Luz, faz anos no dia de hoje.

*

*

I A srta . .losina Trindade. filha do
sr. professor Luiz S. B. Trindade,
ex .. diretor do Departamento de

Educação, faz anos hoje.

o sr. Newton Cidade.
te residindo na Capital
faz anos hoje.

*
(
í CLlíBES:
" Hoje, com inicio às 21 horas, a

'turma de reservistas pelo Tiro de
Guerra 40 f'ará realizar uma soiré e

nos amplos salões do Clube 12 de

,Agôsto.

Cine Odeon
A's 4.30 "l 7,30 horo ..

Programa Extraordinário
'"

·Uma adorável.
.
romântico e gozo-

díuima comédia-mueical:
ESTUDANTES DA FUZARCA

Com John Hubbard '" Ruth Terry
• 01>

Roy Rogers, o mais jovem (�cow

boy», no seu mais eletrizante
«Western» :

EXPLORADORES DO OESTE

Início do .eri�d�' d�s mil e

emoções:
O IMPERIO SUBMARINO
Roy Corrigan .... 1 e 2 Episódio

No Programa:
Filme Jornal .. D.F B.
Preços Cr$ 2,40 e 1,00

Impr. até 10 anos

urna

Com

(ine Imperial
A's 7,30 horo.s

·0 moi. grandioso e gigantesco es

petáculo, que o cinema nos tem

apresentado, ne.tes últimos
15 anos:

MORREREMOS AO AMANHECER
'com John Clemenh, Judy Kell.., e

Greta Gynt _

Um sublime romnnce de amor num
ambiente de ódio:
No Programa:

Cine Jornal Brasileiro D.F .B.
{) Vale dos Pomares -Tapete Má

gico Colorido"
Fox Airplan NewlI 27x90

Atualidades
Preços CrS 5 CO e 3 00
Impr. até 14ana:8

Sugestão às consciencias livres IColação de gráu
. Reali�a .. se amanhã, domingo, em todo 'O Brasil, o grande !

Os alun�s que no !ns�ltu�o
pleito eleitoral, de que sairão o '11<OVO Presidente da República e de Educação de Fíoríanópolís
os representantes do povo, na Câmara e no Senado. concluiram O curso êste ano

.

Vários S;10 os partidos que movimentarão suas fôrças eleito- fizeram realizar, ôntem, às 8
rais, cada qual sob a égide de um programa - todos entretanto h

. -

prometendo o bem das massas e a grandez� da Pát;ia.
' oras, missa em açao de gra-

Diversas, e não raro antagônicas, são as idéias que cada agru- ças, na Catedral Metropolita-
pamento def'cude ; e amiúde, num mesmo bloco ou Iacção, há di- na, ato êsse em que o sr. dr.
vergencias de pontos de vista, Luiz Gallotti Interventor fe ..

. C�mo consequência eliss?, nós - eu e você, o povo, o João deral se fez 'representar peloNinguém que vota - aturdidos pela atoarda da propaganda, e '.
_

ante a eloqüência demagógica de tribunos populares e os "slo- seu aJu�ante-de-Oldens, 2° te ..

garis" de publicidade remunerada, todos ficamos em dúvida, e nente Píraguaí Tavares.
n_ão sabcmo� que fazer, c concientemente em quem votar. E en- Os diplomas foram entre-
tao que a nos mesmos fazemos estas perguntas: gues aos alunos formados ôn-

- Como poderemos saber se estamos certos ou errados, de- , .'. .

fen�endo a bôa ou a má causa? Em quem devemos acreditar? tem, as 20 ,�oras, no Palácio

Quais os que mentem? Quais os que dizem verdade? da Assembléia Estadual, tendo
,

.

Um comêço de desânim<? passa a d��inar-�os; e uma. duvi- sido assistida a solenidade pe-
dnzinha, orrgcm de um cepticismo deletério, val-se .. nos aninhan- lo sr. dr. Interventor federal e
do a pouco. e pouco na mente.. .

1.
' .

Se, porem, meditamos por uns instantes, se analisamos a peio s;-", dr. Ivens
.

de AraUJO,
ação dos líderes que, em Santa Catarina, orientam a campanha, secretário da Justíça Educa-
fúcil nos será tomar uma deliberação, - em absoluta harmonia ção e Saúde e outras autorí-
c?m :lO�sa conciência. Para isso basta que indaguemos ao nosso dades, além de numerosas Ia-
foro

í

ntimo : milias
- Quem é que, nesta hora, e de há longos anos, tem sido lu-

.

tador tenaz e i nt cmerato, pelo bem do povo e pelas tiberdade-,
públ icas ? Quem foi que, desfraldando a bandeira da democracia
em dias de sua mocidade, iámais se afastou, por um instante se

quer da defesa c da exemplificação dos ideais dcruocr-áticos ?
Quem foi que, insurgindo-se contra o arbítrio dos potentados,
ombreando-se com os oprimidos, animou e dirigiu a luta que
culminou com a vitória de outubro de 193{) '] Quem foi que com

sua palavra eloqüente e seu pulso firme, sem esmorecimentos
ou vacilações, enfrentou e venceu os que' tripudiavam sôlJl;e os di
reitos do povo e manchavam sua liberdade, abafando seus mais
legítimos anseins ? Quem foi que, desassombrado, impávido. sob
tremendas ameaças desses mesmíssimos udenistas que se arvoram

hoje falsos corifeus da democracia, ascendeu à curul governamen ..

tal do Estado, e soube conduzi-lo exemplarmente, durante mais de
dez anos? Quem foi que podendo replicar, perdoou; e podendo
oprimir, deu e garantiu as mais amplas liberdades ao povo de sua
terra'! .. ' Quem, no sul do Brasil, melhor soube respeitar os 00-
nimos direitos individuais, num exemplo admirável de coerência
com suas próprias idéias? Quem foi que, ao assumir o govêrrro
catarinense, encontrou uma comunidade desorganizada e empo
brecida, e ao deixá-lo, entregou .. a saneada, rica, próspera e feliz?
Quem foi que abriu estradas de penetração, que ligou o sul, o n'01'

te, o litoral ao centro e ao oeste do Estado, estabelecendo um sis
tema rodoviário que é motivo de orgulho para nossa terra? Quem
foi que erigiu grupos escolares em todos os municípios, criou mi
lhares de escolas, - difundindo, ampliando e nacionalizando o

ensino ? Quem foi que, amparando os pobres e os desafortunados,
construiu hospitais, maternidades, abrigos, asilos, centros de saú
de, manicômios e Ieprosár íos ? Quem, enfim, equilibrando e sa

neando as finanças públicas, moralizando as administrações mu

nicipais, protegendo o funcionalismo, apoiando o comércio, a in

dústria, a lavoura, acatando e amparando a justiça, � fez .. se cre

dor da admiração e do respeito de seus coetâneos? e há de glori
ficado pelos pósteros ?

Um nome. que é padrão de orgulho e nobreza, surge-nos como

resposta, vindo das profundezas de mosses corações: Nerêu Ra
mos , Um estadista, um homem predestinado, - sereno. justo,
enérgico e magnânimo, -- cuja diretriz nunca sofreu desvios e

cujo ânimo iámais se quebrantou: Nerêu Ramos.

Sigámo-lo ! Deixemos que êle seja o nosso guia! Votemos
nele. ! Votemos nos nomes que êle nos indicou! Confiemos nele!
me defende a bôa causa! Deixemos que êle '!lOS dirija!

Nerêu Ramos há de nos conduzir à vitória!

Reabertura do L�boratório
Radio-Tecn ico-ElectrCIl

FUl1dad0 em 1935
Montagem de rádios, Ampli ..

ficadores .. T!'anBmiB8o·�es
Material importado direta

mente d09 U. S. A.

Pro'"lrietário
Otomar GeOrges Btihm
Electra .. Tecnko - Pro:i9sional

forrT'odo na Europa
Flor;anópolis

Rua Jo'io Pinto n 29 _. Sob. o alfaiate intilc�HtO

"iTaden!�� 7

BREVEM ENTE 'f rSa.pat8Ti:� .� JqrUy i

,Rua Ti1rrade'l1!tes ,191
IA�te:sefl'ta séIJ'S últimos.mo-!
I·· .• �.e1:9,� . ;e.•. �>."."ca. l,ca�G�l"i:��n.,.·.�.S

.

.

>.' ;t:"Iard! set'hOi'?"S'.I'
.�:'.�; tI":\, '".' '. :".,�, t,'- ,".':':."-.

BRITO

5

Visita
Em visita de cortezia ao sr.

dr. Luiz Gallotti, Interventor

I federal, esteve em Palácio n.

excia, revma. d. Joaquim Do

mingues de Oliveira, Arcebispo
Metropolitano.

Clube 12 de Agosto
Turma 194 S do T.G. 40

aoa convi-

CINEMA
HOJE. NO CINE RITZ, EM:

AVANT-PREMIERE
"CONSPIRADORES" UM ESPETÁ
CULO QUE SE Vl!: COM ARRE

BATAME.lIlTO !
"CONSPIRADORES": é um fii

me estupendo que tem luxo, es··

plêndidas interpretações, flagrante
oportwlidade e sobretudo um a1'"

gumento de ABSORVENTE INTE.
RESSE!

HEDY LAMARR mais linda que
nunca no papel de uma mulher en·

volvida na mais tenebrosa trama
de espionagem internacional!

Paul Hcm'eid, másculo e deste
m!do, pa int�rpr�t.ação de u� I?a
Inola holandes flhado ao exercito
anônimo que opera nos subterrâ
neos da Holanda!
ConspIrar é viver envolvido em

uma rede .de intriga e mistério na

qual cada um depende do outro e

do que possa acontecer a qualquel'
momento.
Diam,te daquela mulher, êle que

não recuava frente a qualquer pe
rigo. hesitava

-

tremulo: poderia
confiar nela porque a adorava Oll
g'ua;-diJria o segredo para defende:I"
a liberda;J-e de sua pátria?
Cada ml)mel1to guardava uma in

triga. .. Cada personagem era mu
mistério. .. Cada sombra encerra
va um segredo ...
"Já �iio estarei só, porque em

teu carm,ho, encontrei a minha. al
ma. . . � agora tenho fé, sei que
existe um Deus porql1le tu exis
ks '

...

"

A histór:a de CONSPlRADORE.<;.
tem como cenário rnnél. Lisbôa re

ple�'< dt :-efugiados e transforma
(h P'TI L"�11 cidade tu�b1l.ho:lante de
�.J ·(I),C';;: �" iateress,��)!
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Sedas, Casimiras e Lãs

CASA S••-rA a(os�
O.RLANDO

RIa Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Ead. Teleg .. :

Economia e

Finanças
o consumo de café gelado

nos Estados Unidos - O con
sumo de café nos Estados Uni
dos tem aumentado, sem ces

sar, o que coloca a grande na

ção. americana em um dos pri
metros lugares como centro
consumidor da preciosa rubiá
cea.

A campanha que vem sendo
promovida naquele país com o

propósito de dar consumo ao

café gelado, sôbre merecer re

rerêncía especial, constitui um
dos fatores decisivos para o ci
tado aumento.
O "Bureau Pan-Amerícano

do Café", juntamente com a

"National Coffee Association"
vem preparando os planos pa�
ra dar início àquela campa
nha, que terá sua expressão
máxima no verão, que se avi
zinha e que é a temporada de
maior consumo de bebidas em

geral.
*

Os vencimentos elo fiuncio
naZismo norte-americano
Em caráter permanente. o

Congresso iniciou a aprovação
do aumento de vencimentos
do funcionalismo norte-ameri
cano, que deverá atingir, em

média, a 16 r.;. Segundo se di
vulga, haverá casos em que o
aumento em aprovação eleva
rá os vencimentos atuais dos
trabalhadores do Estado em

20% e outros em que êsse au

rnento será inferior a 6 C):,.
Apoiando a melhoria dos ven

cimentos, a Casa Branca e o

Congresso favorecem (diz-se)
a conclusão de que o aumento
do custo de vida e dos'salários
em conseqüência da guerra se

r� permanente e não temperá
no. Essa conclusão é conside
rada importante para todos os

trabalhadores, pois indica que
o Govêrno está fazendo esfor
ços no sentido de manter os

salários e vencimentos de após
guerra na mesma escala dos
da guerra.

o mi::lHOQ 005 mEL�OQES
SiSlh.1JIik!SlJfi&i '.1 c o .. s ...� 'li. M

Celçados para senhoras, últi
mos modelos. preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende na

rua 'l'iradentes 19.

�"""""""""""""""""""""""".

I
3 motivos de preferencia:

1 Os. «Serviços ,

Aéreos' Cruzeiro �o Sul» po••uem o

rrre ro r frota Aerea da Sul America. integrada p' r

aviões dos tipo. mais modernos e velozes: os « «DOU-

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

2 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul" têm no corpo
de tripulante. 10 hi-milionários e 23 milionários do
ar. o que significa tirocíni.o impecavel e experiên

cia vasta', garantindo s.egurança absoluta 00. seu" o. viõ es,

I 3 Os :c:erviços .

Aéreos Crczeiro do Su l» ofer:ecem

li conf?r.o perfeIto ao& pas&ageircs e pontualidade
: rn c xrrnci na chegado e pc r ttdo de suas máquinas,
,

que servem a cérca de 70 localidades dHerentes, de no e

ta a sul e de leste a oeste do país.

OS MILAGRES DA QUÍMI- aquelas experiências aparente-
i CA mente singelas que foram, ne

Williams Haynes entanto, a origem de gigantes-
Tradução de Victor de Aze- cas empresas econômicas, e

vedo acompanha as enormes conse-

Edicão da Livraria do Globo quências econômicas que par-

I
Pôrto Alegre. i tira� de modestos tubos de

São realmente milagrosas as ensaios.

realizações da química moder-I .

O autor - .químico, bíolo

na. A borracha sintética. as I gísta e conomísta de renome

I
sulfanilamidas que curam en-

- escreve numa linguagem
• fermidades outrora fatais o clara e simples, mais apresen

nilon, o raíon, o celofane,' as ta o assunto com um justo en

tintas firmes, as anilinas ex- tusiasmo de perquisador. O re

traidas do carvão ... Tôdas es- sultado é êste excelente volu

tas coisas foram criadas pelo m� para todos aquel:s que de-

,homem e introduzidas no uso sejam saber o porque e o C017W

J cotidiano. I dos milagres da química.
Tais produtos parecem sim-I O volume, traduzido do orí

plesmente mágicos. No entan-. gínal norte-americano (Thís
to, cada um dêles é o resulta- Chemical Age) por Victor de
do de pesquisas dramáticas e Azevedo, faz parte da proveito
encerra uma história Iascinan- sa "Coleção Tapete Mágico",
te. da Livraria do Globo, de Pôrto
"Os Milagres da Química", Alegre.

.
de Williams Havnes, conta -------------

essa história e explica, de mo

do claro e acessível. os princí
pios químicos que tornaram

possíveis aqueles milagres.
Apresenta, ainda, os homens II
que tiveram urna clara visâo I.do futuro. os sábios que desce- .

brírarn os princípios e abriram I

caminho para as grandes con

quistas da técnica moderna.
Mas nana também a hístória
dos fracasses, das pistas erra-I'das e das víti_m.as <ia ciência.

I
Abrange, 02, mesma forma.

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltdo.
Passagaíros .- (crreíc .- Encomendas _. (argas

�""""""""""""""""""".I""""

DEI'A�II'AMfNTO:
ClEM8RA - êON5TIUJ.ções El.ETRO.MIECÀNICAS

M Á flI I Z: S,;; o ? A U 1 O -!l. lOS � 8 O N I f Á c I O, 2 I) ,

lElEfO"H; 3·5I1l-C.P. 217·1&

PARANÁ - SANTA CATARINA
c. O. MUfU,Eq, CI1J1UrUlIA. CaHXoI3 lPo�tItlD., ias • T<91. 98(1"

�
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Vva. Malvina
tencour'

Bit·

COMPA,NlD�" "��ÇA DA BAlA-
F.d.d. e. 137. - Sitie: B A I /;
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respoo sabilidades
Receta
Ativo

Cr. 80.900.606,30
c-s 5.978.401.755.97
I[ 67.053.245,30
'" 142.176603,80

porticipu Q noivado de seu

filho NERÍ, com a nit:a.
Gu ic rror Andrade Machado.

'osé Machado e

Regina MaChado
participam o noivado de SUQ

filha GUIOMAR. com o 1Ir.

Nerí Bittencourt.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98,687.816.30

(j( 76.736,401.306,20

CONVITE E MISSA
Rodolfo Paulo da Silva, Alcebíodes Vie:t'a
d'Avila e demais parentes de MARIA
O'AVILA VIEIRA convidam 09 pessoas

Iio de suas relações poro assistirem o Misso.
que em !;'ufragio à suo alma, será rezad o no altar do
Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Metropolit.ana,
no dia 4 de Dezembl'o, às 7 h.oras. 3 vs.-2

AtécnicOl moderna acaba de substituir a pena de Iescrever por uma esfera de aço.

"I

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

�
,

de Carvalho. Dr. Francisco 1Joaquim Barreto de Araujo ,

,. "'" __-. ...
- .,. ,., ,..,.... ........ ",.. .•:. J

"

,." ",II1II" ..............
_ ... "..,..",.."., ........

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

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n , 36

Florianópolis

«Sccrpellí» --- Florianópolis

SOA RPHJLLl

t
---------------------------------------------------------------
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I ��\�l��. Labo�atório Clínico
;::::: � RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448

I
&:r2 Xl f=, _

_ _

c:n (em rente ao Tesouro do Estado

•
o. R�T�nn :RTO����5 flO��:=������son..J Farm. L. da Costa Avila
Exame de sangue, Exame poro verificação de cancer J

Exame de urina, Exame poro verificação do gravidez, Exame de escorro, Exame para verificação de I
doenças do pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

i, Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc,
..--....--------------------..------..----�

AUTOMOBILISTAS
Atencão

..

Fora o seu dínamo ou motor
de arranco a

OfiCINA ENALDA
Conselheiro Mafra n e

. 135

I
I

.I
.1

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jockets .

Vendedor por conto proprio Plocido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

----....I..----------------------------------�

'-J R. H·,T!,9��2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Repreaentaçõe. Tranaport.. Mo.ritimo.: FerrO.
Conaignaçõel •• Conta Pr6pria viárioa, Radoviárioa, Aéreo••

Ruo Peciro Ferreiro, '5
.

Cascoa, Fôgo. Acidente. do
2' Pavimento Trabalho. Acidente. P._oai.,

CAIXA POSTAL, 111 Reapon.ahili�de Civil. Vida.

Endereço Telegráfico C( BOSCO�)

,
,

AIJVOG .c\._DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

;',,1
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

II
Edifício Cru-zeiro - Florianópolis.

'---------------------------------------------

Crédito Mútuo Predial
Proor.etártos - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

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

Academia
.

de ComérCIO
de Sanla Catarina

EXA.1IES DE ADMISSÃO
De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar

tigo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro ,de }943,
torno público que, no próximo dia IOde dezembro,. a� 11 ho� ADVOGADOS
ras, serão abertas as

i,nscrições
aos exames de

adl�llssa,o.. a�o � Rua Felipe Schrnidt , 21

I
ano do Curso Comercial Básico, devendo, as refendas mscri-

cões ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro, (Sobrado)
. ,

Florianópolisàs 19 horas.
.

Todas as informações serão prestadas pela Secretana des-
-=- --:ta Academia de Comércio, à Avenida �ercílio Luz 47, todos os

i
EVITE ABORRECIMENTOSdias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 as 19 horas.

. com pedidos que podem ser evita.
Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarma, nos. Contribua para a Caixa de Bs-

€;m Florianópolis, 10 de novembro de 1945. molas aos Iftdigentel!l de Floriam)•

1�

* TEXACO MOTOR OIL é O óleo que dá ao

motor de seu carro o rnâxirno de proteção.
* Lubrifique-o com TEXACO MOTOR OIL e seu

carro ainda servirá bem ... por muito tempo.
* Para o chassis TEXACO MARFAIC Para
transmissões e diferenciais TEXACO THUBAN.

1

I.

I
l

..--'--

TEXACO ®
30 ANOS A SERViÇO DO BRASIL

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal

Exijam o Sabão

"VIR�M ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-.TOINVILLE fMl!rclJ regls

'recomenda-se para hospitai, colegic, etc. p�la sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Religião O testemunho político de Hindenburgo
(iuoliebmo Nuremberg, ?O (R.) - Franz von Papen, que apesar nas

O
sérias divergências que sempre susteve com Hitler, chegou a

Primeiro _ Procure saber, no Diário Oficial ou nos car-
SANTO DO DIA ser o diplomata número um da Alemanha nazista, revelou ho-

tórios eleitorais, onde deve votar. IODE DEZEMBRO je perante o Tribunal Internacional dos Crimes de Guerra o

Segundo - Compareça à secção eleitoral em que estiver B. Edmundo Campion, Mártir v�rdadeiro conteudo do "ú!timo testamento" politico_do fale-

alistado, entre 8 e 17,415 horas.
. O dia lU de dezembro de cído marechal Paul von Hmdenburg, no qual o entoo presí-

.

'I'ereeíro _ Leve consigo, se possível, sua carteira de iden- 1581 é um dos muitos dias que,
dente do .Re�ch concitava o Fuehrer a auxiliar a. restau1'�ção

t idade ou documento equivalente (carteira de reservista ou hoje, provocam a repugnância I da m�malqUla ,dos Hohenzollern na Alemanha, evitando ainda

profissional). de todo inglês culto. Naquele I a fu�ao num so poder dos cargos de chefe de Estado e chefe do

Quarto - O elertor só pode votar na seccão em que se en- dia realizou-se mais uma vez I Governo, na Alemanha.

contre incluido o nárnero de seu título eleito;al. Só no caso de uma das brutais execucões Ins- I "O Executivo e o Legislativo devem permanecer separa

lião se instalar a respectiva mesa receptora, poderá votar piradas pelo ódio contra a
dos para sempre" - diz Hindenburg nesse testamento, segun-

noutra. Igreja católica. O Jesuíta Ed-I ao as Fevelaçoes de von Papen.

Quinto _ Ao chegar à secção, procure logo receber a sua mundo Campion era a ínocen-
I ':E n:eu desejo gue a .t?-lemanha volte á forma de govêrno

senha numerada e rubricada. -te vitima da sanha da mesma monarquico logo apos a mmha morte" - acrescenta o vence-

Sexto - Quando fôr anunciado o número de sua senha r rainha Elisabeth, que, anos dor de Tannenberg.
. .

apresente seu título ao presidente da mesa.
'

.antês, por ocasião de uma vi- ,C?mo se sabe, HItler fOI Chanceler da Alemanha durante

_

Sétimo _ Diante da mesa, assine as duas tôlhas de vota- sita à Universidade de Oxford, os últimos dez�nove meses da presidência Hindenbur�, resol

çao, receba um envelope ,aberto
e passe ao gabinete indevas- im,pn:,ssíonada pela brilhante

I
vendo, .l?g? apos

_

a morte �o,m�rechal, �m 1934, enfel�ar em
sável,

. eloquência de Edmundo. lhe suas proprias maos a Presidência do Ieeích e as funçoes de

Oit�IYO _ No gabinete, poderá colocar no envelope três tinha predito um futuro cheio Chanceler - �ransform.ando-se assil? em Reichs-fuehrer..
chapas: uma para Presidente da República; uma para Sena- de ventura e glória. O jovem I Pouco apos o falecrm�nto d�. Hm�enburg -. que HItler

dores; e outra para Deputados. No gabinete, não permanecerá p�'ofessor de então não tinha I fez enterra�' como verdadeiro herói naclOll:al no ma)est?so m�
mais que um minuto. amda a clareza necessária a! l1:umento funebre de Luneberg - os nazistas deram a publí-

N.�no _ Ao sair, mostre o envelope, já fechado, à Mesa e, respeito do anglical1i�mo. Mas, I �"dade um docu?:en,�o apresentado como sendo o ver�ad�iro
a seguir, o coloque na urna com sua própria mão. quando. em consecuêncía de testamento pOlItICO d? velho marechal e no qual este mdlCa:-

Décimo _ O voto é secreto e obrigatório, havendo multas sérios estudos e de prolonga-! va exatament� Adolf Hrtler �omo. seu sucessor. Entretanto tal

de 100,00 a 1.000.00 cruzeiros aos faltosos. das orações. reconheceu que I do.cumento
foi largamente discutido e apresentado como apo

somente a Igreja de Roma era (,l".lfo, pelo menos. em parte. Aliás, foi exatamente o "apelo" de

a verdadeira. não hesitou. Foi, Hmd�nburg a HItler para que este enfeixasse em suas mãos

Edl·lal da seereraría de Seg'lIran�a Pu"bll'ca para Homa onde entrou nalos d�lS cargos suprem?s d? F...eic�l- o de pre�id�nte � de Chan-

li "Companhia de Jesúus. Os seus I' celel. -:-
que deu motivo as maiores controvérsias sobre a au-

.

superiores mandaram-no, uma t�!.lÍlcl�ade do testamento do marechal ou melhor, sôbre o fal-

C! SECRETARIO DA SEGL-:RANÇA PÚBLICA, J1....8. forma vez concluídos os estudos e sua' smcaçao dessa parte do documento.

da lei etc.,
. ., '. ., . , I formação ascética. de volta pa·

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

R,E�O L,V�, pala.. que n!nguem alegue rgnorancia, '[01'- ra a Inglaterra. Um traidor en- O E'LTADO Esport.·yo�ar públicas as_ ínstruçoes abaixo concorr�ntes para a, nonna-I tregou-o aos, eSbirro,S de E,lisa- �
Iidade �a� elelç?eS a serem realizadas no dia d015 (2) ce dezem- beth. A mesma rainha fez tudo
bro próximo vindouro, recomendan?o fiél execução: I para levá-lo à apostasia. Mas PRORF!OGADOS OS CON- o VICE-CAMPEÃO

. EXTRATO?� LEI, ELEITORAL nem promessas nem as tortu- TRATOS DE VINTE PROFIS- Magnifica foi a perfomance cum-

1) :-: mnguem poderá impedir ou embaraçar o exercício ras mais cruéis eram capazes SIONAIS DO AME"RIC.'\
do sufrágio; de fazê-lo renezar a causa de

_.":lo prlda pela valorosa agrermaçao

2) h to
.

b � esportiva da Base Aérea, Carava-

,

- nen um.a au ,ndade poderá, desde cinco dias antes Cristo. Foi condenado a' morte Rio, 29 (E.) - O América

t t to h
_

na do Ar F. C., que encerrou o

e a e quaren a e 01 oras .epolS do encerramento da eleição, e executado no oatíbulo era'UI" _
cientificou à F. M. F. que, pre-

d d t 1
..,.... c» campeonato citadino de amadores

pren .er ou e er qua quer eleitor, salvo em flagrante de rto ou do na praça d-e Tvburn em valecendo-se da opção cons-

t d d
---.: ... " � - da Primeira Divisão. com 11 vitó-

€!ll vI.r u e e sentença criminal condenatória por crime ína- Londres.. Edmundõ contava tante de vários contratos de

f '1
v - ca v rias. 2 empates e 1 derrota, obten-

lançave ; então 41 anos de idade. alguns profissionais, deliberou

3' d d t I
do. destarte. o vice-ccarnpeonato.

) - .es e qua. r�n a !; oito horas antes até vinte e cuatro "
'" '* '* prorrogá-los por mais um ano.

h d d 1
- -

"C1l =OR RIO DAS
Aos vice-campeões os parabéns

ora.s epoI�. a e. elç�, nao se �rmitirá propaganda política,
n A � SA1'lofT� l\USSAS São estes os jogadores que

d t ád d f
- ,

�

I
PARA DOMINGO

� de "O Estado Esportivo".
me ian e ra 10- 1 usao em comícíos ou reuniões 'públicas' C .

' . defenderão as C01'es rubras até

4'
'

. . '
"atedra]: Ií. - 7 - 8 - lO h

'"

.' !
- :r:�nhuma autoridade estranha a mes<l: receptora po- ras,

." .0-

fin? de 1946:
.

CAMPEÃO DA 2a DIVISÃO

deI a mtervlI, sob pretexto algum, em seu funCIOnamento' l\ovena: as 19 horas Álvaro Amaro Dallllo Gri-I Cl- T
-

5) _ os membros das mesas receptoras os fiscais de �an- Em dias da sem�na:' à'fi.s�a: às 7 ta Hilto� Hiro 'Jaoques' Jor- ddSS,lICodu.s?e como _camp.eao" d�
d'd t d 1 ad d t'd

-.'.,. horas . .':" ama Oles a _a DIVIsa0 o mtrepl-
1 a os ou os e eg os e par 1 os sao mVloLavelS, durante" r0'..... , '. • � '. gmho. Chma. Louro, Maxwell, I' d O' .'.

•
.

•

o exercício de suas funcões nã-o podendo ...

,'. '.','
.,' r' _ '. ,,,,. lld

de S. Fr<lnclsc(): I, - 9 ,]<)- IV! O�· O· 'I O 'II
..
O ",1 elTIlO. Escola Indu,;tna l. ao

d 1
� �

.

;:,e1 presos, Ou 08.1 1<1;;.
'.

'

• aneco.
_ "C�l.l. �nl , sn1 , • qual também enviamos os nO,,:';08

os, sa vo em flagrante delito, HOS1Jlw] de CariAado. "),30 "I Paulo Ubalao VIcente Genc- .

, •••

'U ,. ., - o • • --, � clllnpnn1entos

,
6) -. e. prolbld�, ,d?rante o ato eleitoral, a presença de horas.;�. ,_ .

I ral e Wilton. ....:...
. .

Força PollCIaI no edIfíCIO em Que funcionar a mesa recep,tora t (pPunS"11l10
Coraçao de Manai No mesmo ofício o Amér;l"a

-----------

.

d'
- '. .' , a1"to)' 8 horas i

,�

ou nas lme

l,.açoes
dentro de um ralO de 100 metros, nao po- Igreja' d<.' St<' A�tõnio: 7, _ 8 bo-I

cientificou que deS,eja
renovaI

Idendo aprOXImar-se, ou nela penetrar, S€lTI Drde!:; do presi- raso os contratos de Jaime, Carola,

LV,isvitne, AseRml'(AomprORmOiSSSoSA' II'dente da m�sa; '.

Igreja de S. Sebastião: {i.3D 110-
f
Domicio e Esquerdinha.

7) - somente podem permanecer no reci.nto da mesa Te-
j as.

.

.
.. I

*

,ceptora os seus membros, os candidatos e os fiscais ou delega- �alpe!a!. dedo ,StBa.. � eJ"Ae�mha: 88 horas. O AVAÍ CONQUISTOU O

d d ·t·d d' t
,., -

� a ,a ase erea: horas.

Io� OS paI lOS, e, man � o tempo necessano a votaçao, 00 Capela do Mons.errat: 8 horas. BI-CA2\fPEOl'<ATO

eleItor; _ PENA - detençao de um a seis meses e multa de Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. Finalizou o car'.1peonato citadino
Rua Deodoro, 33

Cr$ 500,00 a Cr$ 5.00000'
Saco dos Limões: 8 horas. ele amadores (1 a Divisão), sagran· FlorianóPoli�

MEDIDÀS DE ORDEM PúBLICA '

Ginásio: 5, - 6. - 7,30 (só aluo do·se bi·campeào o categorizado L

8) d
.

h d d'
.. '"

nos), - 8.30 horas. lvros novos c usados, r

. .- as seIS ora� o la p�'lmelro �t€ a.s seLS horas do Capela de S. Luiz: 6,30 _ 8 ho- esquadrão avaiano. que conquistou em diversos idiomas.
dla treIs de dezembro vmdo�ro, flca termmantemente proibi- ras; .

13 vitórias e apenas 1 derrota,

�a O �orte ou uso de armas oe fogo ou armas brancas, embora CapeJa do AJmg.o de Menores: 7 derrota esta imposta pelo Carava·

llcenclados, nas localidades onde houver Secção eleitoral sal- h(}Tra� d(toddos "'loS �las). na do Ar no segundo turno.

'F' PoI" 1 f d
.

,nn a e: "> atrIZ' 8 horas
vo a or�a lCIa, .ora o �a�o dt;. 100 met�os da mesa recep- Trindade: Chúca;a dos Padres: 8

Aos bravos campeões de 45 o

tora. Os Infratores flcam SUjeItos a apreensao da arma e cas- horas. "Estado Esportivo" envia os seus

s�ção da respectiva licença, além do procedimento penal ca- Joã.o �essoa (E"treito): 7,30 ho· cumprimentos.

blvel na espécie ras._(lgJ"eJ�). ;::- 9,30 horas (capela).

9) _ das seis horas do dia -primeil'O até às seis hOTaS do
Sao jose: 1,30 - 9.30 horas.

dia tr�is. de dezembro próximo vindouro, fica terminantemen- ESP;R��SMO HOje,sábado, às 19,30 horas,

i�r�rOlblda aos estabel�cimentos. comerci�i� de qua19u�r na:- Al'10R QUE :NÁO MORRE
realiza-se no C. E. Amor e Hu-

za, a :renda ou doa9�o de, bebIdas, alcoollcas ao publlco, fI- o amor que não morreu é o das mildade do Apóstolo, sito à rua

cando os Infratores SUJeItos a penas da lei. almas puras que se Jespojaram das Marechal Guilherme 29, nesta

Florianópolis, 30 de novembro de 1945. gangas da materialidade. que não capital, a sua habitual sessão

Osvaldo Bulcão Viana Secretário da Seo'uranca Pública glwrdal!l ódio. inyeja contr� ,:i�- doutrinária.
, <:>,' gu.em amda que seja o seu maIS 1111-

migo! Amanhã, domingo, às 15 ho-

f� o amor sublime e puro que llIne raso haverá aulas de Moral
as almas eleitas em eterna lua de Evangélica para crianças, no

m�!o amor santo que vê em todas
C. E. Bezerra de Menezes, à

as almas sofredoras que carpem
rua Chapecó, s/n., e às 1,{) 110-

suas imperfeições. um ser ainda jo· ras, nos seguintes Centros: C.
vem, pouco evoluído mas que, um E. Amor e Humildade do Após
dia, purificado na cadinho da dôr e tolo, rua MaL Guilherme 29: C.
do sofrimento, volverá aos páramos E

'

da luz divina, qual filho pródigo a
. Fe, Esperança e Caridade de

casa paterna! Jesús, avo Mauro Ramos s /n ..

Amor que não morre, é chama C. E. Juvêncio de Araújo Fi
pura que vibra '11.0 íntim'O das almas gueredo, rua Pedro Soares 16,
incentas de vicios e corrupç,es que A E F' C ,'d d F .

degradam, aniquilam todas ene.rgia
. . e e aI! a e, rua eI-

do ser rumano! ! nando Machado 51, C. E. José
Amor que não mOl1re é o das al- de Nazaré, rua José Boiteux

mas evoluidas que fazem o bem sem s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua CO�I rQ'I F€I!IOPS RECEnTeS ou r:\nTI6A'S

esperanç�s de recompensas. portan- Castro Alves 21 do Estreito e - • - ....

to, por Simples amor ao bem! C E" a
É I) amor sublime que mão distin· . . Seara de Amor, rua D

gue sexl). li:1'"r. raça ou

n"acionalida-l
Tereza Cristina 141 no Estrei

de. éo &"'0'" isento do e�oismo, de tO.

im-,eja. de ""ume e de or!lÍllho!
,

A noite. também de domin-
f_o en;f:.m. o

..
àrro:' 2. Deus sobre I g

,

19 30 h C E J
todas as c )isas e aa prõxÍP10 como

I
? as ,

, oras; no ..:
. 0-

a sí me..,;r.I ... •. Sé de Nazare, tera sessao dou-
Juvenal Mencl,es , trinária. --------------_.------�

CONSELHOS AOS ELEITORES

S_i\ ='JGTJENOT__

Contém oito elemento! tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc·

Or; Pálidos, Depauperados.
E�gotados. Anêmicos,

Magro�, Mães Que Criam.

I
Criunças Rliquiticas rece·

berão a tonificação geral
do organismo com o

1--------

A tende encomendas de
obrall editadas no Brasil

ou no est'rangeiro.

Novidades todas 8S

semanas

,.

OOIN

1J$u
U'; E RECOMEMOIII

Correio Lageano
Venàa avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO
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desenvolvimento
comercial

de Deseja obter
emprego?IndicadorMédico Mag::!�:

I Grupos eletrogênios (bie.el) de

16,
12 e 20 KVA. Informaçõe. (r.

rua Major Co.ta. 33 -- Florianó
polis.

.

5v.2

DOENÇAS NERVOSAS
-- .. I ii Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitameate remediáveis. O curandei�·
rismo., fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional dp Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes lierVOS9S in
d'igentes, na Rua Deodoro 22, das �.
às 11 horas. diàriamentf: .

.�------------------------------�----------------'----
__�-_�--\

L:�A IC..(/ ,.,._,A't.
riIIII(.. Fabricante e distribuidores das afamadas con- I". /....
11 '11 fecções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortImento de casemiras, riscados. brins

I
bons e baratos, algodões, morín'J e avi�mentos
para alfaiütes. que recebe diretamente das

Imelhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do. Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antell de efetuarem .ua. compra •. MATRIZ em Florian6polís. - FILIAIS em Blumenau e Lajelf.
________________I � D ��__�

I
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Huruis e Tnfol'l1lali\'os

I
Endereço Tel. ELTBnA-:<ICO - LAJES - Sanla Catarina

Consulte nossa Organização antes de se dec�dir pela compra ou venda

lJInJ'P • OrlO...... 0IIilJaha 1_1 � de imoyeis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

�;;r.;O::.70::;:=- Diretor: -- DR liJLISIA�IO DE CAMARnO BRANCO

piam_te dU 1... 1'7 .II.Ol"U. WllDIDIU'· A D v O G A D O
"T4, �M ,uYI!IiIL ....... tal. Ihw Frci Hogi'rio, :í4 - Caixa Postal !í4 - FOlie 51

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

"Nerêu Ramos"
CLINfCA MÉDICA de adultos e crianças

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

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDÉJNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
11(6<1100 - � do Serviço de Sl1'11III! do Centro de SaQb

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
�BÜS OS SEXOS -- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-V10LETAS

CONSULTAS: das li is 6 h. - R. Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile, 47 -- FONE 1M1

Reasumiu lua clínica

O·R. SAVAS LACERDA
Cltnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidoa. Nui. - GutaDta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmololi•.
CONSULTé'RIO - Felipe Schmidt, 8. Da. 14 ia 18 h.rM.
RESI'IlENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
ClíBica Médica �. Geral

,I:)oenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestilllos,
rins e ·dema.is órgão! internos, de adultos e CM8lllçaa

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

'RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMAO
mu:.'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE J: J)()

HOSPITAL "NER11lU RAlroS".
:cur.o de a_;!lerfelçoamento no Ho'�;pital Sio Luiz" Gonzaga, de São Paulo - k-e�,

,.-no do Instítute "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico 1nterDo do
Sanatório de Santos, em Campos do JordJ.o.

• '1WIlO(l;.e a.R:&L - DIAGNóSTICO PRJIlCOCil .kl TRATAMlilNTO ID8PIDCIALlZA.DO
DAS DOJIINÇU DO APAR&LBO RJIl8PIRATóRIO.

OPERAClo DE JACOBOEUS
,roNtroLTA8: D1àrlamente, das 3 às 6 horas. CONSUVl'óRIO: Rua Vitor Meireles, lf

HUID&NCU.: Rua ElJte..... J4tn:1or. 136 - Tel. 70.

DR. MADEIRA NEV'ES
Médico e,ped.lista em DOENÇAS DOS OLHO�

<.:Ul'IO .. Âperi'e1�ent.o e Loop PrAt1ec 110 RIo 4. 'J'a:n.Ire

"••VLTAa - r-Jn _1JlllA: �l'l.JlUIII'" ... 10,30à.12 h•• à tarde ezcepto a ••

� .... 14 6s 16...,.... - (}()l'f8ULTOIUO. 1&_ J'" PIa" IL I......... -

.,_ 1."1 _- a-t..._. a_ rr-t.....�...... ta

DR. ROLDAO CONSONI
'�UBGJA GlORAL - ALTA cmURGL.\ - IlOL:ASTIAS DJil 8JIlNHORAJII - PART08

Formado pela Faculdade de MedicLna da Univert!ldadle de 8110 Paulo, onde fol

o��e por vãrtos anos do Serviço C!.r1Ngico do Prof. Alípio Correta Neto.

C1rlM'gta do estômago e 'rias bll1ares, inIt.estlin08 tl.elga.do e grosso, tiróide, rlna,

_lSatatt b� I1tero. ori.rlos e trompas. V8Jl'tooeeie. hidirocele. 'rIlIl"1HI e h6m1a.
•

CONSULTAS:
....... Jt la li 1191'a8. � Rua Felipe Schmidt. 21 (altos da C_ P8Jl'ajao). Tel. 1.61W1.

RESID'IlNCIA: Rua EBte_. Jl1n1or. 17e: Te!. K7M

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

tlnlve-rsidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

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

.er\córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLlRICA M ...DICA - DOENCAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas; Das 15 ás 18 hora� -

Residência: Rua Alv-aw de Carvalho nO 18 - Florianópoli�.

DR. ARAUJO
Aamtente do Prof. Sanao.._, do Rio de J..dra

ESPECIALISTA
�s e opera<;Oes <.'.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.

Cfrurgia moda--na da GUELA J')E LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e c6u

da bOca fendidOl de nasoença)
lIIMaJ'OIICOPia. traquAl."'scopla, bronccscopia para retirada de corp()ll N1:I'8.ILhoa,

CONSULTAS: das 10 u U e da. 11 la IS hora.

Rua Nimes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. ANTONIO MONIZDr. Newton d'Avlla

DE ARAGÃO
Oparaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen·
Da. do. inte.tino., réto e anua

-. Hemorroidal. Tratamento da
colite aroebiana..

Fi.ioterapia -- Infra-verm.elho I

Cansult: Vitor Meireles, 28.
Atande diariamente à. 11.30 he. .,

II tarde, da. 16 lu. am diante
R.eld 1 Vida! Ramo., 68.

�Oft.' 1081.

DADOS RELATIVOS AO PRIMEl. Passageiros-quilômetros: Cruzei-
RO SEMESTRE DE 1945 ro, 43.2.;')9919; Panai!", 26.32.8.&73;

V. A. S. P., 9.424.846; N. A. B., ..

A aviacâo de comércio do Bra- 7.4-67.603; Varig,.3.106.652; Aerovias
sil vem num ímpeto de desenvolvi- Brasil, 2.716.G48; V, A. S. D., .... rmente magnífico. E o de que nos 881.234; Acrovias Mirras Gerais, ..

ddl) prova ()� númer-os cstatist ir-os, 254.690.
referentes ao primei 1'0 seirsesu-e do Correio, quilogramas: Cruzeiro.
!lHO CI11 curso, que acaba de publi- 58.092; Panuir-, 50.617; V. A. S. P ..

car o Departamento de Aeronáutica 35.311; -:<I. A. B., 12.802; Varig, ....
Ci vil. 12.4-86; V. A. S. n., 9.361; Aerovias
Segundo esses números, nossas Brasil, 2.632.

aeronaves cume reiais. 'nos primei- Carga, quilogtamas : . Cruzeiro, ..

ros seis meses do ano, realizaram 710.054; Panair. 424.782; Y. A. S. D.-
8.920.353 quilômetros de vôo em .. 264.035; V. A. S. P., 154.052; Varig.
37.52-6 horas, e transportaram .... 1058UO; Aerovias Brasil, 69.554;
118.835 passugviros. 93.4-40.165 pas- N. A. B .. 43.942; Aerovias Mirras Ge-
sage iros quilômetros, 253.940 rais , 2.444-.
quilogramas .le correio. 1.762201 Bagagens. qui logrumas : Cruzeiro.

quologrurnas de carga e 1.789.158 715.5Ii6; Panair. :)!)8.�(i9; Y. A. S .. P,

quilogramas til' uagagens. 297.613; Varig, 122.55.3; X A. B., ..
Repartem-se esses dados pelas 49.2(i9; Aerovias Brasil. 25.035;

diferentes companhias nacionais V. A. S. n., 10.853; Aerovias Mina» Compra-se um lote nas ime,

da seguinte maneira: Gerais. 9.900. diações de linha Circular ou

Ouilorne truaem voada: Cruzeir-o H:)I'�s �e �'.Ô(); Cl'lI�eiro" 1,�A��: A grooômica. Informações na
do n l. HH11.132: Pu nai r, 2.!l40AfiO; P::lIl.lII. LA16, x. A. B .. 3.046, 'a-I T' d t 14 b
� .. -\. B .. 880.867; Varig, ;')84.110; rig, 3.028; V. A. S. P., 2.867; Aero- rua Ira en es - -

�1 .

9V. A S. P., 577.32ti; Aerovias Bra- vias Bnlsil. 1.785; Y. A. S. D., 1.375; O vs.

si l, ,164_3:�6: V. A. S. D., 284.922; Aerovi as )finas Ger-ais, 586. I< .. I<

Acrovias Minas Gerais, 97.200. São nana menos de oito ativissi-
Passageir-os transportados: Cru- mas organizações ele acronavcga-

zeiro do 111. H.331: Punair. 32.273; c áo comercial servindo o Brasil pe
V, A. S. P, 24.928; Varig, 10.018;lla Iórrna que se vê. Algumas delas,
�. A. B .. 3.800; Aerovius Brasil. erruivalcnt cs. em verdade. a gran-
1.41)f_j; Acro vias )Iinas Gerais, 8G7:'-des r-ompanhias estrangeiras de rr-

Y. A. S. D .. 7G2. nome mundial.

o

aviacao
, Procure então a nossa Gerên

da e preencha a nossa "ficha de

informações úteis", dando tôdas
as Indicações possíveis, que tere

mos prazer em recomendá-lo (a)
a>OS interessados na aquisição de
bons funcienários (as).

Organizilcão ar ando .Unica lO

Devidamente registrada loh n. 548 em 1918
Para aprender praticamente: Elcrituraçõo

mercantil, ce lculoe. carta_ e português comer

ciais. dactilogrofia em .ua ca.a com 4 livro"
qUI> anlinam como ea eu e.tivee_e ao lado do
aluno Não duvide.• lau porvir. Moço•. moça••

/,11. aproveitem e_ta oportunidade. Peçam pro.pe-
cto. hoje para e.ta cur.o, que farão em 6 me

Hab i 1 i tada a.s: Ficarão e.pecialista. muito con.iderado. no

comércio. bencoe, acharão emprego logo. E.cre-

Ivo ao autor: Prof Brando. caixa 1376. São Paulo. O moi. conhe
cido qua ensina bem ha moi. ele 30 enos : habilitou gerações de

I erluncs : operários, sertanejo. ao. milhare_ de in.trução rudimen
tar. Junte envelope .alado.

etc.

JURÍDICO

x X X

Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül

ler, 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataeia

Pereira, à I ua João Pinto, 16.
15 vs.- 6

�--- -- -

I Esta é a verdadt=�!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

* * *

TERRENO

ESrRIT()UIO

eAS 4 -- CRS 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados,

Informações fones 1022 e 13iO
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

, V��!��Ea}I��c.C��Ii.
I max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

r.ua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

e••

Maquina PFAFF
(familiar)

Vende-se em ótimo estado;
ver e tratar com Placido Ma
fra - rua Felipe Schmidt 34
Bazar de Módas) . FIor ianôpolts

* * *

Máquina de escrtver
Vende-.e' uma. portátil. marca

Continel'ltat 340 W.
I;.tado de nova. tendo sido usa

da unicamente na correlpondencia
particular de uma profes.ora es-

tadual.
.

Rua João Pinto, n
'

18 (haix'o.).
5v 3

Calcelres
Precisa· se para eerviço. de cal'

regação. Tratar à Praça 15 de
Novembro. 11. 3v-J.

X X X

Telefone Automático
Gratifica-se com 200 cruzeiro.

a pelsaa que ceder ou encaminhar
um telefone automático. Informa
çõe_ nelta redação. • 5v-2

X x x

GRATIS!
Quer receba r otima lurpresa

que o fará feliz e lhe .erá de va

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

* * :;:

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dutra-Nerêu,
Pelo

dois
Brasil

ideal
Catarina.

politico.nomes
e por

num só
Santa

tem, atirados ao fundo do mar guerra.
milhares ele toneladas ele gaz "e-

nenoso, feitos explodir no

Skage-jP drak, diz uma informação divulga- er eu-se
da pelo Serviço de Imprensa Ale-

U .

.

.
-

.

ma pulseu'a d. ouro no traJe-ma.
to comprendido entre a Praça IS
de Novembro e a Praça Peroira e

Oliveira. Gratifico-se a quem en

tregar nesta redação.Obras de vulto no
pôrto de Pelotas
Porto Alegre, 30 (A. N.)

Grande oportunidade se depa
ra neste momento para uma

Buenos Aires. 30 (Rl - Mal ha- firma importante que esteja
ROXY HOJE às 19,30 via o Bispo de Andres terminado em condições de construir o

. horas
::;eu discurso na .J;:eunião das enfer- novo caes de pôrto da cidade

1- Notícias da semana 45x51 • Nac.
2' William Cargan, Irene Hervey, me iras católicas, um jovem judeu de Pelotas, projeto êsse previs-

Turhan Bey e Kaye Luke em: ajoelll0u-se aos pés cio prelado to pelo govêrno do ex-Inter-
SEM DESTINO deante do altar heijando-Ihe o ventar Ernesto Dornelles e que

Aventureira ou patriota? Leal anel, manifestando sua gratirlão será executado agora. Pela Se-
ou traiçoeira? Um drama forte

.

d b P
.

bl'.

1
I pelas palavras caridosas e frater- cretaria e Oras u Icase .ensaClona .

3' Continuação do ilensacional .e- nais. O Bispo ele Andres, sem dú- acaba de ser publicado edital
riado: O FANTASMA "ida referindo-se aos incidentes de concurrência pública para
4' e S' epill6dio. ocorridos nas ruas durante as execucão de diversas obras de

4' Otto Kruger " Joan Parri.h em . .

1 f 1
.

d vulto �naquele po�r'to, destacan-OS FILHOS DE TIO SAM quals os .lue eus oram o )nga os

Uma comovente história a tirar os' chapeus e gritar "\'iva do-se como principais os servi-
Impr6prio até 14 ano. Peron", dissera em seu discurso ços de construção de um muro,

Preço: - 2.S0 que as "lutas de raça e as de clas- de cáes em frente ao já exis-

Na-O mereceu
"e. estavam aumentando dia a dia" tente, na extensão de quatro-
e concitou milhares ele enfermei- centos e quarenta metros, com

I-
ras presentes. a fazerem tuclo profundidade de seis metros,

con lan�a quanto lhe fosse possÍ\-el pa]'a i111- bem como' a construção de Rio, 30 (A. N.) - Fal'-se-á
\I

d'
'.

1
.

t t d às 14 horas, no Aeroporto San-Sofia, 30 (R.) - O lJlóco opo,;i- pe lr talS' COlsas se proe uzissem. maiS sessen a me ros e novo
t t·

.

I' d' 'd' tI'ca tos Dumont desta capital, pe-cionista, chefiado por Xicolo Rit- an es que lvesse OCOlTH o um lITe- muro o caes. com 1 en
,

I d f d la primeira vez, no Rio, o exer-kov, iniciou uma campanha pm'a para"e . esastre. pro un eza.
cício de exibição do sistema dedemonstrar que os resultaclos ofi-

LEIAM A R
---------------

EV.-S'TA N-
·

t rvença-o apanhar carg'a em pleno vôo,ciais das últimas eleições bulgaras.. ao ln e que os americanos denominamdomingo l)assaclo. nao merecem O VALE DO ITAJAI s. \\'ashingitol1, 10 (R) - ,egun- "pickup". Este sistema presta-nenhun�a confiane;a.
elo eleclarou á Reuters uma alta rá relevante concurso ao de-
autoridaele norte-americana lucal. senvolvimento da nossa eco
a conceito ele não-intervencão nomia, dando presteza ao
multi-Iatenll ao.� negôcios internos transporte de carga e corres

RIO, 30 (A. N.) - Verificou-se ontem, no áeroporto San- elas ilac:ües americana,;. pócle ,;er pondência ao me!:)mo tempotos Dumont, desta capital, um fato que revela o alto valor da I aceito como 11l'inC'Í]Jill há"iCfl pela que beneficiará as cidades que
nossa aviação. Um avião militar "LOd.estar", da F. A, B.,

co-/
maioria ela,; na(:üe,; continentai" ainda não dispõem de trans

mandado pelo tenente Perí, ao decolar do Aeroporto, às 9 ho- ante,; da ('(ll1fel'ênda rio Rio ele
I porte

aéreo por falta de cam-
ras, apresentou um desarranjo no trem de aterrissagem, im- Janeiro.

r pos adequados de vôo.
possibilitando a manobra. Verificado o acidente, o bravo pilo
to patrício demonstrou calma e grande capacidade de raciOCÍ
nio, e resolveu ganhar novamente altura depois de se haver
comunicado com as autoridades do Aeroporto a propósito de
queimar a gasolina a bordo, aliviando o peso do avião. As auto
ridades e o povo acompanhavam com ansiedade a manobra
do piloto, tendo providenciado a presença da assistência e do
corpo de bombeiros e os demais recursos eventuais. Finalmen
te, às 13 horas, o tenente Perí achando o momento favorável.
fêz a atel:rissagem com gTande perícia, sem danos pessoais.
sob os delirantes aplausos do povo que assistia emocionado se
melhante cena que revelava mais uma vez, o extraordinário
valor dos nossos aviadores.

Florlanõpolb t 1 �e Dezemoro de 1945

Comunicação à imprensa
RIO, 30 (A. N.) - ° chefe de �o�ícia forneceu uma co

municação
.

à i�prensa s?�re as pr�vldenclas a s.er:,m ton���as Ipara a realízaçao das �l�Içoes de dOIS d�,dezemblO. em _ amOl"'r:
te de absoluta tranquilidade. Na refenaa comunicacao deter
mina que o transporte das urnas se fará sob garantia da Fôr

ça Policial. É proibido o uso indevido de armas, cuja trans

gressão sugeítará o infrator à prisão em �lagrante e ao resr;e�
tivo processo criminal. Em pleno entendimento com � Policia

Civil, as Fôrças Armadas, empenhad::_s no compromisso �e
honra que assumiram perante a Nação, de assegurar a mais

ampla liberdade do pleito, manterão a mais absoluta ordem,
de modo que tôdas as pessoas ordeiras, de quelquer sexo ou

idade, não sejam molestaáas no cumprimento de seus deveres
de cidadãos, no dia tão ausiosamente esperado de 2 de dezern
bro.

Hoje. Sábado,
1 q ,45 horas

às Mudou de nomeRITZ
Avant-Pr.miére .

30 (A N) ° fPaul Henreid. Haddv Lamarr. Pe- RIO, ..
- pro es-

ter Lorre. Sidney Gren.treet e Vi- Sal' Raja Gabaglia, Secretário
tor Froncen em: Geral da Educação e Cultura ICONSPIRADORES da Prefeitura do Distrito Fede-

Um drama forte e emocionante ral, em discurso proferido ononde a trama de .eu enredo.e
de.enrolo ante o. olho. do tem no Teatro Municipal, por

elpectador. ocasião de uma solenidade ar-
No programa: tístico-musícal, promovida pe-

NÇltícial da lemano • DFB la sua Secretaria, teve ocasiãoNotícia. do Dia - Jornal
Preço único Cr$ 5.00 de anunciar um Decreto que

ROXY Hoje, Sábado, às O Prefeito do Distrito Federal,
16.30 horas ministro Filadelfo Azevedo,

lo Notícia. da lemaRa 45x41 - DFB acabara de assinar, mudando
2° Ainda que pareça incrível • IJhort O nome do Departamento

. de
30 Você precisa de ôculcs : de.enho

I Educação Nacionalista para4° R.trolampago • IIhort
rt t d d

-

50 Otto Kruger e Joan Parri.h em: Depa amen O e E UCaça?
FILHOS DE TIO SAM Complementar, o qual sera

60 Continuação do lIen.acional le- constituido em moldes demo
riado: O FANTASMA VOADOR crátícos.

40 Epi.6dio: • O lugQr do Julga-
menta

50 Epis6dio: • O Elpetro Ambulante
Torcida•• luta•• s.nsaçõe.
Impróprio até 10 ono.

Preço único Cr$ 2,40

O judeu beijou
o anel

Valoroso hábil piloto da FA8e

Exemplos 'da de
mocracia mundial

Jaime Soares
(Exclusividadc do CEC para

"O Estado").
Hcccntemcnte na Ceri11l0111a

religiosa por ocasião da vi tór ia
xôb rc o .J upáo, apareceu uma h is
l ór ic« fotografia representando
os dois políticos ingleses, Ch-
m e nt At lec e Winston Chu rchi ll,
aquele atualmente primeiro mi
nistro e l\ste que há tempo dei
xou o cargo. os dnis entrando
i u n I os e con vcrsuudo, ao j ngrvs
surcm na igreja em que se cele
brou o alo. �ós brasileiros pre
cisamos nor toda parte imprca
nar-nos ;Iessas lições de rlemo
cracia unglo-saxoniu. Só há c!e
nrocrnclu onde hú tulcrància
mútua entre os partidos. Temos
que recnpcr-ar o lempo perdido
si não qucrcmus voltar ao cau

di lh ixmo ou mergulhar na tragé
dia espanhola. Os 1]'(\8 grandes
livros clássicos do prcsirlcn.ciu
lismo amer-icano são 'o "Fede
ru list

" de Hamilton, a obra de

'Focqueville "Democr-acia na

Am erica "

e o notáve I li \TO de
.1 ames Bryce "American Com
monwealth". Ignorá-los em po
lítica é o mesmo que em reiigião
não conhecer nem a Bíblia nem

o Xovo Testamento. Há muitos
e muitos livros mais recentes.
::\Ias os verdadeiros fundamen
tos, os pontos de vista essen

ciais, a raiz dessa estrutura for
midável que é a democracia an

glo-saxônia, precisam ser COl1l

precndidos e aprofundados prin
cipalmente 'nas obras citadas.

Cédulas do P. S. D.

Oases venenosos
Londres. 30 (R) - Foram. on-

Huu V. dl' Ouro Preto - Hesidênl'ia - Dr. �erêll llamnx
Av. 'lrompovcsk i - Hl'�i(kllCia - Dr. Aderba l H. Silva
I\lla Bocuiu va - I{e�idl�n('ia - Dr. Allami ro Guimarães
Huu Fel ip« Schmidt - lksidl\ncia - Sr. Hoberto 01h'eira
Hua .i oúo Pinto - Sedr- do Partido Social Dcmocrutico
nua Tr-aja no -- Hcsitlónci« - Sr. Orlando Brasil

.

Pr3Ç<l Pr-rc ira (' Ul i veirn, 11 - Hcsidénci a do s r, ::\IlgLlel Duux,
Hll<l' Hu i Barbusu. (;3 - Hesidêllcia da sru. Célia Cos lu Linhurcs.

Heconnece)'á O . O prese Linhares
govêrnc flspanho_l !Ialará boje aos
, Londres. 30 (R.) - O orgao ui b 81°1 ,or08beral "XE'\Y Chion icle" publicou, ra e l

hoje. em sua prímeír« página. uma Rio, 1 (A. N.) ° presi-
notícia de seu correspondente es- dente Linhares fará, hoje, uma
pecial em Paris. informando que I proclamaçã? ao pov.o. brasílei,
soubera ele bóa fonte que a "Frun- ro, que seta transmitida atra.
ca reconhecerá o gOVél'110 rcpubli- vês do naticiário radiofônico
�ano espanhol, com sédc na caPi-1 do D. N. r.
ta 1 mexicana, clen tI'O desses próxi -

._.. .nt:;;;�.; .;.;.;.;;�1I!

I
mos dias".

o-s.
Aderbal Ramos

da Silva
Chegará dia 3
Curitiba, 30 (A. N.) - De

vendo chegar ao Paraná· no

próximo dia 3 de dezembro,
uma Divisão Naval da Mari
nha de Guerra do Brasil, o go
vêrno do Estado já organizou
um sugestivo programa de re

cepção em Paranaguá e Curi
tiba, afim de homenagear con-

I
dignamente a brava maruja
brasileira que desempenhou
tão galhardamente o seu papel
na defesa da Pátria durante a

e

João Batista
Bonnassis w

[ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3, Telef. 16-31
34,

Declarações aos

jornalistas
Rio, 30 (A. N.) - Regres

sando de S. Paulo o ministro
Sampaio Dória falou aos jor
nais e disse que o ambiente
daquele Estado é da maior

tranquilidade, tendo certeza
de que o povo dará um exem

plo sadio de patriotismo nn

próximo pleito eleitoral. A�
eleicões decorrerão cercadas
da maior liberdade e a massa

eleitoral pode estar tranquila
e confiante pois providências

O Clube Aldo Luz recebeu ori- foraln tomadas afim de que
tem 08 diversos jOlO. de remoll en- não hajam movimentos cria
comendodos no Rio, por doação de dores de l2:reves. Disse aIndaa.ltacado e.portista dr. Aderbal �

Ramos da Silva. A expcntaneidade que as eleições não se realiza
do (ferecimento impresilionou vl- rão debaixo da pressão do Es
voment .. 08 desportistas nautico., tado de regência e que deter
agora empenhadoR na reorganisa- .minara a elaboração de umção das tradicionoill lides que nou-

tro. t ..mpoli, con8tituiram as fes- Decreto-lei revogando o art.
ta. magna8 da cidade. 187 da Constituicão de 10 de
o g8llto do ar. Aderbal Silva ca- novembro. Asseverou ainda

rece de imitoções, para mai8 bre-
que a lei eleitoral não sofrerá

ve concretisação do util dellidera-
to doa náuticcs. nenhuma modificação e que o

govêrno nem cogitou disso.

Doacão ao Clube
,

Aldo Luz

- Informa-se-

Hoje, DO Rio, pela
primeira vez

Distúrbios
em Calcutá
Calcutá. 30 (R)

que 2G solclados americanos Jlica
ram feridos a pedradas, ao sul c1es
ta cielade. durante os c1istúrhios
ocorridos em consequência dos

protestos contra a prisão ele ofi
ciais petencE'ntes ao "exército na

cional incliaLlo". Na zona norte de
Bombaim. foi sw;pensa, hoje. o

tráfego durante repetielas c1el11o]1S

tl'a(;Ões ele pl'ote;;to cio,; estudantes.

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você'

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmoias'
ao� Tndi1l:'�ntes de FlorianóDo1i!l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ItITAUO-Domingo, 2 a. Dezembro a. ".5

Concurso semanal
dos

I ViDes RITZ e HOU
-

"

NOTICIÁRIO ESCOLAR

I
turma de Bachareis em Cíen-

-- cias Econômicas.
A Acade�a de .O:H�ér?io de - Foi assinado, pelo Presí-

Sa!lt.a Cat�nna, iniciara, no

I
dente da República, na pasta

proximo dI:: IOde dezembro as da Educação, um decreto-lei
prov�s oral�.dos C�rs�s Co- oficializando a Lei Orgânica do
rnercíal Básico, Tecmco de Ensino Comercial.
Contabilidade e de Contador. - No próximo dia IOde de-

- Terão inicio, também dia zembro, serão abertas as íns-
1 U de dezembro, os exames fi- crições aos exames de admís
nais do Curso Superiol' de Ad- são ao 10 ano do Curso Co
ministração e Finanças da mercial Básico da Academia
Academia de Comércio de San- de Comércio 'de Santa Catari
ta Catarina. na. Segundo o respectivo edital
--Tendo em vista o Decreto-lei que publicamos em outro 10-

dispensando a frequência dos cal, essas inscrições deverão
alunos no corrente ano, a Aca- ser encerradas em o dia 10 do
demía de Comércio de Santa mesmo mês de dezembro. �
Catarina, fez afixar na porta- - Dentre as diversas modi- ,
Tia daquel� estabelecimento, ficações sofridas na Lei Orgâ
uma relaçao dos alunos que nica do Ensino Comercial des
não obtiveram a frequência, os taca-se que "aos portadores do
quais deverão, até dia 30 pró- diploma de Auxiliar de

ESCri-}ximo, requerer à direção da- tório (conclusão do Curso Co
quele estabeleci.mento os favo- merciaí Básico) será permiti
:'es . daquela lei, aJ?resentando da, s�m a observância do limi-Ijustifícando o motivo das fal- te mínimo de idade a obten
tas que deve.rá _ser apreciado ção d.o cert�ficado de licença jpor aquela direção. gínasíal, acordo com o regime

- A Academia de Comércio estabelecido no título VII do
de Santa Catarina diplomará, decreto-lei n? 4.244, de 9 de
no corrente ano, a primeira abril de 1942.

-: ,;J,
,,.,,,,

É BOM OU! lJmrNOi!fJ -. _
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BASES DO CONCURSO
Os leitores que enviarem as

melhores legendas anedóticas pa
ra o cliché acima serão premiados
com ingressos para "s Cines Ritz e

- As anedotas ser áo recebidas
até sábado à tarde, nesta redação.
,\s meSI11US devem vir acompanha
das de 1:111 recorte do cliché supra.
- Tóda scguuda-Ieira serão pu

blicadas as melhores anedotas com
o nome ou pseudônimo do autor,
Hoxy.

PR'&'\iIOS
Os candidatos vencedores pro

curar Io seus ingressos na gerência
do Ciu e Hitz, às segundas-feiras,
Os prêmios serão distribuídos

na segu inte ordem:
1° lugar - :2 ingressos para as

sessões de quin ta-feira e domingo.
2° lugar - 1 ingresso para quin

ta-Feira.
3° lugar - 1 ingresso para terça-

hira.
.

As melhores anedotas não clas
sificadas farão [ús somente à sua

publicaçâo.
ATEN.çÃO

Leiam o interessante programa
dos Cines llitz e R'OXy na última
página,

C�MECE A Tl\ABALHAn HOJE rAna SEU !'tJ'm
" ffprendendo) Jlfidio v
,.

lU. CURSO PEBPEITO I ROIIST. a:, "

PRlÇa informações SEM COMPROMISSO aD

IN81llUIO IfCNICO Dl RáDIO 810 lDIZ
Avenida Celso Garcia. 2598 • 810 'AUJ.O • BRASIL

- - - - - - - - - - . - - - - - - - - _ .. - - - - - - . - _ --" .

remeta este coupan
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L·TMA torce

dura ... uma

contusão, .. uma

dôr reumática ...

AI í v i o imedia

to com P r o n t o

Alívio Radway.

rrt!.��"
LINIMENTO SEDATIVO

�st.••••••••••••••••••• 'Pai: •••••••••••• _,e

1
I

I
LACTIFERO

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

, * Ouço, no Radio Nocional,
às 20s. feiras, às 21,35, o

"Radio Almanaque Korynos".
Lactifero. Tônico estimulante do leite. O benelício que o

Lactifero tem prestado às sras. mães, quer no periodo do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti- Limpa mais .. , agrada mais ... rende mais ..•
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de I
maior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou Icom o 2?;posit��i�a SpO��I. ����Elp:��o ��:gr�aisandú,

I Instituto de Aposentadoria e' PensõesEst. do Rio Grande do Sul.

I-===============- dos Industriários
CONCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFO

AVISO

"1 - O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários co

munica aos candidatos inscritos nos Concursos em epígrafe que a iden
tíf'icacâo da PROVA BÁSICA realizada nesta cidade será procedida no

Idia 1° de dezembro, às 13 horas, na sede da Administração Central do

Instituto, no Distrito Federal.
2 - Aos candidatos inabilitados será dada, no dia imediato ao da

publicação, nesta cidade, dos resultados, vista da prova, na forma do
item 6 das instruções número 39, reguladora dos Concursos em causa".

Florianópolis, 28 de novembro de 1945.
João Ricardo Mayr
Responsável local

Sedas, Ccsímiros e Lãs

CASA SA.-r. a(OSA
ORLANDO SOA RPEJI�L]

Roa Conselheiro Mafra, 36 - loja e ��obreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End, Teleg.: «Scarpellí» --- FlorianópolisI
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