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o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

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

Florianópolis - Dom'ngo, 2 de Dezembro de 1945Ano XXXI I

Em artigo sôbre a energia
• atômica, o professor Vaseli Se
menchenko, escreve:

"NOSSO PAíS ENFRENTA A· MORTE"

N. 9546

o VOTO DOS MARITIMOS

Rio, 1 (A, N,) � À consulta
do Ministro da Marinha, o

Tribunal Superior Eleitoral
respondeu que os oficiais em

alto mar não podem votar Vi.3-
to não ser permitido a instala
cão de mesas a bordo. Entre
tanto os que se acharem de

passagem por algum porto, po
derão votar para presidente
da República e para o Parla
mento nos candidatos inacri
tos pelo Estado a que perten
cer o pôrto.

1
1 I I

Votar em Gaspar Dutra, em Nerêu Ramos e em Aderbal Ramos da Silva
�----_." a. "�""""""""

ELEITORA, IELEITOR,
-

ATENÇAO!
Qualquer mancha na cédule de votação; qual

quer traço, risco, dedada; qualquer pingo de tinta,
qualquer impressão colorida de "rouge" ou "baton"
etc" inutilizarão o teu voto. O mesmo com o enve

lope, que a Mesa te entregar,
Não deve haver marcas na cédula nem no enve-

lope, na sobrecarta.

I
A cédula, é de lei! -- será dobrada em dois ou

em quatro. Não pode estar rasgada nem cortada.
Não a dobres de outro modo!

o CEl.. LOPES VIEIRA E A PREFEITURA
Com ref'crúncia H uma entrevista do sr, Prefeito de Florianópolis,

anunciando, em têrmos possivelmente exagerados pelo jornal que o pu
blicou, alarmante precariedade das finanças municipais, cumpre-nos es
clarecer o seguinte;

1) Ausente da nossa terra duranae largo tempo, o sr. cel. Mesquita
talvcs desconheça que a Prefeitura de Florianópolis nunca dispõe de
recurvos ('ullsiuer:'t \ l·i�, dado o seu pequeno orçamento de dois milhões
e alguns cruzeiros. Nenhum prefeito poderá realizar grandes ernpreen
dimentos sem auxilio do Estado. Apesar disso, em novembro de 1945, a
situação éra relativamente boa. contornadas as apcrtnras pelo tino afl
rninistrutivo do cel. Lopes "i eira.

2) Si a Prefeitura tem a pagar cerca de 359.000 cruzeiros, por ou
tro lado tem a receber 400.000, mais ou menos, até O fim de Dezembro,
<los impostos de Indústria e Profissão, Predial e outros. Além desse di
nheiro, () :\Iunicípiu tem a receber cêrca de 600,OUO cruzeiros de contri
buintes rr-turdaíúrios. da Divida Ativa. E o atual Prefeito, apolitico,
sem construuguncuto. poderia forçar essa cobrança a gregos e troianos.

:{) Existem ainda a receber cêrca de 150.000 cruzeiros de taxa de
calçamento do corrente exercício, A Prefeitura, como é de praxe, pagou
a importância total aos calcetciros e será reembolsada em prestações,
no decorrer de 12 :1 24 meses.

q) Nâo existe "deficit" e, sim, verbas esgotadas pela insuficiência

orçarncnuui.r.
5') () auxílio cstarloal de ·WO.OOO cruzci ros foi utilizado em calça-

mento, estradas. reforma do Jardhu Oli.veir-a Belo, (só essa orçada em
cércn de 350.000 cruzeiros),

6) Também há equivoco quanto ao "superavit" de 800.000 cruzei
ros, neste ano. Pois. nesse total estão incluídos os 400.000 cruzeiros do
auxilio estadual. registados na Contabilidade da Prefeitura como rendas
diversas. Deduzidas outras parcélas, conclue-se que o "superavit" não
atingiria duzentos mil cruzeiros.

7) A Prefeitura efetuou os pagamentos seguintes; Calçamento, "

309.000 cruzeiros; Jardim Oliveira Bélo. 300.000; estradas novas e refor
madas. até então intransitáveis, 287.000; Ccmitéri'o , 38.600 cruzeiros;
Escadaria da rua Pedro Soares, 8.000 cruzeiros. Todo o operariado e

[J funcio ual ismo estavam rigorosamente pagos em dia, até 31 de Outubro.
S) A Prefeitura. na gestão do ceI. Lopes. calçou as ruas Ruy Bar

-Imsa e Frei Caneca, terminou o calçamento do Estreito e realizou ou

tTOS, cm trechos pl'<IUeI10S, no centro e arredores.
9) ,\ Prefeitura dispõe de Contabilidade modelar, a disposição de

quem iluei"a exam.iná-la.
10) Não só nesta capital. C01110 em lodo o Estado, o ccl. Lopes

Vie ira é bastante conhecido, A sua honestidade iuatacàvcl, só por si,
hasta ria pal'a desfazer q:uaisquer insinuações. O ex-prefeito, pela gene
rosa formação de carútcr, não lira do povo, mas dá, c dá lar-gamente.

Só mediante ressalva, poderão
votar os candidatos

"Os cientistas modernos Batavia, 1 (R.) - O presidente Soekarllo inaugurou ôn-
vem-se em confronto com im- t ern, perante uma assembléia de 150 membros, a Convenção
portantíssima tarefa teórica e Nacional, considerada geralmente como a mais importante
P�ática da criação química do couveucão que se realiza no dccorrer na revolta ínrlonésia. Em
nucleo atômico em linhas tão discursá que pronunciou nesta ocasiao, o "premieI''' Sutan
completas quanto a própria S.ialll'ir, presidente da Convenção, disse:
química dos atamos. A solu-. "Lamento que nnritos estejam ausentes, mas nas atuais
ção iI?portantíssima trans-I 'iH!epis .('Íl'('nnsra�l('i<ls devemos

. aceitar. o inevitável. �osso'formara os elementos em ou- pais enfrenta a nela e morte. SeI que existe guerra em Soura
tros, e em grandes quantida- haya, Samal'allg e outros pontos, mas não dsvemos permitir
des. Mas, é mais importante que essas cÍlTullsta.wias afetem nossa atitude. l!Jmhol'a mani

U.tilizarem-se vastas quantída- [este meu respeito pelos que sacrificam sua vida, devo contes
des de energia creadas nessas sal' que a direção do país deverá. estar nas mãos do Covêrno ".

s. S. O PAPA DISTINGUE O GENERAL DUTRA I DECRETO SOBRE A L. B. A.

Rio, 1 (AN) - "0 Jornal", orgam udenista no Rio, PUbli-1 Rio, 1 .(A..�.) - Suprimindo
.. , .. as contríbuíções dos empreo'a-eou �oJe o s�gumte: - "Uma das notICIas. mais gratas que, dos para a Legião Brasileira

podería ter vmdo surpreender o general EUrICO Gaspar Dutra, de Assistência, o presidente da
nas vésperas de ver seu honrado nome consagrado definitiva- República assinou um Decreto
mente pelas urnas eleitorais, foi sem dúvida essa que, nas últi- em que assegura a essa ínstí

mas horas de ante-ontem o Itamaratí comunicou orícíalmen- tuíção uma contribuição por
t 'f T d '1 t h f Tt S S t'd d P intermédio do Ministério do

:' ti ami la o 1 �s re c e_e mi I ar. ua a? I a e,. o apa Trabalho constituida de: uma
110 XII, segundo mformaçao de nosso Embaixador Junto ao quota mensal a, ser paga Delas
V,aticanoyllcabava de distinguir, com a Ordem de São Gregó- empregados sujeítos aos ínstí-

\ J·jô:MãgÍlO, o general Eurico Gaspar Dutra.. tutos e caixas de aposentado-
A notícia reveste-se de importância tanto mais transcen- rias, correspondepte a 0,570;

dente quanto se sabe que a Ordem de São Gregório Magno é mtelto Pdor ce;;t? sobre o mon-

. _. . an e os salanos pagos a seus
a mais alta condecoração que a Igreja outorga aos seus mais empregados; b) uma quota pa-
dedicados e diletos filhos. E dela tornou-se merecedor o emi- ga pela União, igual ao valor
nente militar, atual candidato ii. Presidência da República. da arrecadação dos emprega-

Como era natural, a nova propagou-se imediatamente pe- dores,
--------.--------------------

la cidade e percorreu o país. Não sem razão. O simples fato
de lu chefe da Igreja católica conferir tão alta distinção a um

dos mais ilustres brasileiros é efetivamente de molde a en

cher de orgulho um país tradicionalmente cristão, como o

nosso. A circunstância, porém, de se tornar público o nobre

gesto de Sua Santidade precisamente nesta hora em que o ge
neral Dutra, cercado da maioria da opinião nacional, está

prestes a ser eleito à Presidência da República, é de enorme sig
nificação, Significação que, uma vez mais, vem chamar a aten

cão de todos os defensores dos postulados cristãos para a pessoa,
por muitos títulos digna, do insigne candidato, merecedor da

confiança de todos os brasileiros e, principalmente, de todos

aqueles que, na pessoa de Sua Santidade, o Papa, veneram o

representante de Cristo na Terra",

A RÚSSIA E A BOMBA ATôMICA
Moscou, 1 (R.) - O que se transformações. Os primeiros -;- prossegue Semenchenko

interpreta como início de que passos felizes r.ecent�mente não podem continuar por mui
a União Soviética está bem dados em tal sentido, dão mo- to tempo sob a posse de um

perto da descoberta da enerzia tivos para considerar-se que a único país". Relembra a essa

atômica, é apresentada �a épo�a. na qual a.s est.oques de altura a. r�cente fraze �e ��
edição mais recente do jor-ial er;eI gia ca!llPI eendl�os n�s lotov, �U�lstro dos EStI angei
do Comité Central do Partido nucleos do atomo serao domi- ros soviéticos:

Comunista" nados, não está longe". Teremos energia atômica e

"As descobertas nessa esfera muitas coisas mais".

O sr, Desembargador Presidente do Tribunal Re
gional Eleitorai recebeu o seguinte cabograma:

Rio, 1 - A pedido de interessado reproduzo Ins

truções telegrama circular mil duzentos e sessenta e

seis, de vinte e dois de novetribro, seguinte texto:
"Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os candida
tos a eleições Senado Federal e Câmara dos Deputa
dos por és se Estado, poderão, mediante ressaI va, aí
votar. desde que tenham sido regularmente regú,tra
dos e embora inscritos eleitores em outra Circunscri
ção". Cordialmente. (a) Waldemar Falcão, Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral.

---------------------------------------------------------�
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CLASSES

- Ha duas classes de mu

lheres: as que escrevem e as

que não sabem escrever.

- Quais as menos simpáti
cas?

- As que não sabem escre

ver e escrevem ...
""

FLAUBERT
Gustavo Flaubert, romancista

francês do século passado, foi um
dos nomes mais notáveis ela Iite
ratura universal, da sua época. F'i

lho de um médico, abandonou os

estudos universitários para se de
dicar à literatura. "Madame Bova

ry", a sua obra mais famosa, pu
blicada em 1857, suscitou enorme

sensação, mas, considerada imoral,
deu origem a um processo contra

o autor. Visitando as ruinas de

Cartago. Flaubert sentiu-se inspi
rado para a criação de outra obra,
"Salambô", reconstituindo a civili

zação cartaginesa. Escreveu ainda

"Tentação de S. Antônio". "A Edu

cação sentimento", "Pelos campos
e pelas praias", etc. A obra de
Flaubert é digna de nota pela per
feição da forma e pela obser-vação
profunda dos caracteres. Conta-nos
John Macy, em "The Story of the
WorI's Literat.ure", que Flaubert

consagrava dias e até mesmo se

manas inteiras ao aperfeiçoarnen
ot de uma página, de um capítulo,
procurando palavras que meiuor
exprimissem a sua intenção, sem

contudo revestir o estílo de artif'í
cios.Soube, pelo contrário, elevar o

racíocínío, o pensamento �t obra de
ficção, mostrando que todos os epi
sódios da vida humana se podem
cercar de beleza.

*

v(),iSABIA ?:••

• Fabricado pelo processo de tríplice refinação, o Oleo
Letizia realça o sabor dos alimentos e satisfaz os pala-
dares mais exigentes, Não queima, nem faz fumaça; frita
ràpidamente. De fácil digestão, é suave ao paladar e mui
to econômico. Óleo Letizia - que delícia!
,

OI DE SEMENTE LBTIZIAeo DE ALGODÃO

.J2·�··;:C·'-·:·�·-··'···:�:.
.,�:.

MASSAS
- ....

ALIMENTíCIAS
LETlZIA

•

2
Eu pisco para o "seu" Manuel do empório, na hora
das compras. E êle já sabe ... Vai me reservar alguns
pacotes do novo Macarrão Letizia. Cozinhando :10
minutos é 3 vêzes mais rendoso e... que delícia �

\ \ \., \
,_ .

�,

-

Eu pisco pra meu marido, em casa da Da. xauoõca,
quando chega, solene, a maionese ... E êle entende ...

Corno _f;.n i alta nas refeições o delicioso, o incom
parável Oreo de Seruent e de Algodão Letizia J

,
Eu pisco para a Benedita, quando vejo a roupa suja
da vizinha... E a Benedita pergunta: "Porque êles
não usam o famoso Sabão Letizia?" Sabão e Saponá
ceo Letízía garantem roupa alva e panelas britnantes.

SABÃO
E SAPONÁCEO

LETlZIA

ÓLEO
DE AMENDOIM
GUANABARA

•

A fábrica de calçados "PELUSOn VENDE-SE uma casa com terX'e.
acaba da instalar uma ca.a de I no, .ita à lua Duarte Schutel. 56
calçado. para senhoras, na rua Informações nesto redação.
Tiradentes 19. 8v-1

SANG1TENO.L
Contém oito elemento! tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquítlcas rece
berão a. tonificação geral

do organismo com o

A situação dos Dardanelos
LONDRES, ·30 (R.) - (Por Sylvain Manngeot, corres

pondente diplomático da Reuters) - O memorandum entre

gue ao Ministro do Exterior turco pelo embaixador britânico
em Ancara, apresentando os pontos de vista britânicos sôbre a

revisão da convenção de Montreux e futuro "status" dos Dar-
danelos, não contém quaisquer propostas e detalhes sôbre o

... que a clorofila é uma da�
que se devia entender em Londres por "status", desse estreito

substâncias mais comuns exixten referido.
tes no mundo, sendo a fonte ele Trata-se apenas duma reafirmação geral da opinião bri
mais de 90% ele toda a energia tânica de que, qualquer modificação da convenção de Man
que utilizamos. treux deve ser sujeita à conferência internacional, na qual to-
... que o emprêgo contínuo tia das ai, potências signatárias, com exceção das potências ínimi- Iradiação solar observada no Equa- gas, devem ser representadas.do!' poderia fundir, em um ano. Os pontos de vista britânicos em detalhe, sem dúvida, se-

uma camada de gêlo de mais ou riam apresentados, mas em uma conferência dessa

natureza,menos 150 metros.
caso fosse convocada ao desejo doutras potências signatárias .

.. . que. ao contrário ela crença Se bem que não haja referência definida à recente nota norte-
geral, das 90.000 salas de projeção americana sôbre o mesmo assunto, a nota britânica é oficial- 1 PI
Cinematográfica existentes em, to- mente interpretada como não diferindo da de Washington em

d.o o l11:_ll1clo pelo menos �m tel'(;o qualquel tópico de maior importância.
---------------------......-----....--.

ainda nao possue instalações sono- Friza-se nos círculos locais, que a nota britânica á 'I'ur- COMP� "ALIANÇA DA BAlA"raso
. , /qUia

satisfaz o acôrdo concertado em Potsdam pela Grã-Bre-
... que os colombof'ilístas da tanha União Soviética e Estados Unidos seaundo a qual tô- futl.da e. 187. - Sé.e: I A I A

RAF descobriram recentemente das a; três potências citadas tornariam �onh�cidas á Turquia INCENDIOS E T1lA.NSPOKTES
Um 1:1e1O para fa:;>;e�- os pombos, suas opiniões referentes ao futuro controle aos Dardanelos, Cifras do .Batanço de 1944:coneios v�arell1 mais velozmente: I

independente e separadamente.que, para ISSO. aproveitam êles o --
_

fato ele serem os pombos machos
muito ávidos ele reencontrar suas

companheiras, e que. por meio de
atenta observação, verificaram
aqueles técnIcos que um pombo
que na hora <la partida vê a ave
ele sua predileção assediêlc1a pOl'
UI11 rival voa 2;')% rnaí-, ráp irlo do
que notrna lmente.

.

... que as abelhas e OUÜ'O_"; in.
setos preferem as flores verme.
lhas, scí pousando nas outras à falo
ta daquelas

CAPITAL E RESERVAS
Respon s abiJidades
Receta
Ativo

80.900.606,30
5 ,978�401. 7 55,97

67.053.245,30
142.176,603,80

Cr.
Cr$
"

({

Sinistros pagos nos últimos 10' anos
Responsabilidades

98.687.816,30
76.736,401.306,20«

Diretores:
Dr. PamphiJo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.
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- Tôdas as peças podem ser to,
nadas, com exceção do rei, cuja
perda, por ter êle valor absoluto,
implica na perda da partida. O fim
vizado pelo jogador de xadrez, no

desenrolar da partida, é justamen
te êste - alcançar o rei adversá
rio e tomá-lo. isto é, "dar o xeque
mate".
Naturalmente que os valores atri

buídos a cada peça são teóricos, No
decorrer da partida. urn simples
Peão pode assumir notável valor
maior mesmo que o de uma Torre:
TUdo depende da posição das peças.

, TER.:.\iI�OLOuJ.A
Lance é o nome que se dá a cada
liovimento de qualquer peça.
Tomar é o ato de retirar de uma

casa do tabolciro uma peça mrrm
ga, colocando em seu lugar a peça
que, com o seu ataque. atingiu

. ljUela casa.

Xeque é o ataque fcito com uma
peça ao rei ad vers.irio, fazendo che-
8ar até a casa em que o rei se acha
a ação agressiva da peça que ataca.
Foge-se ao xeque tomando a peça
qUe xequcla. cobrindo o xeque com
-uma peça da mesma côr do rei ata
cado ou rctirando o rei para uma
casa não atacada.
�eque-mate é o'xeque ao qual o

reI atacado não se pode subtrair de
lI1aneira alguma. Termina, então, a
partida com a derrota do bando a

GU.e esse rei pertence. Geralmente

� !ogador abandona a partida antes

� receber o "mate", quando perce-
�que é inevitável a derrota.

*

I
Estas são algumas das noçõese etnentares do xadrez. Para um

�!tudo mais completo do assunto,
nuV�ra o estudioso recorer aos ma

�mals.' que os há, embora poucos,

lIJo hngua portuguesa. Aconselha.

L. � aos I?rineipian,tes os livros de

'do. abrenzo, Trompowsky, Pentea-

- 0-

núPROBLEc\L&" - No próximo CORRESPONDÊNCIA
ea tne:o, para "tomar o pulso" 'à Continuamos aguardando as ma-

'1elacl-c!ade enxadristica de nossos nifestações de apôio a esta coluna,
hle�anos,. apresentaremos um pro- os parecFes. as sugestões dos en

lllentU em d�lS lances, especial- tendidos .

.�le c
e escoIllldo para causar dôres

I
Fpoli...,. 2--12--15.

'i "ll.abeça aos nossos problemistas. A DO�S PEO-ES f')
�� I , a]'d�lll e verão! Q W' Q

� ,

'1: XADREZ: I
.,'#

xxx

\OJIl::;�CLATURA DAS PEÇAS
•

O taboleiro de xadrez, idêntico
sn de damas, compõe-se de um qua

drado divierido em 64 "casas", al

ternadamente brancas e pretas. Sô

bre essas casas se desenvolve o jô
"O de que participam ao todo 32

peças: 16 brancas, �e um lado c 16

pretas. de outro. Sao elas, para ca

da jogador:
8 peões - 2 cavalos - 2 bispos

� 2 tôrres - 1 dama - 1 rei.

iln,tcs de ser iniciada a partida,
;/peças se devem alinhar no tabo

Jeiro como indica o diagrama ahai
SOo

'Iii-_t�.-I.A\�A_ § _ �

I'_i_'_'
_.- - -

"I _.- -
••••_ � � %ffid,

I _�JJ _
bD8�8D8D
nttJ��M�1:,��f/!fff'# M � �

f
Observe-se o seguinte: - a casa Icalgular branca fica sempre à di-I'r-ila de cada jogador; - o rei

.D,!ilCO fica cm casa preta e o rei I
preto cm casa branca; - as peças I
pretas ficam defr-onte' às peças I
b:ancas cor-respondentes do adver- i
�� \

VALOHES DAS PECAS IOs valores das

pcça,.s nâturà..l1l1t'n-1le não são idênticos. 'Para efeitos
de trocas no decorrer da partida,
convencionou-se estabelecer para

Ielas um expoente numér-ico do va

lor que possuem, e que é o seguin
te:

" Brancas Pretas Valores
1 � <8>]lei absoluto

'.. 'iV i{ima 10

JJ,
�

�Q!re A 5
" � ÔBi'po ...;:;;.. 3 0;1 3 1.2

.cavalo 4J � 3

Peã.o 8 J.

I FRACASSARAM OS ESFORÇOS

I Moscou, 1

F�.�IST� reação ofi

cial soviética aos julgamentos de

Nuremberg se resume num artigo
ele David Zaslavhky, no "Pravda",

que os descreve como "um nova

golpe para a reação internacional" .

Todos os esfôrços fascistas para

impedir os julgamentos fracassa

ram por completo - declara Zas

,!.avsky - acrescentando que a

justiça triunfará. "A consciência

democrática das nações já obteve

uma vitória" - acentúa o articu

lista.
Declara que todos os povos

amantes ela liberdade observam

com profunda atenção o desenro

lar elos julgamentos e diz que Bel

sen foi o capítulo de introdução
para Nuremberg .mas "se prolon
gou 'nuito e não ofereceu um

exemplo satisfatório. Igualmente,
os conhecidos juristas ingleses em

Belsen não se cobriram de glória.
Defenderam não os criminosos,

mas os (Times. O conselho da de

fesa ele Nuremberg é composta de

alemães que estão ansiosos por

aproveitar a oportunidade para de

monstrar que a execução de obri

gações profissionais não significa
i',)liclariedac\e com assassinos, la

drões e bandidos".
Por outro lado. o jornal "Bol

shevik declara que êsses julga
mentos servem para trazer a men

te a terrível lembrança de que a

sorte inevitável dos que ousaram.

levantar a espada contra o mundo

deverá contribuir para ajudar (J

promover a organização de uma

paz longa e justa.

A ALEMANHA INCITOU O
JAPÃO

Para convidar ao beijo

daquele a quem se ams:

e para que o beijo seja

eternamente recordado, ..

, •. Vao Esa lhe oferece ali

tonalidades de última moda em

bsee exclusiva de "creme veludo" que suaviza,

protege e embeleza os labioso

."'f.
.

'\
",

Nuremberg, 1 (R.) - Do
cumentos apresentados pelos
acusadores norte - americanos,
perante o Tribunal Internado·
nal de Crimes de Guerra, pro
vam que os líderes alemães in
citaram o Japão a atacar Pearl
Harbour, quando planejavam
esmagar a Polônia, capturar
os Países Baixos e atacar a

Rússia.
O acusador norte-americano

Sidney Alderman apresentou
um "memorandum" assinado

por um general alemão de no

me dado apenas como Thomaz,
dizendo que a guerra contra a

Rússia era necessária para
abastecer de gêneros alímentí-

1 cios o exército alemão.

I Disse Alderman que � plano
I do Alto Comando Alemão, 11::)
I sentido de matar de fome mi-

11hões
de russos é dos ma.iS si

nistros de que há memória:'.

A;iJ�'Se o

J- � NotlJ rezo Falha

REGULAi

o TESTAMENTO DE HITLER

Baton para os labias

Noremberg, 1 (R) - Duran
te o julgamento dos críminosos
de guerra nazistas, ontem, fi
cou evidenciado que Hitler ha-

I via afirmado a seus conselhei
ros militares, em 1937 que o uso

da forca era o uníco meio pelo
qual poderia resolver seus pro
blemas e nessa ocasião foram
estabelecidos 00 planos para
conquistar a ohecoslovaquía e

a Austria. Os acusadores nor-
. te-americanos leram hoje um

documento em que .se revela.

que, numa sessão secreta na

Chancelaria do Reieh, a 10 de
novembro de 193'7, Hitler en

tregou a seus conselheiros mi
litares o que ele mesmo deno
minou de "ultimas desejos e

testamento".

marca nmericana !

criaçiio ao mesmo tempo da arle e da ciencia!

"i" :r

EVITE ABORRECIMENTOS I
com pedidos que podem ser evita-]
nos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Floriam)...

__d ................ -�-P-_ .._

I
...._.. .. Itafto.....

t all._.'" ...10...... r......... �

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

1. S. Almeida Pôrto - Ruo Monaenhor Andrade. 3113.
Coix':1 Postal, 792. São Paulo,

I
.

IDrs. Aldo Avila
da Luz

E

Leoberto Leal IADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt , 21

I(Sobrado)
Florion6polis

?i>�F�;:� ,..,duto cien.:ko 00"' _belo,., ., ·,eio.
Hormo ViTOe 11.. I paro oe eeioe pequeDotI ou flacldoo
Hotmo Vil'.,. 11.' 2 para 011 seios QKIIldes. volumosce.
Inofensivo à núde - Fórmula de absoluta confiança.
""'_"Id I'a.-.I'_................
......... ,. - BD. m� "..,.......
a..a�...• 00Iia - ... lkriai: .._....... .s..ta
1Iow .

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'ar'lll.&eê.tleo NILO LAUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDeseja 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).

x x x

Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazém de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül·

ler, 2, tendo grande número de

fregueses. Tratar na Alfaiataria'
Pereira, à lua Joào Pinto, 16.

15 vs> 6

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 nos N.O 10 - MANGUEIRÕES

Tratar com Sidnei Noceti
rua João Pinto. 44.

Telefone 1134.
.".

---**---

As telas "PAGE" - isentas de farpas - são fabcí

cadas COID araIDe super-galvanizado e proporcio
nam a IDáxima compensação e satisfação aos srs.

C R I A D O fr'E S e F A ZEN D E I ROS, além. de

Segurança - Economia - Durabilidade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE"

outros tipos de telas para: MANGUEIRÕES - LEI

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIÁRIOS
e GAL!NHEIROS - PARQUES - JARDINS e

RZSIDÊNCIAS - MUROS e outros fins.

---**---

* * *

TERRENO
Compra-se um lote nas irne

diações da linha Circular ou I'Agronômica. Informações na

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

S{)licit.ent inCorUle", aos fabricaD1:e8;-

Praça da Sé, 371-2.'-5. 203
Caixa 241 - Fone: 2-3080
Tel, "Cereapage" - S. Paulo CASA -- eIS 400,.00

Precisa-se de urna até CR$
400,00. Aluguéis adeantados,

Informações fones 1022 e 131i>O
uo Caixas Postais 240 e 270.

* '" *

U. J.8.

Clube 12 de Agosto
PROGRAIUA PARA OS MESES :OE YOVEMBRO i<.

DEZEMBRO DE 194�:
DEZE�mRO

Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "'Ch·
max" - mi! rotações - fôrça
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de o leo.
Do Dia 1° 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, M ·

PFAFF��:��ntes deste programa, feitas pelo Clube.
. aquma

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SOCIO, abrindo o (familiar>
Clube, previamente, a inscrição para a mesma). Vende-se em ótimo estado;

Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre. com início ás ver e tratar com Placido Ma

22 horas. fra - rua Felipe Schmidt 34

Tifica;:;'�:;i?i:�l����::i::;::�:e.:8:':' ;;��;D;��.;���:;;; INão serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas Co":��::��:t 3z:'oaW�l'tátil. marca'

O de rigor, permitindo-se o branco. Etotàdõ de nova, tendo .ido uae-

da u.nicamente na Cc.l'rupondencia
particular de uma profe..ora .,-

I
tadual.
Rua João Pinto, n' 18 (baixo,).

s- 3

I� ��I��!!��ViÇO' da cal-

r8qação. Tratar à. Praça 15 de

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 Novembro. 11. 3v-3

2 RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 II
X x X

:...1__R_U,_a_Tr_a_ia_n_o_,_2_3_-_FI_O_ri_iilft_O_'P_O._Ii_S__ T�!�l�a�� !�\!m�u�!�!
a pe8llôa que ceder ou encaminhar
um telefone automático, Iníorma
çõe. ne.ta redação. 5v-2

x x x

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51í2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentaç:ão com cheques

.� Banco do Distrito Federal S. A.

GRATIS!
Quer receber otima .urpresa

que o fará feliz e lhe lierá de va

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

* * "

VENDE-SEGRIPE o TOSSE o BRONQUiTE
Grupos eletrogênioil (Diese 1) de

6, 12 e 20 KVA. Informacões à
rua Major Costa. 33, -- Florianó
polis. 5v-2

ESCRITóRIO JURÍDICO COl\'IERCIAL
Assuntos: Juridicos - Comerciais - Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra ou venda

de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

DOENÇAS NERVOSAS
Com os poogressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O eurandeí
rismo., fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes fterVOSQS In
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 heras. dü.riamentG.

VENDE-SE. Uma máquina; Calçados para senhoras, últi
• de costura- mos modelos, preços ao alcance

nova. Tratar à Av. Hercílio de todos "Peluso" vende na

Luz, 33. 5 v-l rua l'iradentes 19.

I "A CAr,.,. �

I
melhore. fábricas. A Caso •A CAPITAL- chamo Q atenção do.

visito antes de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em

I
I

----------------------------------------:..-------------------------------------------------------------

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções -DISTINTA'" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cQSemirClS. riscados. brins
bons e baratos. algodões. mOI"Íns e aviamentos

para olfai<:1tes. que recebe diretamente dos
Snr.. Comerciant_ do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Laje&.

UM CORU: DE CASEMIRA1
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr, $ 25,00
o rne t.ro ,

TROPICAIS, ALBf:NES
e quaisquer tipos e pa
drões de. c a s em i r a s ,

Enviamos amos

tras por via aérea
e a mercadoria

pelo REEMBOLSO
POSTAL

à

o RE I DAS CASIMIRAS
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Sencder Paulo Egidio, 25
filiAL: - Av. Range� Pestana, 2114 - S. PAULO

* *

,. '_I �

3 motivos de preferencia:

1 Os «Se...,iços Aéreos' Cruzeiro do Sul» �.uem a

maior frota Aérea da Sul América. inteqrada p<"l'
avtõ99 do. tipo. moi. moderno. e velollleS: os «.«DOU-

GLAS. DC-3, 0tI JUNCKERS 52. os FOCKE WULF 200.

I2 Os «Serviços Aireoa Cruzeiro do Sul» têm no corpo

:'
de tripulante. 10 bi-milionórics 9 23 milionários do
ar, o que si<;rnifica tit:ocínio impecavel e experiên

cia vasta. qarantindo segurança absoluta 0.0. seu. aviões.

I3 Os «Serviços Aéreo. Cruzeiro do Subo oferecem
confôrto perfeito aoa palllsaqeiros e pontualidade
mó·xima na chegado e partida de aua. máquinas,

que servem a cêrca de 70 localidadell diferentes. de nor
te a eu! e de leste a oeste do país.

Serviços 4érRos Cruzeiro do Sul Ltda.
Passagaíros .- Coneio -- Encomendas - - .•Cargas

A Tosse e a Sufocacõo da
Asma ou Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos
Sofre V. d: acessos de asma ou bron. der-se contra os fuluros ataquee. Por

quite tão tartes que perde a respiração exemplo. muitas pessoas que haviam
por momentos e que não pode dormir'.' perdido peso. que passaram as noites
Tem que tossir !.anta que lhe parece' sem dormir e que se senuam sufocadas
abalar 08 músculos do estômago

'

Sen- com os sucessivos ataques. de asma ou

te-se débil. incapaz de trabalhar? Tem brouquite, descobriram que Mendaco

que evitar as correntes de ar e certos acabava com os acessos desde a prí
alimentos? Mesmo que esteja sofrendo rnerra noite e muitos. já há anos, não

por muito tempo deve ter conhanca voltaram mais a sofrer de asma,

nesta nova receita medica chamada Sinta Alívio Imediak.
Mendaco. Tudo o que tem a fazer é
tomar 2 pastilhas ás refeições e os ata A primeira dose de Mendaco come

ques desaparecerão. Mendaco começa ça a trabalhar através do sangue, aju
a circular no sangue em poucos mínu- dando a natureza a acabar com os efei

tos. ajudando a promover uma respí- tos. da asma e bronquite. Em pouco
ração fácil e livre, sono reparador e tempo, Mendaco rará com que se sinta

tranquilo, de maneira que desde a pn- ROaS mais jovem e mais forte. Adquira
meira noite se sentirá mais jovem e Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
mais forte. Iarrnácia : experimente-o e veja como

dormirá bem esta noite e como se seu
Anos sem Ataques de Asma tirá melhor amanhã. Nossa garantia é
Mendaco não produz apenas alívio a sua maíor proteção.

quasi imediato e respiração livre. mas Menda I) OAac..��..:'.::.n.ajuda tambem o organismo a deíen- ... _ ..._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Remoções de
controles
Lndres - (B. N. s.) - A

organização da produçã de paz
é muito mais complexa do que
a da guerra. Durante os anos

de crise, a indústria britânica
no seu conjunto trabalhou pa
Ta abastecer um cliente quasi
exclusivo: a máquina de guer
Ta aliada. Hoje os

manufatu-,reiros do país planejam forne
cer uma grande variedade de
encomendas a fregueses indivi
duais a países de todo o mun

do. Isto significa que os con

troles não podem continuar sô
bre as bases de guerra. Nem o

deseja o govêrno. Sua inten

ção, pelo contrário, é que os

contrôles s e j am removidos
quando por ventura detenham
a iniciativa ou prejudiquem os

ínterêsses dos clientes ultra
marinos. Nesse caso permane
ceriam apenas os controles
absolutamente necessários ás
exigências da comunidade." Si

desejamos de alguma maneira
uma posição dirigente no co

mércio mundial" - declarou
sir Sttafords Cripps - "não

podemos dificultá-la por meio
de contrôle e barreiras". Con

tudo, a expansão exportadora
máxima deve ser acompanha
da por uma severa redução nas

importações. "Isto evidenciará
comércio da Grã-Bretanha" -
- continuou o ministro do

que no decorrer dos próximos
anos devemos manter de qual
quer modo o controle sôbre as

importações. Precisamos e .de
vemos ter certos produtos Im

portados, principalmente ali
mentos, materias primas, fu
mos e petróleo. Devemos, po
rém, estar vigilantes afim de

que os interesses particulares
não se sobreponham a essas

necessidades nacionais". No

que diz respeito, entretanto, ás
exportações, a situação é di
ferente. Oe acôrdo ainda com

as palavras do ministro do co

mércio temos Que remover to

das a� restrições vexatórias, I

como já fizemos em muitas

cousas, de modo a que os ex

portadores britânicos se de
frontem com uma estrada
aberta",

5o ESTADO-Domingo, 2 de Dezembro Cle '945

Gasolina de segurança - uma

notável descoberta

Uma exper-iência n08 laboratórios da Standa"d Qil (New Jersey). A

gasolina comum de aviação e a gasolina de segurança são derramadas em

reciprantes, passando" liquido perto de uma chama. E"quanto a gasolina
de segurança cai no recipiente sem se inflam.ar, a gasolina comum de

aviação. entra em combustão. É que a primeira não forma vapores infla·
máveis até oue ,a tempeeatura suba a 1000 F. mas a. última desenvolve

Academia de Comércio
uma místura explosiva de vapor e ar a � abalxo de zero.

de Santa
..Çatarina 'I ��:'��l=�O&������:���e�lEXA:31ES D.E AD1lIISSÁO I daa SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiro9De ord-em do senhor Diretor e, de couãormídade com o ar-

PREÇOS SEM RIVAIS'Ligo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 2:8 de dezembro de 1943, •

torno público que, no próximo dia 1° de dezembro, às 17 ho- Nã.o comprem seus calçados sem visitar a

ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao

1°1 Vl'amancar.-a Barreiros))ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas Inscrí-
... .I..

ções, 8€1' encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro, RUA CONSELHEIRO MAFRA,-'1
às 19 horas.

Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todon os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas.
Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,

em Florianópolis, 10 de novembro de 1945.

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex·

_médica do Centro Espírita
,Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde pa.asa o I

ofelt'ecer os seus préstimos.
Escreva deto.lhadamente·- I

nome,
í dcda, endereço e eri I 'i'rabalho. Come.rciaia

I
Tése. e Memorai.

velope selado para ores· Impra.sõ'o Q côrea Doublêe e tricromia.
Composição de livro. _ Re'vi.�a. - Avul.� - CoixCltl •

pOSM. }ornaÍII Edoios. etc.
------------------

CASA MISCELANEA dístri
I Aceita encomendas para o interior do Estado

buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos, I Rua Tiradentes n°, 10 ... Florianópolis ... Santa Catarina

9 Rua Conselheiro Mafra, ...... _

1945
Paris

Renascida

Combustível que não queima à Ina de aviação - tudo o que se

temperatura normal tornava necessário era fazer
Nova Iorque (N. T.) descer as suas características

Qualquer tipo de gasolina em de volatilidade, afim de que
que se pensasse até há pouco, ela não se evaporasse tão rapí
pressupunha o perigo de ex- damente.
plosão e isto porque a gasolina As dificuldades de ordem
era um líquido facilmente in- técnica já haviam sido supera
flamável. E daí os cuidados das em 1934, quando esta nova

que se tinha para transportar sensacional gasolina foi expe
a gasolina, evitando no máxi- rimentada pela Goodyear Tire
mo as possibilidades de um & Rubber Company em moto
acidente. res de dirigíveis. Entretanto, o
Há alguns anos, entretanto, custo de produção era tão ele

a Standard OH Development vado que as perspectivas de

Company, grupo técnico cen- aplicação da gasolina de segu
tral da Standard Oil Company rança para fins comerciais pa
(New Jersey) iniciou seus tra- reciam ser ainda remotas.
balhos visando conseguir ob- Uma invenção para a guerra
ter uma gasolina com tôdas as e que terá grande aplicação
características dos combustí- comercial
veis com alto teôr de octanas, A guerra determinou impor-
mas acrescida de novas qualt- tantes mudanças na situação,
dades que a tornassem incom- tornando possível a aplicação
bustível nas condições normais da 'nova gasolina de segurança
de transporte. Tratava-se de 'para fins comerciais depois de
achar um combustível que, ex- terminado o conflito; Uma
posto ao ar na temperatura dessas mudanças foi no campo
normal, não desprendesse os da tecnológia petrolífera e as

vapores inflamáveis da gasolí- outras envolvem novos aper
na comum, pois são esses va- feiçoamentos no campo de in
pores que ocasionam os íncen- jetores de combustíveis. É
dias e as explosões. Seria, por- crença geral que, terminadas
tanto, um combustível seme- as exigências bélicas, o novo

lhante ao querosene. combustível pode ser produzi
Técnicos em grande atividade do a um custo razoável.
Pensando em dar maior 8e- Não se pod€ prever ainda tô-

gurança ao transporte dos da a variada aplicação da. no
combustíveis, os técnicos da va gasolina de segurança. mas

Sta.ndard Oil (New Jersey) a avíacão comercial, de prefe
iniciaram suas pesquisas em rência,� terá lucrado extraordí-
1932. Não havia problemas a nariamente. Aguardemos. pois,
resolver quanto à elevação do os seus benefícios.
ponto de combustão da gasolí-

• • •

$ •

rnsprre

novos

SCHIAPARELLI, a

imaginativa Schiaparelli, a

famosa costureira parisiense,

vestidos de soirée "Tôrre
Eiffel", ... seleciona quatro
outras dramáticas, empolgantes
tonalidades Cutex, para
acentuar a moda post
libertação, apresentada em

sua primeira exposição de

modelos, desde a queda de Paris.

'*

Young Red

Alert

Burgundy
Lollipop

1�[""WtJiiMMMil, �
Par� uso fixo ou em embarcações. De 1,5 a 32 1 1

1 e 4 cilindros
H. P.( com econômico funcionamento e tôdas as 4 tempos
características técnicas dos motores de classe. Ro- Simplicidade
lamentos Timkem no eixo de manivelas. e Eficiência!

Em S. Paulo,

A. PAf<\S & elA.
I:!ISrRIBU1DORES EXCLÚSIVOS H.O BRASIL '

, LDI'Z F. BRAGA & ·FILHOS'
;RIJA EVARISTO DA VEIGA, 8J 8 '- RIO .

I

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA

CONVITE E MISSA
Rodolfo Paulo do Silva, Alcehiodes Vieira
d 'Avila e demais parentes de MARIA
D'AVILA VIEIRA convidam as pessoas
de suas relações para assistirem o Missa,

que em 8ufragio à suo. alma, será rezada na a.ltar do
Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Metropolitano,
no dia 4 de Dezembro, às 7 horas. 3 vS,-2

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

"I"

�ar a
E' reunir o útil 00 agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n , 35

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIVROS Em qualquer idioma sôbre qualquer assunto
Pedidos a J. MOREIRA

Rua do Senado 184 - Sala 2US Rio de Janeiro
Atende pelo reembolso Postal

Religião !������:��:rs���:f:�es-
CaIQUc:íimJ sam nem apresentam qualquer

O SANTO oe OlA sinal ele diminuição as desordens
2 DE DEZEMBRO em tôda a Ilha ele Java - informa

Santa. Bibiana, Virgem e y comunicado oficial ele hoje do
Mártir G. Aliado.

A coragem inquebrantavel O Cruzador Susembah desem
de seus pais, os ss. mártires r barcou ontem centenas ele mar i
Fabiano e Dafrosa, era uma I nheiros,herança muito mais apreciada ------------�J

pelas duas filhas, Bibiana e

Demétria, do que, as riquezas
dêste mundo, das quais foram
expoliadas durante o reinado
de Julião o Apóstata. E sua

aprimorada formação religio-
so fez ver-lhes ·no calabouco
mais tétrico que Deus está pre
sente com suas consolacões
inefáveis. Provocacão mais "du
ra trouxe para sta. Bibiana o

falecimento de sua irmã. Pois.
então foi ela entregue a uma

mulher de má vida Que deve
ria perverter em �faYor o

imundo prefeito Aproníano. Os
açoites diários e outros maus

tratos, entretanto, não conse

guiram desviar a corajosa "i1'

gem dos caminhos da virtude,
E por isso ficou ela inabalável
mente firme na profissão da
fé católica. O furor b-estial do
desenganado prefeito manifes
tou-se na maneira pela qual
tirou a vida à discípula fiel de
Cristo: mandou atá-Ia a uma

coluna e açoitá-la até expirar.
A lembranca da Paixão do di
vino Redentor fez com que a

mártir não perdesse a serem
dade até·o último momento
desta vida mortal.

Departamento de Sorteios
Autorizado e Fiscalizado pelo Govêrno Federal--Carta Patente n. 92

Avenida Rangel Pestana N .. t 538
Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178·8 e 2999 - Fone: 2-4550

End. Teleg. Reg. «Construtora-
Filiais em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realiz�do pm 28 de Nc v�mb o de 945
l' Número Sorteado 1.642 20 Número Sorteado 2.963

PLANOS Mundial «Bit Mundial cClt Mundial «D. 1.· prêmio 31.642

do l' número a e tinaI do 2· número 3 ficam isentos

da primeira mensalidade seguinte.
, O PROXlMO SORTEIO REALIZAB·SE-A' pela Loteira. Federal NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 191t5

Visto: ARIHO MEIRELLES DR. ALFREDO ALOE

'" '" '"

3 de dezembro
S. Francisco Xavier, Apóstolo da

índia
Quando, aos 7 de abril de 1504.

comunicaram a Dom Juan de Jassú
y Xavier o nascimento de seu ter
ceiro filho, que devia receber o

nome de Fr-ancisco, não podia pre
ver que este filho, um dia, seria a

glória não somente -da Espanha,
mas ainda o herdeiro nobre do sam

gue dos conquistadores da penínsu
la ibérica. Xlas até que Francisco al
cançasse esta glória imortal. de
viam passar sôbre ele anos som

brios de tribulações. A infeliz guer
ra entre a Fr-ança e a Espanha pri
VOll-O do pai, exilou-lhe os irmãos
acusados de alta traição. e custou
lhe os haveres da familia. Dirigiu
se então á uniycrsidade de Paris,
onde os felizes sucessos científicos
lhe despertaram as ambições mais
audaciosas. Eis que surge diante
dele Inácio de Loyola, que lhe en

sina o valor da alma. Francisco li
ga-se a Deus pelos votos ,religiosos,
que dão i'nicio á Companhia de Je
sus. E quando o Papa precisa de
um missionári'O para a índia. basta
uma palavra do superior para co

meçar aquela vida errante no ser

viço de Deus, que fêz de Francisco
Xavier ó maior missionário dos
tempos modernos,

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes, 'l

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGIO

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Mundial «C,· Mundial cD"
31642 Cr$ 30.000,00 I.:r$ �5 000,00 Cr$ 20.000,OU
41642 Cr$ 10.000 no Cr$ i 4.000.00 Cr$ IU.lIQ·',OO
51642 Cr$ 30.IIUO,Od Cr$ tl.IJO\.J,O(� Cr$ 5.000,00
61642 Cr$ 30.000,00 Cr$ 5.000,00 Cr$ ;i.OIlO,OO
716.12 Cr$ 3J,cIOO,oC Cr$ 3.000,00 t'r$ 2.0GO,OO
1642 Cr$ 9000,00 Cr$ 1.50000 Cr$ 500,00
642 Cr$ 200 00 Cr$ 100,00 Cr$ 50 00
42 Cr$ 4000 Cr$ 20,00 Cr$ 10 00
2 Cr$ (Isentos de pagamento da mensalidade seguinte)

2· número 3 para os planos Mundial cC- e Mundial .D.

isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguinte.

UNIVERSAL uH"

tmfJK!NII
IItRVlltl"

F .H,'l ('001 que a �)L�a "'.:1;;.) t� os

seu;, filhlnhu5 não soír-rrn J,:::; Cr)YJ,

�cqLj_ênci,Js do seu n0r�_;'(),qsrp(j, :10

seu C�.REERO CAI'.f.(:;�\_.c\.). Ad

as p rí nc rpat.s C.:1US<:lS d,js .:t:'.;!-:únll}):-;

de rnáu humor, esgotanlCnto ner

voso e fisico, esquecimento rre

queu te. perda de fosfatos, ínsorua.
etc. Aq sentir ésses sintomas. co-

mece a tomar imedintnmente
FOS!<'ATOS DE HORSFO�D, que
contêm em sua fÓI?mü.La· sáis de

Magnésia. CálcIO, sódio, Feiro c

todos os fosfatos mdispensávets
ao perfeito funcionamento do cé
rebro e dos nervos. Com um vidro

apenas de !"OSFATOS DE HORS

FORO a senhora obterá ótimos
resultados e terá novo prazer em
VIver e dirigir o seu lar. sentindo
UlU grande renovamento de ener

gias. FOSFATOS DE HORSFORD
constituem o maior especifico pa
ra a saúde do cérebro e dos nervos.

Emprêsa

lviundial «8»
l' Premio

Os

2' Pl't'müI
3. Premi.1
4· Premio
5. Premi(\

Os 4 finais (milhar)
Os 3 tinais (centena)
Os 2 tinais (dezena)
O final do prêmio

titulos cem o final do

Valentim Tertschltseh e

Mathil de Tertsd'litsch
Vva. Hília de Carvalho

Marques

-------,_---,_.' ._ ......

Plano
I' Premio 963642
2' « 063642
3' « 163642
4' « 263642
5' • 363642
Os 4 finais (milhar)
Os 3 fin&is (centena)
Os 2 finas (dezenas)
Os títulos com o final

Fiscal do Govêrno Federal

particit=orC', aoa seus parentes
e pessoa. de e u c.... eJações o

contrato de casamento de
auo filho VÉRA

com o ar Edú Marques.

participa cos seus parente. e
pe.soae de suas relaçõae o

contrato de casamento de
seu fdho EDÚ

com a Sr to Véra Tertschittch

Vida Social

VtRA e EDÚ I
noivos �
._---- __--.

ANIVERSÁRIOS
Trun corr-c hoje o anivcrsár io na

talício do nosso distinto conterrã
nvo e competente cngeuheiro sr.,

dr. Francisco Benjamim Gal lotti,
Chefe do Departamento dos Portos
do Hio de .Janeiro.
Destacado elemento do Partido

Social Democrático e secretário cTes
sa cnt idudc no Distrito Federal. ()

destacado aniversariante ain.da re-

I ccnterucnte teve oportunidade de
receber, dos seus conterr âneos,

I quando visitou o Estado, incquivo-
cas provas de admiração e apreço.

*

Faz anos hoje o 51". João O. Wend
hauscn de Oliveira, contador.

*

Fici'ianópoJis, 30 de novembro de 194.5

A data de hoje assinala o aniver
sário natalício das gentis srtas. AI
tina Gama e Ol indina dos Santos,

o menino Nelson Grisard, filho
do ior-ualista Waldir Grisai-d. faz
anos hoie,

*

Faz anos hoje o s r. Man ocl Dias,
Funcionário da Prefeitura Xlun ici
pal.

>.:

Aspectos de Florianópolis

,.
.11. menina Edi. filha da sra. vva,

Edik Camisão Avi la. VI! passar no

I
dia de hoje maL\ Wl1 aniversár-io.

Faz anos hoje o sr. Otaci lio Cos-

I ta. *
I F.c\ZE:n A..�OS .DIA..'\"HÃ

a s rta. Ema }IanCt�los. prof'essnra ;
, iovem Fernando-José. filho uo

dr, Jose da Rocha Ferreira Bastos;
a srta. Mar ia de Lourdes Lopes,

f:lha Oi) ;;1". Lupércio Lopes. desta
cado membro do Inst. Hist. t Geogr.
\1..: S'mi .. Catarina:

I) s,· ."-.;enol" 'Ln-doso. chefe dos
;:'tw1'llas de! Penitenciária do Esta
do:

I
a sra. d. ,Carmem F�guei:ed� F�Hl-.�oul-a, esposa do sr. .\lerClO Sabino

. Fontoura:
I a sra. d. Uma de Lourdes Cláu
dio :

o jovem Francisco Régis ;
a exrna. sra, d. Maria Luiza Boi-

teux Piazza:
I) sr. Gcraldino Ferreira;
() sr, Lúcio Silveira:
o jovem José-Carlos Daux, filho

do 51-. Migue! Daux. gerente da f'ir··
ma Estabelecimentos José Daux S.
A., desta praç.a:

o iovcrn e valoroso DultávTo Coe
lho Junior, ex-integrante- da no ;S.l

FEB:
*

NASCBIE:'\TOS
O 1<11' do nosso companheiro de

trabalho Dorival da Si lva Lino e de
sua exma. espôsa d. Mar+lia Ftôres
Líno, foi enriquecido com o nasci
mento, ante-ôntem, na Maternidade,
de um interessante garôto que, na

pia batismal. receberá o nome oe

Celso Eduardo.

Programas do dia 2 de dezembro de:
1945

IMPERlAL - 2 hs.
(Matinée do barulho)

1 - Filme Jornal Nac. DFB.
2 - Lm drama cheio de emoções

e sen.sações:
'

VIDA CO?-iTRA nDA
eom

Burgess l\'{el"edith - Claire TrevQl'''
3 - O gozadissimo filme nacional t

MOLEQUE TIÃO
C0111

Grande Othelo - Nelson Gonçalves,
- Lourdinha Bittencourt
90 l11in utos de gargalhadas!

4 - O "cow-boy" mais jovem da
téla 110 seu melhor trabalho!

Roy Rogers
em

EXPLORADORES DO OESTE
Lutas: - Torddasl - Correrias!
5 - lníc.io do melhor seriado de'

tôdos os tempos:
O DIPÉRlO SUBMARINO
12 episódios (5 partes)
com - Ra)' Corrigal1l
Preço único Cr$ 2.00
'·Imp. 10 (dez) anos"
SIl\IULTANEA.'\fENTE

t·, m
ODEO� 8 - hs.

Ica

I BIPERIAL - 7 1/2 11s.
Sessões Elegantes

I
O t.nais grandioso. e gigantesco es··

petaculo que o CLnema nos tem.
apresentado, nestes últimos 15 anos!
MORRERE}lOS AO AMANHECER

com

John Clements - .Judv Keily
Greta Gy;;t

Um sublime romance de amôr num

ac.entuado ambiente de ódio!
No programa:

1) - Cine Jornal Braslieiro D-FtBM
2) - O Vale dos Pomares

Tapete Magico colorido
1) - Fox Airplan �ews

27x90 Atualidade.s.
Preços:

Odeon - Cr� 5,00 (único)
geral - 2.0ü.

Imperial - Cr!15 .50 - 2,40.
fmjl. até 14 (quatorze) anos

Cathedtal -- Preço Quinze

Construtora Universal

l' premio 963 642
Valor Cr$ 100.000.00

Cr$ 25.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 15.000,00
Cr$ lO.Ono,OO
Cr$ �OO,OO
Cr$ .:0.00
Cr$ 10.00
do pagamento

•

c

3642
642
42

c

c

Diretor Gerente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE SUA SANTIDA'DE, O PAPA, AO GENERAL EURICO GASPAR OUTRA
CIDADE DO VATICANO, 30 (A. N.) .. SUA SANTIDADE O PAPA PIO XII ACABA DE AGRACIAR O GENERAL EURICO

GASPAR DUTRA, CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO BRASIL� COM A GRAN·CRUZ DE SÃO GREGÓRIO, UMA DAS MAIO
RES DISTINÇÕES DA IGREJA, INSTITUIDA EM 1831 PELO PAPA GREGóRIO XVI.

OS EE. UU. FABRICARÃO ·RITZ Hoje, Domingo, à,

ORDEM NA PALESTINABOMBAS AOS MILHARES I 13.45 horas

I Grondio.a ve.;:>erol Jerusalém, 27 (R') - Depois Jerusalém, 27 (R) - Tropas fanou aos judeus de Shegavin,
Los Angeles, 1 (R.) - Em elecla- lo Notícia. do .emono 45x41 - DFB de choque com os habitantes da sexta divisão de infantaria esta manhã, pedindo-lhes que

racões que prestou ante um Comi- 20 Retrolampago - Short uportivo b f
A

.:
. T _.

30 John Hall. Louis. Albriton em: de Tel Avív, tropas britânicas aérea britânica completaram a se a stivessem do uso da • orca.
te das Nações Unidas no sul ela DE TODO O CORAÇÃO entraram hoje em Chivat ocupação de Shefaim sem en- Estima-se em três mil o n�ú-
Calíforriia. o dr. Lesilie Ball, que Uma comédia alegre e divertido Haim nas proximidades de Tel centrar resistência armada por mero de judeus isolados t fi

trabalhou na fabricacão da pri- 4° - 40 e 50 epi.ódios do sen.ocional Aviv, que foi cercada desde on- parte dos judeus, Shagavin, muito embora a po-
rneira bomba atómica, disse que, seriado com Tom Tyler -

O FANTASMA VOADOR tem afim de que se]'am levadas Os paraquedistas, ao que se pulaçao normal da localidade
hoje. os Estados Unidos podem

.

Torcida., - lutos •••n.oçõe. a efeito buscas para a localiza- anuncia, estabeleceram quatro não vá além de trezentos e cin-
fabricar milhares de bombas ato- ImpróPfio até 10 onos ção de imigrantes entrados ile- campos de arame farpado, on-I quenta habitantes.
micas no mesmo espaço de temo' Preço único Cr$ 2.40 galmente e armas. Hoje pela de concentraram várias cente-]
po gasto para fazer a primeira

I
--

h- t t d b
delas. Acrescentou o dr. Bali que

RITZ - Hoje à. 16,15, 18.30 e
aman a, rapas pene raram

I
nas e he reus.

I. 20.30 horas �m Shefaim com igual ob- Mosse, do departamento po-
o uso do putomium em lagar elo, Se..ões ChiclI letivo.

ELEJIC.o-ES NAlíticoAdaUaSgêrncRialisAraelita tele-Iradium
'
não só poupa tempo co- Paul Henreid. Haddy Lamorr. Pe-

rna torna mais barato a fabricação ter Lorre. Sidney Grenstreet e Vi-

da bomba atomica. Além disso _

tor Froncen em:

CONSPIRADORES �

Icontinuou Leislie - o plutonium Impróprio até 14 anoI Viena, 1 (R.) - Nas primeiras eleições livres que se rea-

é muito mais facil ele ser encon- No programo: lizam na Austria, desde há 15 anos, verificou-se notável inte-
trarlo. Notícia. da ••mano 4Sx43 • DFB resse por parte do povo desde os primeiros momentos da vota-
"A zuerra atomíca diminuiu, e111

Notícia. do Dia -Jornal çã P lt d
.

dí d ônt �O t dI'� PREÇOS: às16,15 e 20.30 5.00a 2 40
ao. 01' vo a o mero la e on em, I por cen o o e eítora-

lagar ele aumentar o poderio dos às 18.30 _ único Cr$ 5.00 do já havia votado em Viena, e Informações que chegam de
Estados Unidos" - afirmou o dr.

CAIXA' ECONOMICA EM SANTA
outros pontos indicam que a percentagem de' eficiência, até

Ball - pois hoje, um país peque- aquela hora, era mais ou menos a mesma,

no como Portugal, poderia des- CATARINA Náo se registraram incidentes de quaisquer natureza não
truir Los Angeles ele Washington Rio, 1 (A. N.) - O presiden- obstante a.s tropas a.liadas terem usado carros blindados nas
ou qualquer outra das nossas cí- te da República assinou De- patrulhas da cidade. Na Austria inferior, vários automóveis
dades, antes que pudéssemos reu- ereto-lei concedendo autono- elo exército russo permaneciam prontos para levar á capital os

BOMBARDEIO DA EMISSORA
nir nossos recursos, por mais ])0- mia às Caixas Econômicas I resultados do pleito nas aldeias e nas cidades. A mesma coisa INDONÉSIA
derosos que êles fossem. anexas às Delegacias do Tesou- ocorreu com relação á zona britânica.

llata\'ia, ( Reuters l - Aviões
1'0 Nacional nos Estados de Segundo despachos do centro ferroviário de Villach 80
Amazonas, Pará, Maranhão. 1)01' cento dos cidadãos tinha votado até o meio dia. A votacão

Mosquíto-; porta-bombas e condu-

Ceará, Espírito Santo, Sar.ta nessa cidade, evidenciava teudencía favorável aos comunistas. tores dc' g 'anadas-Ioguetes, ataca-

t
.

O
1'3m novurnerite a estarão ele rádíc

Ca arma e Mato Grosso. s habitantes, na sua maioria, são empregados ferroviários.
I indouósí». controlada pelos nacio-
nais c situada em .J ogkakarta, a

qual vultára ao ar fracamente,
após o,.; ataques, domingo último,
dos a viócs-Joguetes. A estacão ele
rádio foi novamente atingida por
várias granadas-foguetes. ..A.viões
metralharam as áreas ele concen

tracão Indonésia. a sudoeste elo
campo dc' internamento do Am
baraw». 11,1 regiã() central de Java
As.�il1al'll·al1l·se muito pouca" ati
\ idades, mas doi s raminhôo-, f'o

Florlanõpolb, 2 �e D-.zemDro de 1945

Nota da Interventoria
Dr. Luiz Gallotti - Interventor federal - Fpolis.
G - 10437 - Urgentíssimo - Peço dar a maior

publicidade ao seguinte:
A lei não exige a apresentação de caderneta de

identidade no ato de votar. Para prova da identidade,
nas dúvidas, a caderneta é preferível. Mas, sem ela, a

prova poderá ser feita pelo confronto entre a assinatura
do eleitor na lista de comparecimento e a que constar
no título de eleitor. Desta forma, se evitará, sem exigên
cias ilegais, a fraude de votarem uns por outros,

(ass.) Sampaio Dória, Ministro da Justiça.

Expressivo telegrama da Academia
de Comércio

DR. NERÊU RAMOS
Os abaixo assinados, alunos da Academia de Comércio de

Santa Catarina, nesta hora in· 'ena, que vai decidir os desti
nos de nossa Pátria, sentem-se orgulhosos em poder manifes
tar livremente seu apoio incondicional a v. s., e qo ilustre ge
neral Eurico Gaspar Dutra, que tão bem representa as glorio
sas tradições do Duque de Caxias. Saudações. Constantino
Atherino, Maria Luiza Campos, Albi Pereira, Arí Kardec de

Melo, Dalton Pereira, Luiz Fonseca, Washington Pereira., Má
rio Silvino Ferrarezi, Milton de Almeida Coelho, Marcos Ra

chewski., Carlos Henrique Baasche, Aldir Maria Ramos, Iônia
Cristoval, Oswaldo Espíndola, Denizão Réçis, Maria Schetz;
Léa Castro, Germano Hoiimann; Ivo Selva, Bernardo Berka,
Arno Schmiât, João Alfredo Campos, Euclides Fernandes, Yeda
Gama D'Eça, Solon Souza., Jorge Miguel Atherino, Paulo .Ama

ral, Jauro Linhares, Mary Guimarães Born, Oscar Pereira, Ely
.Maria da Silva, Lenir Brasil, Wylma Moritz, Ilmen Melim, Ha
milton Abade V. Ferreira, Nélio Ligoki, Demerval Ferreira,
Ivo Montenegro, Oscar Cunha, Tereza Bastos, Dijalma Ferra

ri, Newton Almeida, João Ventura, Eunice Oliveira, Walmi
Bittencourt, Nelson Spoganitz, Aline Nicolazzi, Hélio de Me

nezes, Haroldo Silva, Emi Rocha, Arlete Perfeito, Orestes Heck
mann, Murilo Rodrigues, José Ferreira e Neuna de Lourdes
Santos.

INTERESSES POLONESES NO
BRASIL

Rio, 1 (A. N.) -- A embai
xada da Franca comunica-nos'
De acôrdo com as autoridade�
brasileiras, a representação da
França no Brasil acaba de to
�ar � seu cargo a proteção dos
ínterêsses poloneses no Brasil.
No Rio será estabelecida uma

organização especial para
atender as necessidades essen
ciais dos cidadãos poleneses.
Breve serão publicadas instru
ções e informações a respeito.

c O SABONETE DAS ESTRÊLAS EM I tO llY\VOOD

D licie-sc, você também,
com a espuma acarici.m

te e o P rfume fragrante
e delicado de Lc v e r,

E compreenderá porque
Lever é o sabonete pre
ferido por 9 entre 10

estrêlas de Hollywood.

r��.�._) --------------------------------� I

\M�� _�_!_:_E_�_a_�_i_fde_�_�_�_;_:_�_e_i:_�a_o_lm_d_:_�_:e_m_P_:_i�_:_._p_r_o_d:;;":,J/\ ,)
UNTAS LTS 85-070

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis I

IADVOGADOS
Ruo Felipe Schmidt: 34,

Sola 3, Telei. 16-31

ram i nceruiiados, I
NUNCR EXISTIU iGUI=1L

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

�.(

ESPINHAS, ETC. ?
--'
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