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No Brasil, o General Eurico Dutra, até ontem, às 24 horas,
contava com 734.415 votos e o Brigadeiro l. Gomes 407.485.

Lisboa, 6 (U, P,) - Os pas- T I
-

sageíros e t,ripulantes c�ega- ruman procura uma so uçae
dos �o B,�asll: a bord,o do Ser-

i WASHINGTON,6 (U. P.) - A Comissão de Assuntos Mil i-
pa Pm,t� , foram revistados pe- tares da Câmara dos Representantes intensifica os seus esfor
la policia, a�tes .

de desem-
ços para terminar a consideração do projeto de lei, pelo qual

barcar, para ImpedI�' a e�tr�- se proibem as greves até que o público possa ter conhecimento
da, em Po::tugal, de jornais, 11- dos fatos que impedem aos patrões e operários chegarem a um

vros, ,revIstas e. propaganda acôrdo. O presidente Trumann fixou o dia 25 do corrente como

comumst� e antI:,SaJazar.,. prazo para aprovação desta legislação. A comissão convocou
A despeito d� �ça? da :poIICI�, uma reunião secreta Para considerar os métodos que permitam

sabe-s,e que, vanos jornais e 11- à Câmara falar deste projeto dentro de alguns dias. Tanto re
vros, ll1C1USIV�, e,xemplares �e publicanos como democratas aprovam a iniciativa.
"O Poder sovtético", do Deao
de Canterbury, estão circulan
do clandestinamente em Lis
boa.

RIO, 6 (A. N.) - Afim de colher informes sôbre o estado

Crl-a�a-O de um uFU-ICO de saúde do presidente Linhares, que deixou de comparecer
Y

'I ôntem
ao Palácio do Catête

por_
estar ligeiramente enfermo,

Estado europe"u falamos esta manhã - publica o "Correio da Noite" - ao dr.

José Alves Linhares, secretário particular de sua excelência,
.

Londres, 6 (U. P.) � O Par-
que nos informou já estar completamente restabelecido o che

tido do Commonwealth lançou fe da nação.
uma campanha para a criação _

de um úrríco Estado Europeu,
com cidadânia comum e um

só govêrno federal.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

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

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

Do General Eurico G. Outra
ao dr. Nerêu Ramos

O sr. dr. Nerêu Ramos, Presidente da Comissão Executiva

do P. S. D., recebeu do exmo. sr. General Eurico Gaspar Dutra
Q seguinte telegrama: ,

"Tenho grato prazer congratular-me pr�sados amiqos e

correliqionários pela realização do pleito ele�t()ral de do� de

dezembro. de acôrdo com a espectatzva do pais, que deseiaoa
escolher seu primeiro maqistraâo, seus legítimos representan
tes em urnas livres. Estando concluidas as fases de propagan
da' f' o ato de votação, re da sómente apuraçtio dos sufrágios,
para que surjam aos olhos da Nação os eleitos da sua vo_ntad�!
soberana, neste momento empolgante na vida da nia ionali

dade, em que ela tanto cresceu aos olhos do mundo democrá
tico e em particular no concêrto das Nações Americanas. Re

novo ao povo culto de Santa Catarina, por intermédio presti
çiosa. Comissão Executiva, a expressão da minha uiania ciuica
e da minha solidariedade. Atenciosas saudações."

Resultados completos

Ano XXXI'

O Exército e as eleições
Florianópolis- Sexta letra, 7 de Dezembro de 1945 H. 9550

Orleães
S. Francisco
Uruçerige
Tiiuces
Timbó
S. José
C. Novos

Gen.Dutra
3643
2295
2588
2580
1864
1980
4810

Brig. Gomes
378
824
704

1565
1602
1233
1617

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

Det(1sta O regime
de Franco

RI?, 6 (.A. X.) - o g'eneral Canrobert Pereira dia Costa,
que. esta respondendo pelo expediente do llIinistél'io da Guerra,
assmou a segumte ordem do dia dirigida ao Exército:
•

"Tenho o prazer de tmnsmíttr, em nome do exmo, sr. pre
s}�ente da República, os agradecímentos do govêrno aos SI'S.

('oma�l(lantes das Reg'iões llIilitares, do Primeiro Corpo de Ca
v��rla e da Defe�, da Costa, e aos diretores e chefes de repar
tfções e estabelecímentos do Exército, pela maneira altamen
te patrtõtíea com flue souberam harmonizar os deveres do mi
Jitru'.e do.cidadão, contribuindo com isso para que as eleições
do día doís do 'corrente se realizassem democratlcnmente em
tôdo o território nacional.

Estes ag'radeclmentos {levem estender-se a tôdos os mílí

ttn:es e funcionários eh-is do �Iinist.é�·io_

da Guerra, ql_le eon- Vultuoso emprestl'"mocorreram, cada um na sua esfera de açao regulamentar e de
acôrdo com os direitos expressos em lei, para que o Exército a' Inglaterraeorrespondesse á confortadora confiança que nele depositam

1os nossos patrteíos e solvesse satisfatoriamente os compromís- .

Londres, 6. \U .. P.) - T�da a

sos assumidos para eom a nação nesta jornada cívica de impor- Impren�a britânica anun�la _

a

taneía deeísfva para os destinos do Brasíf ", conclusao das negociaçoes
financeiras entre os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha, que,
terminaram com a concessão, I

de parte do govêrno de Was

hington' de um empréstimo
imediato, sob a forma de cré
dito, de 1.100.000.000 de libras.

Londres, 6 (U. P.) - Bevin
declarou na Câmara dos Co
muns que a atitude da Ingla
terra quanto ao regime de
Franco, na Espanha, não mu

dou. Ele disse: "Detestamos o

regime". A declaração de Be-Ivin foi o momento culminante
de um debate entre os mem

bros trabalhistas sôbre as re

lações da Inglaterra com a Es
panha.

Govêrno espanhol na França
CIDADE DO 'JmXICO, 6 (U. P.) - Teve início a partida

para a França de autoridades do govêrno republicano espanhol
do S1'. GiraI. Hoje viajou o general Juan Hernandez Sarabia,
ministro da Guerra e o ministro do Interior, sr. Torres Campa
na. A viagem será feita via Nova York e Londres. O quartel
general provisório republicano espanhol seria estabelecido em

Tolouse, nas proximidades da fronteira franco-espanhola.
Amanhã, seguirão também de viagem os S1'S. Luiz Nicolau
d'Olwer, ministro sem pasta e Trifon Gomes, ministro da Imi
gração. Há otimismo nos círculos republicanos espanhoís no

sentido de obter-se o reconhecimento pela França do govêrno
do sr. José GiraI antes do fim do ano em curso.

Comprar Da CASA MISCE
LANEA é aab", I economizar ,.

Chegaram ao Brasil
e foram revistados

Críticas ao
. govêrno francês

WASHINGTON, 6 (C. P.) -- Os Estados Unidos informa
ram ao govêruo francês que o grande trio poderia estabelecer
agencias do govêrno central em suas respectivas zonas de ocu

pação, caso a França continue a opôr-se à criação dessas agen
cias em tôdo o Reich. Dentro dêsse plano, as mencionadas agen
cias passariam a operar dentro das zonas controladas pelos
Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. A França admi
nistra a quarta zona.

Falando aos jornalistas, o secretário de Estado Byrnes de
clarou que o govêrno norte-americano opõe-se vigorosamente
ao ponto de vista trancês de não estabelecimento de agencias
do govêrno central no território do Reich até que sejam solu
cionadas as questões do Ruhr e do Reno. Disse Byrnes que o

govêrno de Washington fez ver ao de Paris que os três grandes
aliados estavam dispostos a estabelecer as referidas agencias,
passando a operar assim sem o concurso da França.

NATAL DOS POBRES
Um coiso do Diário da Tarde, meio estonteado pelo

chá violento que tem bebido nas urnas, -- entendeu de
meter os pés pelas mãos, quer dizer, entendeu de agredir
as damas da "Legião Brasileira de Assistência" acusando-as
de antecipar o Natal com a distribuição de sapatos, cha-
péus, paletós, vestidos, etc., etc. I Rio, 6 cq. P.) � O presiden-

O postema que lá, na redação do "Diário", é um te da Ioepública assinou de
ponteiro de desaforos, passa agora à censura das senhoras eretos, concedendo a Cruz de
não udenistas. Combate de la classe às se

Realmente, nada há "respeitável para as fuças de um guíntes unidades do Exército:
iavardo".

'

primeiro esquadrão moto me-
Êsse animal de vista baixa investe, encurralado, 'em canizado de reconhecimento.

trombadas sucessivas", no quadrado de paus do seu chi- 9° Batalhão de Engenharia, la
queira. Já não sabe refocilar no leito da pocilga, Grunhe Companhia de Transmissões,
e coíncha, querendo saltar para fora, em loucura suína. I" Batalhão de Saúde I? 60 e

Acabará f:_/to lingüiça e rnorci1ha .... s_e�vindo então, se 1110 .Regimentos de I�fa�taria,
a carne lhe nao andar afetada de triq uinoee, para ser e 1'\ 2" e 4° Grupos de Artilha-
distribuído aos pobres, lá pelo Natal. ria.

Condecorações
a unidades

Desaparecido, no Brasil,
..

o aVIa0 americano
.. -

PORTO ALEGRE, 6 (A. N.) - Informamos, ontem, que
havia desaparecido um avião militar norte-americano, que se

destinava a Montevidéu, procedente de Assunção.
,

Cientificada do ocorrido, as autoridades militares deste Es

tado, do Uruguai e do Paraguai tomaram as devidas providen-.
cias afim de localizar o aparelho ianque.

Esquadrilhas de aviões percorrem a zona fronteiriça, so

brevoando o município de Uruguaiana.
Até a noite de ontem, entretanto, o aparelho norte-amerí

rano não havia sido ainda localizado, segundo comunicação te

lefônica recebida ontem daquela cidade.

o sr � José LinharesEnfêrmo

A Argentina não envíeré novo

embaixador
WASHINGTON, 6 CU. P.) - O chanceler argentino, sr,

Juan Cooke, declarou numa irradiação de Buenos Aires que o

povêrno ar�entillo não 'pret�nde env�ar um embaixador aos

Estados Unidos, e deseja, ainda, revisar o tratado comercial

com os norte-americanos, firmado em 1941.

Seguem, ha 2 anos, o agente russo
NOVA YORK. 5 (U. P.) - o "New York Journal Ameri

can
" anuncia que durante dois anos os agentes do "Federal

Bureau of Investigation" estiveram seguindo um agente secre

to russo que, "segundo se acredita, está em condições de obter

os segredos da bomba atômica".
O Departamento do Estado e a sede geral do "F. B. L",

em Washíngtou, assim corno a Embaixada Soviética declina

ram de comentar tal notícia.
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OBSERVAÇÕES
:Êlste programa está sujeito a modificações, que só se ve-

que tôdo indivíduo albino tC111 os rificarão por motivo de fôrça maior.
.,olhos côr de rosa. Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje sera

que, na Europa, a Espanha e a
bItália foram as pr-imeiras nações a O de rigor, permitindo-se o ranco.

criar a ovelha para fins industriais; Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas
e que isso só começou a se vcrlfi-

_, _

cal' nos fins do século XIV.
que o conSUIl1O anual de leite, na

República Argentina, é de 135 li
tros por habitante, sendo superado.
em tôdo o mundo, apenas pelo da
Suíça e pelo dos Estados Unidos.
que se o mundo se visse de

rC-1pente pri vado do ouro, não sofre-

Iria muito a sua capacidade indus
trial, mas que, si se visse privado I

do estanho, o seu progresso técnico ._��!'!"!II�---"""'!II!!!!!!!!--��������"'!!'"-----se toruariu imposs i ve l, pois o esta- ESCRITóRIO JURíDU:;O COMERCIAL
nho tem mais 'Ou menos 1.000 apl i- (Com um Departamento Imobiliário)
cações indust rlnts impossivcls de Vendas de pinhais, fazendas e emprêsassuht itn ir 'por outro metal. Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco
que, segundo o dr. Harvey L. ADVOHADOCurtis. do Escritúrio Nacional de

Rua Frei Rogério, 54 _ Fone 54 _ �aixa Postal 54
.Pêsos e Medidas dos Estados T'ni-

Endereço telegráfico: "Elibranco" _ Lajes _ Sta, Catarmados, e quase impussi vel pesar llll1
objeto tão gralllllr CIlTUO um couru- ---

çado ou tilo pequeno como ll11l ele
trou cm inCOl'1'l'1' em lII11 (�I"I'o maio!'
do qur () 'lUl' Sl' CO!11('te quando se

pesa 1I1lHl ("ois:! de Iamunho médio;
l' que as ;)�.OOO tonc'larlas d(' 11m

navio ria cl'ls.�(' do "{owa ", 1)()1'
exemplo. JlOtJl'1I1 muito JJ(:'lII ser

;}2.0i):! t!lnl'ladas ou Uío sómcntc
i)1.!)·IR. (liI"el'c'nÇ",1 que ninguém j)()
derú precisar..i<i qut: não i: pos.sí
vcl pr-snr UI1l couraçado cnm malar

pt"ceisüo.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Floríanópohs;

à rua Trajano n. 11, "visa à sua dis
tinta freguesia que dispô e de ope
r ár-ios habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge"
rui, fornecendo orçamento grátis e

sem comp rumisso para seus servi
ços.

I Possui também oficina �sp.ecia�i-.
zada, com técnicos profissionais,

, I
para consertos de aparelhos elétrí-

Saída. -- 9 hora. da manhã t:(i�, L'1l cotamento de motores e di-
� narnos, cstubi lizudores, ferros dt'

II Informações. nesta redação I engomar, f'ogureirns, aparelhos mé

I di cos e ou tros, com exceção de ap.a�I rethos de rádio.�---------------------------------------

rMiiiiiZI!]
......... .•.......

PERD1<JNDO TEMPO

J

- A bolsa e a vida!
- Tenha paciência. Acabei de

perdei' na roleta Q último centavo

que me restava!
- Pois então faça o favor de

deixar êsse vício, porque nós não
estamos aqui para perder tempo!

SINALIZAÇÃO COM FOGUE
TES

Perante representantes da
Direção de Comércio e Nave
gação da Suécia, da Marinha
Sueca e de outros peritos em

questão de navegação foi feita
recentemente uma demonstra
ção de um novo equipamento
automático de sinalização com

foguete.
&te equipamento, inventa

do por um Capitão da Mari
nha Mercante Sueca, G. S. An
dersson, é de construção inte
ressante e extremamente sim
ples. Os foguetes, contidos em

uma boia de aço, estão coloca
dos em um cesto ou em um

suporte na grade do navio ou

ao lado das escotilhas na co

berta. Em caso de naufrágio, a
boia pode ser lançada à água,
se houver tempo para isto, ou
então deixada à bordo. Logo
que a baia toca a água, um

contato elétrico movimenta o

acendedor automático para
disparar os foguetes, que ex

plodem com intervalos regula
res. Se o navio permanecer en
calhado e não se afundar, não
é necessário lançar à boia. Em
tal caso, afrouxa-se uma porca
e o acendedor entra em funcão.
A boía é fabricada em diversos
tamanhos. para 10 e 15 fogue
tes, por exemplo.

j {_.,

,

....
i! "VOtE .;lABIA •...

Segundo anuncia o "Eve

níng News", importantes expe
riências sôbre os rádios cosmi
cos estão sendo organizadas pe
los cietistas britânicos. Um dos
resultados dessas experiências
será a possíbilidade de se pre
ver o tempo de maneira mais

precisa.
x x x

Afim de evitar que a malá
ria seja transportada de um

país para outro, na Inglaterra, II!!
os passageiros de aviões

encon-I
tram sempre tabloides de me- S B n O Ipactiene na mesa onde fazem a n D Usua3

.

rejeições e os própr�os
avioes sao banhados com lll- C O N TEMceticidas afim de assegurar a'

morte que qualquer mosquito
que nele se possa ocultar.

* * *

As Nacões Unidas ao comba
ter as íôrças de agressão que
desencadearam a guerra, com
preenderam que não bastava
derrota-las no campo de bata
lha, mas que era indispensá
vel, uma vez conseguido esse

resultado, criar as condições
universais necessárias à paz e

ao progresso impossibilitando
a repetição de um estado ' de
coisas favorável ao ressurgi
mento de sistemas de fôrça que
pudessem perturbar o mundo
e entorpecei' a marcha regular
da civilização, - escreve um

comentarista inglês. --------------.:

3 mollvos de preferencia:

Churchill mudou-se da resi
dência n. 1 da Grã-Bretanha
de "Dovning Street; para um

apartamento de 5 quartos.
Segundo fontes autorizadas

de Londres, há uma grande e

compreensível preocupação na

Inglaterra com a "crise" de

I alimentos e carnes.

x x x

Informam de Londres qUE' as
fascinantes "

roupas íntimas"
de casa de que todos os dese-

hoje um variado sortimento
contribuem para fornecer uma
nota, digamos luxuosa aos nos

sos austeros guarda roupas fe
mininos de guerra.

* :;: *

Informa o "London Obser
ver", que Londres dará um bu
reau de turismo para benefi
ciar os visitantes desse país".

* '" *

o mELHOR DOS mELHORES
'1 " ",�. -

110 ESTADO!�
r

I Os «Serviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» po..uem a

m.aior frota Aérea da Sul América, integrada pe r
aviões dos tipo. maia modernos e veloze!i: os « «DOU

GLAS» DC-3, o. JUNCKERS 52, 011 FOCKE: WULF 200.

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

cia vasta, garantindo segurança absoluta QOII seU&l aviões.

I 3 Os «Serviços Aéreo&l Cruzeiro do Sub> oferecem
confôrto perfeito ao. passageiros e pontualidade

I mdxima na chegada e partida de sua. máquinas,
que servem a cêrca de 70 localidades diferentes, de nor

te a au l e de ieste a oeste do país.

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
Passagaíros .- (orreio •. Encomen das .' (argas

ViaGENS
/Fpolls. -- Joinvile

Saída. - 2 hora. damadrugada

JOinvile _. FpOI is.

Diário MATUTINO

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

Redação e Oficinas à (

I rua João Pinto n." !)
Tel. 1022 -- Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Crt 10,00
Semestre CI'" 40,30 i

Trimestre Cr, 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,40 i

No i.ttllrtCH·:

Ano Cr' SO,OO
Semestre Crt 45,00
Tr-imeatre CrI 25.00

Número avulso Cr$ 0,50

Anúncio. mediante contrato.

011 originais, mesmo não puhlí
cstlos. não lerão devolvidoa.

A direção não se responssbilisa
pelos conceitos emitido. 009

artigos asaínadoe

escrever por uma esfera de aço.

""

E' reunir o útil ao agradável.
,

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

Clube 12 de Agosto
PROGRAMA PARA DEZ�lUHRO DE 1945:
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

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

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

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

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

22 horas.

a ocasião!Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua 'I'iraderites 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de

LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legít!mos).
Visite-a hoje mesmo!

AUTOMOBIlISTAS
Atencão

"

o seu dínamo ou motor
de arranco a

OFICINA ENALDA
Con9;elheiro Mafra nC• 135

Para

Rua

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto
deseierie Iêr algo. diària
me;'te, neste iorne l ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO. FOSFOROS,CAlCIO

ETC

TONICO DO CERES'RO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pílldol. Oeplupsrldos,
E'ljotldcl, Anêmico., Mie.'
que cri.m Migro" Criançau
rAquíticII, receberão I tenl-
fic:eçíio ge,,1 do olg.nhmo

co", o

Sa DgUB O 01
Llc D.N.S.P. O' (99, de 192J

VENTilADORES
Vendem-se dois ventiladores elec

tricos. grande., para cima de me-

11(;1 ou parede, serido um ollcilante.
proprio. para escritório, ba!'hea
ria., cafea, etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15,

QUEiXAS E RECLAMAÇõES IPRI:ZA DO J.EI1'OR: Se o que the

interessa é, realmente, uma providência
para cndi rci tar o que estiver errado ou

para que alunma falta não se repita; e

i\ÃO o escândalo que a sua reclamação
OH queixa poder-á vir a causar, encarni

nhc-a á SECÇlí.O RECLA�\rAçõES,
de O ESTA DO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de queru
de direito. recebendo v. s. uma i n iorma

çâo do resultado, embora em alguns C3-

sos Hão seiam publicados nem a r-ecta-

111<1Ç;I.O nem a providência tomada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IATE CLUBE-Domingo às 9 horas Regala de Equipes, prova
Mine. Dr. Ivo Familiar. Das 15 às 19 horas, larde dancante.

VISI'l'AS:
Está em nossa Capital o sr.

J. Benoliel Barchilon, chefe de
vendas da Indústria de tintas
e verrrízes "Cottomar Ltda"
do Rio de Janeiro. Em

COillPa-1nhia do sr. N. Lopes Vianna,
representante daquela firma
em Florianópolis, o sr. J. Be-
nbliel deu-nos ontem o prazer ==::====================-_"_-_--===============��==�=
de sua visita. "oo·lll·tos em Cl·D"O-------------- DR. JOSE' ROSARIO ARAU- U ti

B R I T O JO E DORA DEL ·VALLE

·t··ARAUJO participam a seus peDI eDClarl8S
pacen tes e amigos o nasci-

mento de MARCIO. Pádua, 6 (U. P.) - Qui-
.

30 11 45 nhentos presos polítícos acusa-Fpolts., -- --

.

_----------�, dos de crimes políticos sob o

I fascismo provocaram conflitos

I
em 5 penitenciárias desta ci
dade obrigando aos guardas a

atirarem para o ar. Um preso
foi morto. Esses conflitos tive
ram micro com reclamações
sôbre o estado da comida servi-
da no almoço, mas poster.íor- Telegramas retl·dosmente, um corpo de investiga-
dores aliados encontrou essa

I
.

comida em perfeito estado. Na Estação Séde acham-se retí-
- dos telegramas para: Dr. Fernando

Quando das perturbaçoes, os Mendes, Esteves Junior - Jordan
presos cantaram o hino fascis- Hotel La Porta - Antônio Tralfis
ta atirando pedras aos guardas dr. Alamento Lins 735 - 1° sgt, T.

da prisão M. João Rai�rlUndo �lves d.e Cam-
.

pos Baependi - Mana ReIs Rua
Cr ispirn Mira 117 - Haroldo Haer
tel Majest ic Hotel - Corriet - Sy
drosco - Edelberto Oliveira Palá
cio Govêrno -- Maria Malburg Al
ves de Brito 10 - Fernando di
Stefano 2<> classe Mariz Barros -

Dr. Clovis Ribeiro Hotel Central
Augusto Bresola Hotel La Porta
Augusto Bresola Hotel La Porta -

Moacir Cavatcaoti - Viribus
Lídia Goessel rua Almirante Lame
go 26 - Miguel Candido Domin
gos -, Manoel Orlando Firmiano
Rua Laze 72 - Adilio Bresola Ho
tel La Porta - Reginel - Viajan
te Armindo Czuka Hotel Central -
Ana-Maria Vieira Rosa - Telles
Castro -- Augusto Bresola La Por-
ta - Bruno Wednker - ElesbãoSempre que a criança apanha um
Marcelino Nair Espindola rua alm."resfriado, as adenóides aumentam

_r:-'�DVOG L�D0-S Lamego 48 - Ub€lia rua Bocaiuvade vohune, obstruem o nariz e for-
111 _ Rodolfo Hei Metropol Ho-

!,'-am a respiração pela b�a. O fato
teI _ �Iarcia Mendonça _ Dr. Bra-não tem maior importância se a

I
si] Cabral - .Jorge Kristikos Hotel

'Obstrução desaparece alguns dias Dr. OSV.4LDO SULCA0 VIANNA

I
Ideal - Clovis Hibeiro Hotel Cen->depois. Mas, se persiste, talvez seja Dr, J. ]. DE SOUSA CABRAL trai - Vítor Ray Sarita caixa Pos-

necessária a retira.da das adenóides ial 1H8 _ :\Iúrio Ah·es e Família
Quando seu filho tiver. por ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 _ Sala 5

I
Visçonde Ouro Pretu - João Sch-

muito tempo. dificuldade em I f' ml·dt.Edi leiO Cruzeiro - Florianópolis.respirar pelo nanz. leve-o ao Saudações.especialista. - SXES.
".,.___ Darcy Linhares, C,tfT interino.

Vida Social !
_,-- . na.1
ANIVEUSÁRIOS
Fazem anos hoje: as sras,

lMaria Cândida de Almeida e

Alda Gomes da Silva, espôsa
do sr. Oscar Damasceno da Sil
va, comerciante 110 Estreito;
as srtas. Jurandir Maria Viei
ra, Alda de Carvalho Gomes,
Ana-Maria do Amaral e Osyal-,
dina Nunes; as meninas N01'

mélía, filha do sr. Targino de
Sena Pereira, Nilcéia Veloso,
,filha do sr. Ágapito Veloso, e

Maria da Conceição, filha do
.sr. Júlio Vieira; os meninos
Marcos Schlemper Moen ich e

Ne-wton Lisboa.
xxx

NOIVADOS:
Em Blumenau, com a srta.

Fanny Treska V. Hurtwig, a,

.. justou núpcias o sr. Valdo Sil
va.

xxx

DESPEDIDAS:
Esteve em nossa redação o

Isr. Jorge Sebe do alto comér
cio de Viracicaba, acompanha-jdo do sr. Alcides Rosa gerente
da Soberana, esteve em nossa

redação apresentando sua s

despedidas, em virtude de se

guir amanhã para aquela cida
de pelo S/S Itatinga.

xxx

o alfaiate indicado
Tiradentes, 1

,DITZ Hoje, 6" -feira , às
.K 19,30 horas
'Bruce Bennett. Erik Rolf e Robert

Williams em:

A ALCOVA DA MORTE
'Um sensacional episodio da batalha
·rlo atlântico, que agora pode ser

revelado! Os marinheiros dos na

'Vios rnerccn tes e OI velozes das
'!róires de Tio Sam em luta com

o inimigo!
Impróprio até 14 ano.

No programa:
Cine Jornal Brasileiro - DFB
Noticiário Universal - Jornal

A Rapoza e as uvas • desenho
Preço único Cr$ 2.40

noxy Hoje, 6,' feira, às
K 19,30 horas
Edward G. Robinson, Glen Ford e

Marguerite Chapmann em:

DESTROYER
Vma historia repleta de heroismo
18 coragem! Desilusões e.,. Vitória!

Impróprio até 14 onoa

No programa:
Notícias da semana • DFB

Preço único Cr$ 5,00

Domingo, no RITZ e ROXY
.Linda Darnel e George S.:lnder. em:

O QUE MATOU POR AMOR

o PRECEITO DO DIA
NARIZ ENTUPIDO

o ,. Pequeno Napoleão» da Grã-Bretanha
O general Wynford Rses , que pelas suall notaveis qualidade

.

de tático, poder d e iniciativa e hravura em ação, e forte personahda
de foi cogl:\ominado pelo. seus companheiro. de

eco pequeno Napoleão (B. N. D.)

Alfredo von Bertwig e

Fanny Freska v. Dertwig
Participam aos parentes e amigos o contrato de ca

Samento de sua filha MARY"SILVIA com o sr, OS
VALDO SILVA.'

Blurneruua, 1 -- 12 _.: 1945,

DORIVAL DA S. LIMO
MARíLIA FLORES LIMO

e

participam a seu. parentes
e amig·os o nascimento de

seu filhinho

CELSO-EDUARDO
Maternidade de Florianópolis

3011/15

De Gasperí quer
a coalisão
Roma, 6 (U. P.) - Um por

ta-voz do primeiro ministro
De Gasperi declarou que êle
formará um gabinete compos
to apenas de representantes
dos cinco partidos da coalizão
anterior, caso os liberais não
atenderem ao seu último ape
lo.

FRACOS.
AN�MlCOS

TOMEM

�nhl Cmsltli
''SILVEIBA"

A fábrica de calçados "PELUSO" VEtiOE-S E uma casa com terre.
acaba da instalar urna ca.C1 de

I
no.•lta à ruo Duarte Schutel. S6

calçado. para senhoras. na rua Informaçõe. neata redação.
Tiradentes 19. iv-l

LIRA TENIS CLUBE
Dia 9 - Domingo - Soirée das Ginasianas do Instituto

Coração de Jesús.
Dia 15 -- Coroação da Rainha dos Estudantes.

Dia 22 - So irée dos Bacharéis ela Academia de Comércio.
Dia 25 - Natal - Matinée infantil dias 15 às 19 horas e

I em seguida,soirée com distribuição de bombons e prêmios.

I Dia 31 - Reveillon - Surprezas - Traje: Smoking,

I branco, sun�mc� :_ d�l�ner jacket.

I �
II Rua

I
Banco .�o �istrito Federal S.l ijCAP .... AL. CR$ 60.000,000,00

I·RESERVAS: CR$ 12.500.000,00
Trajano: 23 • Floriõnõpolis I.

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfos Sl � a. a. -, Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques
1
1;

DOENCA.S NERVOSAS
Com os p;ogressos da medícína,

hoje. as doenças nervosas, qnande
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode

O SI". Inter-ventor Luiz Gallotti prejudicar os indivíduos afetados €I.,
recebeu do desembargador Medei- tais enfermidades. O Serviço Na
ros Filho, presidente do Tribunal cional de Doenças mentais dispõe
Hegíonal Eleitoral, o seguinte tele- de um Ambulatório, que atende gra
grama: I tuitamente os doentes llerV08<OS Ül-
"Florianópolis, 5 - Sinceramen- dígentes, na Rua Deodoro 22" das iJ

te penhorado agradeço a vossa às 11 horas. diàriamen�.
excelência seu telegrama realçando
a ação da justiça eleitoral desta II!!
região para o completo êxito das
eleições de dois do corrente mês.
Cumpre-me, porém, salientar que

I
vossa excelência muito concor-reu

para êsse resultado, atendendo
prontamente a tôdas as providências
solicitadas por êste Tribunal Re
gional e juizes eleitorais. Saudações
cordiais. Medeiros Filho, presiden
'te do Tribunal Regional".

Palácio do
Govêrno

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAl

Or5.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista.
Bonnassis

MISSA ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt. 34,

ScUa 3. Telef. 1�-31 .....o sr. ir. Luiz Gallotti, Interven
tor federal, fez-se hoje representar,
pelo 2° tenente Piraguai Tavares,
na missa de 3()0 dia, mandada rezar

na Catedral, hoje. em Intenção 3
alma do 10 tenente-aviador Ro
berto Luiz Macedo Vinhais.

CASA
.

MISCELANEA distri
buidora dos Rãdios R. C. A,
Victor. Vãlvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra. 9

Colação de grãu!
Uma comissão de bacharelandos

da Faculdade de Direito de Santa
Catarina esteve hoje ás 11 horas em

Palácio, convidando ao sr. dr. Luiz
Gallotti, Interventor federal, para
assistir ás solenidades da sua for
matura, sendo que a colação de
grau se realizará no dia 22. ás 20
horas, no Palácio da Assembléia
Legislativa.

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

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Se:nado, 317 - 2" andC11'.
Rio de JaneiZ'o, onde passa a

ofe:recer os seus préstimos.
Escreva detalh-o.damente·
nome, idade, endereço e en

velope selado para a !'0911-

pasto.

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evit...
dos. Contribua para a Caixa de Es.
molas aos Indigentes de Flortanê;

.......__ •• w ....��

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
II

ldiema. por
tuguêa. e.pau
nhol i úanci.,
inqlê11, atc.

Romance, Poe.ia. Religião, Aviação,
Materncitiea. Fí.ica, Química. Geo.
logja; Mineralogia. Engenharia ci
vil, militar e RavaI, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, �etalw,og.ia,
Eiletricidada., Rádio, Máquinall Ma
tOrM, Hid'ráulica, Alvenaria, Agri·
cmltura, V&terinária. Conta.bilidad.,

Oicionári08. .ta. etc.

los sofredores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tu podes, quiseres
A «Caixa de Esmolas», uma das coisas'mais sériee e

mais socialmente benéficas que, em matéria de instituições,
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inseri

ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece seie dito dn CAIXA, mas

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

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

se

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANÓPOLIS

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

Florianópolis, --- de -----

Nome por extenso --------------

Local onde deverá ser c-obrada a mensalidade ---

de 194-

Brevemente, sumariaremos, nesta. coluna, os aomes das
firmas ainda não contribuintes, e das que já o soo,

o coupon supra deve ser remetido à Diretoria «ia CAIXA.
ou à redação de O ESTADO.

laboratório CUnico
RUA JOÃO PINTO, 2S - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Eitado

FlorianópolisI Dr. B_ 6 s Medina Farm. Narba! Alns dI!! SiGUil
farm. L. da Costa AvUa

Exame de aongua, Exame poro verificação de CQ.ncer ,

Exame de urina. Exame paza verificação do 4p"avi
dez, Exame de escorro. Exame paro verificação de
doenços do pele. beco e cc.beloe, Exame de féz"3li,

Exame de secreçQes.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de fQJ,'inhas, behidas. café. águas, e-te.

Instituto de Aposentadoria
dos IndustriáriAs

CONCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFtlI
xvrso

e Pe·Dsões

"1 - o Instituto. de Aposentadoria e Pensões dos Industriárlos co

munica aos candidatos inscritos nos Concursos em epigrafe que a iden

tificação da PROVA BÁSICA realizada nesta cidade será procedida no.

dia 10 de dezembro, às 13 horas, tia sede da AdministraçiW Ceatral 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 3'9, reguladora dos Concursos em causa".

Florianópolis, 2S de novembrc de 1945.
Jeãe �eari. �yr
Bespaasávei local

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J, Moreira & Cia.

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

PRÊM!O MAIOR CR $ 6.250.00

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

París - (H. P.) - A mulher
moderna de París e de Londres
sabe despertar, adquirir e con

servar a sua Feminilidade, Ju
ventude, Saúde, Atração e Be-

Copyroghl da leza, tão desejadas e necessá-
Ihe HAVE rOIJ HlAND ?lnc.

I
rias em todos os períodos de
sua vida. A sua arma é o famc-

que, primitivamente, no so tratamer:to OKASA, à base

México, a dália era cultivada de Horrnoníos frescos e VIVOS

não por suas magníficas flores, (extratos das .glandulas endo

mas por causa de seus tubér- c�l�as e de Vltaml1l�G .

essen

culos, que são comestíveis e al- CIalS) - (�onte ?-e Vltal�dade � .

tamente nutritivos. munrj al, e fabncado há ma_Is
· .. que, além de desempe- OKASA, de alta reput<l:Gao

nhar o papel de órgão do olfa- te 2S a��s pelos conhecidos

to, o nariz exerce as funções de Laboratórios HO,rm?-_Pharma a

filtro para o ar que vai aos pul- Londres. e Paris e importado
mões, retendo mais de 50% agora diretamente de L�gdres.
das partículas de pó e outras O tl:ataI_!lento OKASA e uma

impurezas que o ar contém. I n:-edlcaçao. de ��colha, ultra _ra-
· .. que, nos grandes cria- cíonal e cle�tIf:ca, C0n�ec:da

deiros comerciais de rãs comes- pela sua eficacía terapêuttcs,
tíveis de Nova Orleans, nos clinicamente comprovada, ore
Estados Unidos, observou-se

que um único casal daqueles
batráqui-os pode produzir por
ano até 10_000 filhotes. o que Isignifica um lucro de 5-OD dó
lares para o seu proprietário. ,

· .. que, Gastou Doumergue,!ex-presidente da República
Francesa, era too distraído que
costumava levar um secretário
especial ao seu lado. nas come

morações oficiais, para aceto
velá-lo quando tocassem a

Marselhesa, arirn de que êle I
pudesse tornar a atitude hierá
tica indicada em tais casos.

· .. que, nos Estados Unidos,

Ié adotada para o exame da es

pécie de fumo empregada na

máquina de rumar, mandada
construir pela Secretaria da

Agricultui a daquele país; e

que essa máquina consta du- .------------------

ma caixa de. aço provida de

quatro aberturas. nas quais se

Iintroduzem os cigarros acesos,
durando a aspiração um nú-,
mero determinado doe minutos.

· .. que, em certas ilhas da
Polinésia, as espôsas são com

pradas a prestação; que, alí,
na casta mais elevada, uma

noiva atinge a um preço que
corresponde a cêrça de 500 dó
lares; que o pai da moça assi
nala, numa tábua, com peque
nos cortes, os objetos que vai
.recebendo em pagamento da
filha casadoura: e que, ao com

pletar a soma estipulada, o

noivo recebe a tábua. que lhe

assegura a propriedade tão
ambicionada da espôsa.

�

'I Mulher de Paris e Londres
rece o máximo de sucesso elilil

todos os casos ligados a deü
ciências do sistema glandular,
do aparelho genial e do teor

vítamíníco, corno: Frigidez, in
suficiência ovariana, regras
anormais, perturbações da ida-

de crítica (menopausa), obesi
dade ou magreza excessivas,
flacidez da pele e rugosidade
da cutiz queda ou falta de tur

gêncía dos seios, etc .. todas es

sas deficiências de origem
glandular na mulher.

Experimente OKASA e se

convencerá! Peca a fórmula

drageas "ouro" em todas as

boas Drogarias e Farmac�,
só em embalagem original de
Londres. Informações e pedidos
ao Distribuidor: Produtos AR

NA - Av. Rio Branco, 109 -

Rio - Telefone 43-3378.

S_L�NGTJENOL
Contém oito elementos tônicot

Fósforo, CálCIO, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

O .. l-'8.l1tl\l�, !Jepxupt'f&d08,
El'>gl)(hqq�. Anêmicos,

Mhgru", Mães Que Críam,
Crrunças R"-Quittcas rece

berãu ti tonítícação geral
o

Dr. Artor Pereira I
Clm�� �!�!�!rA�ultC. IDoençQII da. c:l'iança.
[,Ilboratório de Aná1ill!llil

Iclínica...
Cozwultório: rl&a Felipe Beh
midt, 21 (c.ito. d.a Cosa Pu

rauo]. da. 10.30 áil 12 • d_

I16 «!II 18 h••
R.ui,ciência: rua Viec. d. OUI'·o

Preto. 64.

IFone: 769 [monuaJl
-

Sedas, Ccsímírcs e Lãs

CASA SA.�A aos�
O.RLANDO SOA RPBJLLl

lua C8IHlbeiro Mafra, 3&' - IGja e sobreloja - Telefoae 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Ead. Teleg.: «Scarpellin --- Florianópolis

í,
t

r

.a

ç
à
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"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OC�T.gO- Sexta·telra. 7 Cle DezemlH'o o. "45
--------------------�����==������------------------------------

5

Academia de Comércio Livros Novos
de Santa' Catarina

EXA11ES DE ADMISS,iO Liam O'Flaherty.
De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar- Tradução de Valdemar Cavalcan-

tigo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943, ti.
, . _ ..

torno público que, no próximo dia IOde dezembro, às 17 ho-I E�lçao da Livraria do Globo.

ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10 Porto Alegr,�' " .

. no do Curso Comercial Básico devendo as referidas inscl'i-I
O romance O Delator, de LIam

,a

ões ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro i O'Flaherty, transformado em filme,

�s 19 horas.
'

mereceu 'O Prêmio da Academia de

Todas as informações serão prestadas pela Secretaria des- Arte Cinematográfica, de Holly

ta Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todon os
wood .

.di.as úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas. Foi "O Delator" que valeu a

... SeCl:eta�'ia .da Academia de Comércio de Santa Catarina, Liam O'Flaherty a sua celebridade

dJl Flonanopohs, 10 de novembro de 1945. nos paises anglo-saxões, celebrida-

}'lávie Ferrari, Secretário de essa que logo alcançou o estran-

.=;;;:=:;:;:;:;:::::::::::::::::::::=::::::=:;:;:::::::::=;:;==:::=�== gei ro, pois aquela obra mereceu

ainda o prêmio Femina-Vice-Heu

reuse, na França, depois de ter

recebido, na Inglaterra, o prêmio
James Tait Black.
Na sua atmosfera angustiosa e

na pintura dos caracteres, por bai
x-os que sejam estes, "O Delator"

alcança uma grandeza de tragédia
antiga. O autor revelou-se nela
como relament.e é: um trágico,
Possui êle, como nenhum outro es

critor contemporâneo, o sentianen
to cego da fatalidade que persegue
aos humildes.

G. da Cosia Pereira &: (ia.
Encarregam-H. no. portos de Santos e Rio de Janeiro. de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Pro'lidenciando o desembaraço
de mercadoria. e aeu reembarque paro os portos do nosso Elltado.

) DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para qualquer pôrto do País
e do Elltrangeiro.

.

DESPACHOS DE
-

CABOTAGEM •• Recebendo a. mercadorias em

São Paulo, Sa.tos ou Rio e entr&gondo-os no pôrto do destino
ou aanando-a. para o interior.

Endereço: Ruo Felipe Schmidt n. 3ô .• - Caixa Poatcil n 12
" Fndsreço telegráfic;.o .• TREVO .•• Telefones 1098 e 1342.

FLORIANOPOLIS .- SANTA CATARINA

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

•

--rerrenos em São Paulo
Vendo os melhot'es lote. junto ao pa,teo em construção do 1. N. P.
Desvio bitolas lorg:a e estreita. Recebo pinho ezn paqomen to.

J. S. Almeida Pôrto - Rua MOrnlenhor Andrad'e, 318.
Caix:l Posted, 792 .. São Paulo.

Modas GUASPARI
Te.rnos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e lackets.

Vendedor po-r conta propria Placido Mafra .

Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

.(1

.',

. Ij
'.'

1
.j

1
�------------------------------._----_.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE
�-------------------------------------------------------

.' QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGAHCIA?
'

1 PROCURE A

1 Alfai!!a!�oap;��l��i!�a�ol�ello I
-

.1 Esta é a veJ-dade!
.

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

I modernos,
inclusive Sonda lias para praia ao alcance

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
PRECOS SEM RIVAIS!

Não comp;em seus ca]çados sem visitar a

<'Tamancaria Berrelres»
RUA CONSELHEIRO MAFRA. � 1

O DELATOH.

A personagem central, Cypo No-

I
Ian, faz lembrar o estudante Ras-

i

bolnikov do "Crime e Castigo" de
Dostoiewski. Desde a sua traição
até o desenlace preparado pelo
destino, há uma progressão dramá
tica na qual a tortura moral é con

traponteada pelo desenrolar dos
acon tecimen tos.
Liam O'Flaherty escreve com

uma espécie de fúria: o espanto é
a sua arma, e a loucura o seu ini

migo. O material que usa é o me

lodrama da alma, e o se-u tema é a

caça ao homem. Dando expressão
a estes poderosos elementos, O'Fía
herty escreve numa linguagem e

com uma percepção que em sua

essência pertencem à ordem poé
tica.
Não admira, pois, que "O Dela

tor" seja uma grande obra e tenha
trazido ao seu autor uma celebri

dade que aumenta à medida que
êle vai sendo lido' em todo \)

mundo.
"O Delator", traduzido para o

vernáculo pelo escritor Valdemar

Cavalcanti, integra a notável "Co

leção Nobel", da Livraria do Glo

bo, de Pôrto Alegre.

Rua Deodoro, 33

Ftcrianôpolie

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

SUA

MACHADO A ClA�
AQêDciaa e Rep�entaçõe. em Gua

Matriz: Florian6poU.

I Ruo João PiJdo. n.. S
Caixa POI!tal. 37

I
Filial: CreaciÚ%na

I Ruo Floriano Peixoto. a/n (Edit.
Pr6prlo).-Te!eql'Oma.: ·PRlMUS·
AQent.. DOI! principaie rnunicípiCII

-4., 'f.'!..+ .... ,;.'

Á SÁUDE D;\ �fULUER

Fiscazalição
Decreto-lei 39 t 1,

Bancária
de 9.12.41

A Fi••ização Bancário do Bem"Co d. BraaiI S, A. torne públi
co que, tendo em vista o tlÚlPotIto ao Decreto n. 19955, de 16 de no

vembro de 1945, estão sUII'(Mn.a. tCHiall • quaitlquer l'9striçõea .&bre 0-

pel'OÇÕU efetuadas por peRoa. fí.i<:oa ou jurÍdjcG. o rigin<Í:-i.os do.
paÍile. d.e que trotQ o Decreto-Iei n. S"�ll. de 9..12,41. excetuados 011

.6dito. olerna.. e japonAtjtM, que perm.onecam .uj..itQS à.. dilposiçõell
do D<&creto-Iei 4.166. de n .3.42.

Peio Banco do BraaU S. A. -- Fi.coHzoção Bancário.
Joeé Pedro Gil -. �te.
Joã.o J08é de Cupertmo Medeiros -- Coti1:adol' .

lüpu�.. UBião �eBeliceBt�

�.� �����aJ���
_.....

. rec:erem nesta "de .ocio!. dia 7 0..

��
1.9 horoa. poi'a efeito de uma A.-

- 1
.

sem.bléio Geral ExtraordinEÍrio,
�uando •• di.cutírá .abre aaunto.

� Ó�;!::'i:·. levo a.a conhecim.,,-
� to d. todo. os llÓcios que. de .cea-

S
formidade com Oll Elttatuta em .t-

A CUTI goro o referida reunião ..rã reali-

Jl ,. zada. com qualq·uer nÚIrulro de

P,. �' AI,'A.- eódos pruent...

P
A � � Fpolís., 4 -- 12 - 945.

� CR EME
ZALMIR LIMA. l' secretário

1�:lllíiIjlln Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

RETlR.�RA}1 SUA.S CAXlJl- .

DA.TURAS

Tôdas as bebidas, ínclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos Iares- ca!y.r�
nel1ses - em vísta da cer tísst

ma vitória fio aperitivo KNOT.

21

I
Rua Felipe Schmidt ,

(Sobrado)
Florionópolis

FARMACIA ESPERANÇA
t. 1'arm..�.t1eo NILO LA tIS
Boje " llIIUIaIlA _. • _ ...,_,...

____III e� - � - Plra_.._.r..__

uaa- .. lNIn> M.
__ A ..........,._ .......

--

Exijam o Sabão

''VIR�M ESPECIALIDADE"
Ci A. WETZBL INDURTRIAL-J(lINVII"IAE (MerclI reglsl

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Religião
(alolicísmo

o SANTO De /lIA
7 DE DEZEMBRO

St" Ambrósio, Bispo e Doutor
da Igreja

Quando o pai de Ambrósio
era governador romano na Gá
lia, nasceu-lhe êste filho que
deveria entrar para o serviço
do estado como governador ae
Milão

.. Uma educação bem cUi-1dada Junto com uma energia
invulgar faziam dêle um exímio 1defensor da ordem e do direito.
E justamente estas qualidades
elevaram-no à dignidade epís
copal, Havendo falecido o bispo
de Milão, levantou-se a tem
pestade das lutas dos partidos
que deveriam eleger um novo
chefe da diocese. Ambrósio
cumprindo o seu dever de zelaI:
pela ordem pública, entrou na

igreja afim de acalmar os âni
mos excitados. Eis que uma

crianca exclama: "Ambrósio
será Bispo!" E o povo aclamou
seu governador. escolhendo-o
para seu bispo. Ambrósio teve
que aceitar a dignidade. Como
pastor da Igreja de Milão mos

trou tôdas as qualidades que
são o ornamento dos sucesso

res dos Apóstolos. Sua carida
de de pai experimentou-a o

futuro santo Agostinho. Prova
de firmeza inabalável deu,
quando proibiu ao imperadar
Teodósio a entrada na catedral
até que fizesse penitência pelo
massacre perpetrado em Tes
salônica. Foi santo Ambrósio
uma verdadeira benção para a

Igreja e o Estado. Morreu no

ano de 397.

Horánio das santas Missas para li

Festa da Imaculada Conceição
DIA SANTO DE GUARDA

Catedral: 6, - 7. - 8, - 1011'0-

raso

Igr-cia de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Terezinha : 8 horas.
Igreja da N. S. da Conceição: 7
Capela da Base Aérea: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: fi horas.
Ginásio: 5. - 6, - 7.30 (só alu-

nos), - 8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 6,3,0 - S ho

Tas.

Capela, elo Abrigo de Menores: 7
horas.
horas (todos os dias).
Trindade: Matriz : 8 horas,
Trindade: Chácara dos Padres:

8 horas.
João Pessoa (Estreito): 6 horas.
São José: 7,30 - 9,3D horas.

ESPIRITISMO
Como de costume, realizam

se hoje, às 19,30 horas, pales
tras doutrinárias, nos seguin
tes Centros Espíritas, desta ca

pital: C. E. Araújo Figueredo,
à rua Pedro Soares 16, A. S.
Fé e Caridade, à rua Fernando
Machado 51 e C. E. Bezerra
Menezes, à rua Chapecó s/n,
Também no C. E. Paulo de

Tarso, no Estreito, à rua Cas
tro Alves 141, haverá sessão
doutrinária, às 19,30 horas.

Graças a Deus.
Meus irmãos!
Acabastes de aplaudir calo

rosamente a Paz, que embala
em seus braços a Europa en

sanguentada.
Mas, não devem ai parar os

vossos anseios; não vos deve
satisfazer esse princípío de
Paz que se deverá transformar.
tuturaments, numa realidade
mundial.
Quando assim suceder, Que

maior, então será vossa ale
gria!
Mas, não será só. Uma ou

tra alegria. bem maior, vos es

pera quando, mergulhando em

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes 7

MISSA
SIBYLLA LOBO HABERBECK

Iam ser deportados
Buenos Aires, 6 (U. P.)

Quatro alemães que iam ser

deportados sábado. a bordo
do mercante norte-americano
"Red Ajeckt", foram liberados
de tal ordem, à última hora,
1>91' uma disposição do minis
tro do Interior que suspendeu
a deportação.

Em os

tOs
irmãos, cunhados e so

brinhos de SibyUa Lobo Ho
berbeck, (linda conlternados
com o .eu desaparecimento,
vêm I por é.te meio, agra
decer ao ilustrado clínico
dr. Antônio Moniz de Ara

gão a carinho.a assistência que
lhe deu, durante a sua enfermi
dade, e aproveitam o ensejo para
convidar 011 demaill parentes e ami
gos a assistirem à rrríssa de 70 dia,
que, por .ua alma, farão realizar
na Igreja São F'runcteco , as 7 ho
ras, de segunda-feira, dia 10 do
corrente. A todos que comparece
rem a êllte ato antecipam 011 seus

agradecimentos. 3 v v-I

vós mesmos, puderdes vos re

conhecer possuidores daquela
paz íntima em que vos senti
reis dentro de absoluta felici
dade.
Quando puder�e8 escutar

dos vossos coraçoes, o hino
da vitória de vossos espíritos
sôbre as vO&.."3.S franquezas ter
renas, uni, uni, os vossos cora

ções e conseguireis, então acor

ções e conseguireis, então,
acorrentar à Terra, a verda
deira e imorredoura Paz.

Qu.e assim seja.
Um vosso amigo.

(Do Mundo Espírita
26-5-45) .

alta títulos brasileiros
NOVA YORK, 5 (U. P.) - A procura de última hora fez

com que as ações ferroviárias atingissem novo nível de alta
em 14 anos, o que deu à Bolsa a aparencia de irregularidade
durante a hora do fechamento.

Entre os títulos estrangeiros, os brasileiros do Rio de Ja
neiro de 6,5�( de 1943 aumentaram um ponto, enquanto o de
3,75' ( de 1944, série 30, subiram quatro pontos. Os cereraís,
em baixa e o algodão em alta. Foram vendidos 2.310.000 tí
tulos.

-----�-- --.�.__ .�.

Gráfico

Aceita encomendas para o in! eríor do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 _ .. Florianópolis ... Santa Catarina
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Endereço Telegráfico ({ BOSCO)' ,
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Deseja obter
emprego?

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

x x x

NegóciO urgente!

Bíblias e Livros
Religiosos

Vendem-se d ur an te poucos dias.
na Pensão VI tóri a, à rua Jero
nimo Coelho, com o sr. Paulo
Maia' 5 vs. ·4

MAIS NAVIOS PARA A GRÃ-BRETANHA..
-- Os estaleiros

da Grã-Bretanha continuam em franca atividade constru
indo os mais veriedos tipos de navios com o ednprego de
novos métodos. A fotografia mostra um navio recezn-cons

truido ao ser levada n"lra n porto por dois rebocadores (B.N)
"."...,.-----_......---&.......-...---....-..... ItII"f..-....-...:aY'...-......."._-.-...

-

..
'.......:t.......-.""""..........." ..-_."...:r..�...,...........-.-..-..-�

Wasbington discute I Cjn� 72�r�Oll
ii proposta I Um filme altamente Ílrl\preasionante

Washington, 6 (U. P.) _ Si 'I JOR�.ADA TRAGICA

1
. - com Roy M.ddleton e Jean Pa..rker

st;, e�ar em conslder�ça� � teu,- No Programa:
dêncía atual como indício

130-1
Filmes Jornal N<lc. D.F.B.

bre O futuro,' é evidente que a A Voz do Mundo -AtuaIHades·

proposta uruguaia sôbre a in-l- Preço.: c-s 3 �O, 2.40 e 1,50
t

-

1 t· â

obi t
Impr. ate 140"'0.

ervençao co e rva sera o Je o

de agudas discussões. Os mem
bros da Comissão de Relacões
Exteriores do Senado manífes-

ra�gr{'ja de S. Francisco: 7. 9 taram claramente que desejam
horas. estudar calmam.ente a propos-
Hospital de Caridade: 5,30 8 ta antes de dar a conhecer al-

horas. guma declaração a respeito.Puríssimo Coração de Maria P(Parto): 8 horas. ar sua parte, os diplomatas
Igreja de StO Antônio: 7. _ 8 110- Iatâno-americanos fazem éco,

em sua maioria, do sentir indi
vi-dual de cada um dos seus

respectivos países.

tine Imperial
A's 7,30 horCHI

CAvCUlt·Premiere.»
incontelJta�elmenta o malhos e

l1r.oi.e humano romance de <Unor:
A ht.tório dasae film.j) tem a poe-

CASA __ flR$ 408,00lia das evocaçõa. feita.s pelo cora- \JçGo ti NU encanto é tal. que to-
do. reviverão otro.ve da. meninice Precisa-se de uma até CR$
da :meigo Fronci.e 118UII I'r6pria in- 400,00. Aluguéis adeantadoe.
fânc.ia·A n�o import� .n�� ...110. Informações fones 1022 e 1360lnfancla tenha sulo VlvJda: . . �

LAÇOS HUMANOS uo Caixas Postais 240 e 2/0.
clDm DQlothy Mc Gui ... , Jamea * * *

DunnG<l��:� :J�a;� Br:�:!ll Ann I Motor a óleo crú
Encantador! lnolvi'dave! ! Sublime 1

VENDE S'r' UC!·No Pr�rlK'na: I
.Iio um marca ·1,

Cine jornal Bràsileiro D.F .E. max" -

- mil rotações - força
Eliaa e o Vilão -De,senho Colorido- de 6 a 8 cavalos. possuindo

Fax Airplan. News 27x92 cota de oleo.
Atuahdadell

T Sid
.

N
.,

Preço. Cr$ 5,00 e 3.00 ratar com_ 1. nei ocetí a

Impr. até 14anba rua J080 Pinto, 44.
Atenção: Rigorosamente pt'oibidall Telefone 1134.
todas 011 entrada. de favor a per- * * '"

rnenerrtee exeapto im.preniQ e ou-

GRATIS !toridades.

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 Alfaiatacia
Pereira. à lua Joào Pinto, 16.

15 vs.- 6
'" * '"

TERRENO Minis'tério da Guerra
EDITAL

De acôrdo com o rádio circu
lar n. 782-A-2. de 3.0-11-945, do
exmo. sr. Cmt. desta Região,
foi suspenso o "Dia do Reser
vista". -no corrente ano.

Olímpio Mamão Filho. Ten.
CeI. Chefe da 16a C. R.

Cor�!�! ..�,!aDO 1111AGENCIA PROGRESSO
-

,

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

Agronômica, Informações na

rua Tiradentee v 14 - sob.
10 vs.. 9

Quer recebar otima .urpresa
que o fará feliz e lhe lierá de va·

liMa utilidade? E.creva a Soares.
à Caixa Postal, 84, NITERÓI -- Es
tado do Rio.

VENDE-SE: U�a c�s���!na
nova. Tratar à Av. Hercílio
Luz, 33. 5 v 1

:{; * '"

Aluga-se
Uma ótima casa tipo "banga

lo em Coqueiros no ponto do
ônibus em perfeitas condições
com pia água encanada etc.

Informações na rua Tereza
Cristina 164, Estreito com

Pedro J Avi a. 3v 1

Fraqueza

DistribuidorflS e depositarios:
OSNY GAMA & elA

HORIANÓPOLlS

CAIXA POSTAL 239

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



u eSTADO-Sexta·'elra, 7 a. D�zembro d. 19.5 7

Lira Tênis Clube-Grandiosa «Noite Carnavalesca», dia 8 de dezembro, �ro
movida pelo Grêmio. Traje fantasia. Show. Brindes. Cenietí. Serpentinas ..

Surpresas. l\1esas a reservar no Lira, diariamente, até às 20 horas.

IndicadorMédico �o������h:���;�:,�������
Londres, 2() - O SI'. Tom Wil- p roprinçâo.

-liains, ministro da Agricultura, Num mundo avassalado pela es

acaba de traçar as linhas gerais da cassês de alimentos, considera-se

política agrícola do governo traba- necessário manter certos contrôles
Ihis!a. A agricultura, como muitas de tempo de guerra, com a ordem
outras atividades na Inglaterra, es- compulsória de cultivar beterraba
teve submetida a rigorosa direção e batatas. A medida que passar a

Ie eontrôle nos últimos seis anos, e crise a tual, o governo pretende rcs

lo novo plano v isu uma gradativa' laurar a liberdade dos lavradores
I ransiçào da organizaç.ão e melodos de cultivat-em de acôrdo com suas �------------------------

necessários para obter um máximo próprias convenicncias, embora os

de produção alimentar em tempo poderes compulsór-ios scáam conser

de guerra para uiua politica per- vades para exercício "sempre que
maucnte apropriada a condições I seja necessár-io ao interesse nacio
mais estaveis. Com o objetivo deI nal ".promover uma politica agraria efi- () conlróle da distribuição de
ciente e sadia, o governo propõe-se adubos c maquinária, bem como dos
a estabelecer essencial e perrnan cn- outros equipamentos agrícolas, seru

.tc.
te de sua política UIlJ sistema de levantado ou modificado, quando
mercados e preços garantidos para haver abastecimentos em quantida
os principais produtos agrícolas - de suf'icicn te para assegurar urna

ANTONIO MONIZ leite, manteiga, O"OS, cercais, bala- distribuíção equitativa. A t:'niào Na
ta e açúcar de beterraba.

Os preços dos cereais, hatat as e

açúcar ele beterraba serão fixados

pelo governo com 18 meses de an

tecedência sôbr e as colheitas. .:\0

que se refere a leite e aos ovos, os

preços já estão garantidos até junho
de 1948 e esse principio de garan
tia continuado :\Ias 'O go vê rno ins
tituirá um novo sistema de planos

".,_.,..,..,.. _ _._"._.._ .- .-.. -.. _.-_ ,.. _.-._••.-.0._

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

rlfniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
tiOnal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

.er:\OÓrdia, e Hospital PSIquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CL1NICA M ..DlCA - DOENCAS NERVOSAS
- Consultório: Editícío Amélia Neto

Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
&&.latente do Prof. 8a.nao., do Rio 4e .l_eira

ESPECIALISTA
Doençu e operações C«}8 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CJrurgla modecna da GUELA IDE LOBO, do LABIO LEPORliNO o.Ablo a c6u

da bOca fendida. de naacençoa)
�pja, trJ!.qw"''''''lIOOpla, bronccscopía Ii8T8 rettrada de corpos Ntranhae,

CONSULTAS: da. 18 la 11 ti cIae 11 la II hora

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1441

Dr. Newton d'Avlla ! DR.
�ra.çõe. _. Via. Urinaria.·- Doen·1)�,a. do. inte.tino., réto • onu. I
- Hemorroida.. 'f.ratamento da Icolit. am_biana.
Fleloterapia .- Infra·vermelho,
Conllult: Vitor Meirel"II, 28.

Atende diariamente ". 1 1.30 h.. ••

ii tarde, dOI! 16 ha. em diantoo
Resld I Vidal Ramo.. 88,

Fon.' 1087.

DE ARAG.AO

""'fH.ol-',!,a.. � ;"..I'ii"it•.,.ffiA utftJ:r..... (I VIIfWI'aM

te torlU. 1"..... e ._... Q�

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
-lAo!lJ_tAt dIuI lt is 11 lIIoru. .-.mo.

DR. ARMANDO VALÉRlO DE ASSIS
... ""Iça. ti .. Clinh�. InfanUI da ÁllI!Iilltêncha Manicipal e

4 .. Caridad ..

oolumLS!'{�Jquall��AH��ad�����oE8.�12�.....
Con.ulta. da. 2 à. 6 horaa

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. fi. Fone 781

de quatro anos, com revisões hie
a..pUal

nais. Por exemplo, em 1946, os ní-

veis minimos (los preços serão
,.... considerados para o período de

dois anos, terminando em junho de

1950. e em 1�48 para () período de

julho de 1950 a junho 1952. Isto

"A CA -rA%.�riIIa
Fabricante e distribuidores das afamadas con- II '/, "

:,1. .( '\:/ '\
..

.
h, "

LI LI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

.

ds sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratoa, algodões, morins e avia'mentos
para alfai'l.tes. que recebe diretamente das

II melhore. fábricas. A Casa
• A CAPITAL" chama a atençã.a doa Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antas de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes. :
........aR� I _ -- ..

DR. UÁRIO WENIHIAUSEN
M6dico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da C�nfeitaria
"Chiquinho" )

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RE3IDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do SerTlço � 81tU. do Centro M 8add.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DE
JlIIBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: du :J às 6 h. - R. Felipe Schmidt. 41
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE '-MI

Reasumiu aua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garsanta.
DiplDma de habilitação do CODselhD Nacional de OfWmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 her...
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFOHES 1418 e 1204

Dr_ POlydoro S_ Thiago
Clínica MédIca f'1R Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e dema.is órgãos internos, de adultos e criam.�

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. MADEIRA NEV'ES
Médico tapeeillUta em DOENÇAS DOS OLHOS

cura0 .. .Apetielcoamento e Lon..a PrAtica ao RIo d4 Janeln

_••ULT� - Pe1n aaaU: CIartam__ ... lO.30à1l12 h•• à tarde ezcapto a••

...... "'14 ás 16 Ilor"" - OOl'f8ULTóJUOI ......ao PIaM IL t........ -

haea 1....1 - a-lftBma, ...aa rr.a..... o..UaM. ,I.

DR. ROLDÃO CONSONI
IlIaURGlA GIlRAL - ALTA CffiURGIA - MOLlIISTlAS DIl SIlNHORlUI - PARTOS

Fo.rmado pela Faculdade de Medicina da UnlTersldade de São Paulo, ond� fol

'-1t1tenrte por vários anos do Serviço CiM1«'gioo do Prof. A11plo Carreia Neto.

Ciru!!'gla do �8tômago e TiaS bma�g. jntestlno8 <leigado e groooo, tiróide, rins.
Il'ófiata bexl«a. dtero. oTiriw � trompas. Variooceie. hidJrocele, TarlzN lO hérnia.

,

CONSULTAS:
tu I" II heras. li Rua Feli-pe Schmidt, 21 (alto8 d.a Casa Para�.-o). T!ll. 1.6M.

RESID1lNClA.: Rua EsteTa. Jdnlor. 178; Tel. ::17M

com relação aos preços rui nimos

BREVEMENTE
Reabertura do Laborat6rio
Radio-Tecoico-Electran

Fundado em 1935
Müntagem de rádios. Ampli

ficadores-Transmia.o:i'es
Material importado direta

mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bohm
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florian6po!is

Rua JOQO Pinto n. 29 -- Sob.

garantidos; os preços reais serão

fixados ccdcnciu paru lIlIl período
de doze meses, após cada revisão

feita em feyereiro. Se se tornar ne

eessano aplicar lima limitação
quantita!i\'a a qualquer secção do

mercado inlerno, a medida (ley('rá

ser anunciada 18 meses antes da

colheita, ou pel'O mcnos eom dois

llleses de antecedeneia, no .caso de

leite e ovos.

Dessa forma os lavnlrlores sabe
rüo sempre os preços elos ccreaes

e açucar de beterraba com grande
antecedencia, de modo a poder se

mear esses produtos.
Como eolorário, () gm'êrno esti

mulará a direção c o equipamento
das terras agrícolas. No caso' de

ineficiência ou negligência, o govêr-
11'0 propôs-se a exercer as medidas

tNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO,
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

Formado pela�. 4e Genetnt

Com prit.1ca lW(l hoçlt1tw .urepeu
ClfIaJea JDMJea em pral, ped4atl'la, 0_·
... do Enema láen'OM, apanlbo paito

utaAr10 do Mmem • da mu.lher
........ T"'_ Da. P"'ULO T...V......
Ouno CIle� ClfAice eom o M.

lIUlo8) ele .A.brq C&mJ)8M1'1o (110 Pau·

tot. JIIIpecjalmado QID �••..u.
"JaUce. pela U4UnnkIsdA do ato 4. ;re..

1Nlro. - Gabúwte d. Balo X - El8otro

� cHIl1ce - lIetabol1amo a·

Ial - � Duodeal - Gabllwte
.. lWlo...pIa - LaItora�l"1o d. III!CroIt

eopja •�oIIiIdea. - ao ..........

CRIPE
RESFRIADOS
OOREoS DéCABECA
NEVRALGIAS 'f.
DÔRES EM GE.RAl

SÓ SE USA

riona l dos Lavradores, órgão rc

presentatl \'0 da lavoura, aprovou
cru linhas gerais a política do go�
vêrno truha lh ista e declarou que se

tratava de "um esforço de verda
rlei ros estadistas".

t�OMPANIIL" foiALIANÇA DA BAlA til

f..d.dl e. 187. - Séde: B A I A
INCENDIOS E TllANSPORTES

Cifras da ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.90.0..606,30.
5.978.401.755.97

67.053.245,30.
142.176.603,80.

"

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20.

Diretares: IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fr_B.o_C_iS_C_Ode Sá, Anisio. Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo.
e Jasé Abreu.

J?......" ..,-_.........v..-...-w- ...._..._-." -
, '1W"'t....... .tO: "'4\or" JI' ... 11"=1 '

W __... , " • '

,.. '1

••� ...... .a'- _ ...

ESC;fUTóRIO JVIUIHCO COJIERCIAL
Assunto,,;: .Juridicos - COlllPrciais - Hurais e Informativos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização antes de se deoidir peja compra ou venda
de imoycis, Ilinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR ELISfARIO DE CA:\IARGO BRANCO
ADVOGADO

BllU Frei H()gério, ;")-1 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em Itaiaí, com a apuração de mais tres secções, ontem à noi�.".

o General Eurico Gaspar Outra apresenta a vantagem de 462 voto�
«Agora vai a Justiça Eleitoral proclamar os direitos, para constituirem o Govên
sob que o povo quer viver com liberdade e trabalhar em paz».

(A. de Sampaio Doria, Ministro da Justiça)

FlorlanópoU" 7 t:Je DezemDro de 1945

Resultados
Resultado da apuração das 796

eleições de 2 de dezembro, fei-
ta pelo Tribunal Regional Elei -

1.098toral, em 4 e 5 do corrente:
Para Presidente da Republi-

ca: Eurico Gaspar Dutra - 1.786
4.716 votos; Eduardo Gomes-
3.262; Yeddo Fiuza - 223; 2.682Mário Rolim Teles - O. -

Para Senadores Federais: Ne-!
rêu de Oliveira Ramos: 3.611; 1.202

Ivo d'Aquino Fonseca: 3.469;
Adolfo Konder: 3.210; Aristí- 3.154
Iíano Laureano Ramos: 3.217;
Luiz Carlos Prestes: 237 votos;
Álvaro Soares Ventura: 163 868

votos' Getúlio Dorneles Var-
gas: 515 votos. - Para a Câ- 713
mara dos Deputados - Legen-
da Partidária: Partido Social

1.263Democrático: 3.575 votos;
União Democrática Nacional:
3.209 votos; Partido de Repre- 801

sentação Popular: 383 votos;
Partido Trabalhista Brasilei- 32(}
ro: 543 votos; Partido Comu-
nista do Brasil: 241 votos. -

Voto Preferencial: Nerêu de 788

Oliveira Ramos: 128 votos;
Aderbal Ramos da Silva: 918 2.954
votos; Ivo d'Aquino Fonseca:
460 votos; Altamíro Lobo Gui
marães: 975; Hans Jordan: 50 1.637

votos; Orlando Brasil: 212' vo- �
tos; Otacílío Vieira da Costa: 735
282 votos; Roberto Grossenba
cher: 126 votos; Rogério Vleí-

1.984
ra: 419 votos; Afonso Guilher
mino Wanderley Júnior: 700
votos; Carmosino Camargo de 1.464

Araújo: 341 votos; Henrique
Rupp Júnior: 123 votos; João
Bayer Filho: 375 votos; Max
Tavares d'Amaral: 491; Oswal- 1.201
do Rodrigues Cabral: 344; PIá-Icido Olímpio de Oliveira:

'

4?9 91.l
votos; Tomaz Adalberto da SIl-
va Fontes (Cônego): 212; Jor-
ge Lacerda: 356; Durval Carn- 1.428

pos: 19 votos; Getúlio Dorne-
les Vargas: 214 votos; Heríber- 1.483
to Hülse: 39 votos; Otacílio
Nascimento: 164 votos; Luiz

2.295Carlos Prestes: 40 votos; Álva-
ro Soares Ventura: 103; Hipó-
lito do Vale Pereira: 7 votos; 1.239
Edson Silveira Swain:, 13 vo-

tos; Rita da Costa Ávila Ma- 1.571lheiros: 6 votos; Sebastião
Bousfield Vieira: 6 votos;
Gualberto Ramalho: 3 votos; 1.212

Alberto Bittencourt Cotrim
Neto: 1 voto; Germano Don- 1.031
ner: 28 votos; Aristides Lar
gura: 5 votos.
Secretaria do Tribunal Re- Si7

gional Eleitoral, em Florianó- -L->'-(i3-2-
polis, 5 de dezembro de 1945.
Solori Vieira, Secretário.
Visto. Em 5-12-945.
Medeiros Filho. Presidente.

••

Gmms

eleitorais
BIGUAÇU
lO secções

BLUMENAU
20 secções

BRUSQUE
21 secções

CANOINHAS
10 secções

CAÇADOR
21secções

CONCóRDIA
4 secções

CAMPOS NOVOS
5 secções

CRESCIúMA
7 secções

IBlRAMA
8 secções

INDAIAL
3 secções

lTAJAí
s secções

JOINVILE
14 secções

JARAGUÁ
11 secções

JOAÇABA
4 secções

LAJES
1(j secções

LAGUNA
12 secções

MAFRA
10 secções
ORLEÁES
8 secçõrs

PALHOÇA
7 secções

RIO DO SUL
12 secções

SÃO JOSÉ
11 secções

SÃO FRANCISCO
15 secções

SERRA ALTA
7 seeçõrs

TIJUCAS
14 secções

TUBARÃO
8 secções

TIMBó
10 secções

URUSSANGA
G secções

* * *

582

1.009

2.175

874

560

943

108

390

272

655

304

1.309

1.475

1.214

900

827

459

1.086

402

1.134

192

24.447

Diferença 11 fnvor do P. S. D. 21.115

;;
Capiln l ;Resullados recebidos aló 16 110- lntcrlor :

ras de ont em:
DllTR,A

Dutra
1.302

·11.330

Gomes
3.461

21.016

Totais: +;).632 24.477
(dif. a f'a vot: d" P. S. D.)Capital

::12 secções
4.:W2 3.1()1

ARARANGUÁ
(; seC'ções • ;

841
21.314

21.155

Está interrompido, sim !
Ê de pasmar a facilidade com que certas pessoas

mudam, intempestivamente e sem mais aquela, de mo

do de pensar! Ê o caso de José Medeiros Vieim.
A 20 de outubro último, através das colunas elo

"Diário da Tarde", noticiava o robiscador: "de�eTá , ch�
çar amanhã a esta Capital, o ilustre General ae Diuisiio
Sr. Eurico Gaspar Dutra".

, .

No dia 22 do mesmo mês, tecendo comentários a

respeito do comício pessedista realizado no dia anterior,
entre outras coisas, dizia: «

... o ST. General Gaspar Du
tra ilustre candidato à Presuiên. ia da República ... " e,
l1WtS adiante: c c

••• a [iqura respeitável do S1'. General
Duira ... ", etc .•• etc .•.

Então o ST. General Gaspar Dutra em ilustre, res

peitável, e�celência, etc. .. e... merecia um vistoso cli
ché, a duas colunas!

Todavia, desde então a lua soireú naturais muia
cões e o cronista. .. acompanhou-as!�

Surge o 2 de dezembro!
O povo brasileiro, aquele mesmo Povo a que tcm�o

o "Diário" se reteria, compareceu, numa demonstraçao
palpável de civismo, às urnas, para satisfação nossa e dos
demais partidos políticos.

A vitória era evidente, insofismável, para tôdas as

facções partidárias, principatmente para a U. D. N.!
*

3 de dezembro!
Os primeiros resultados das apurações são anuncia

dos! No quartel-çeneral da rua Felipe Schmidt, nota-se
intenso movimento. Ê dado a conhecer o resultado de
uma das secções de Itajaí, na qual o candidato pesse
dista obtivera apenas 4 votos contra cento e sessenta, e

lá vão bolas, pró U. D. N.! Efetivamente a vitória iôra
estrondosa! Só que a urna foi aberta e apurados os vo

tos no dia imediato!
Na secção do TiTO G. 40, o resultado iôra notável

para a U. D. N. As más línguas, entretanto, deram um

jeitinho e. .. transformaram o resultado em favor do
P. S. S. D. ! Gente ruim!

E, assim, sucessivamente!
_

À proporção. porém, que a diferença das apuraçoes
se fazia sentir mais acentuadamente, o general Dutra
passou a deixar de ser

«excia;", "ilustre" e "respeitável",
para se tornar um reles nazi-iascista. um péssimo filho
e um mau irmão, uma fatalidade! ... " E se por 'uma

aberracão de fatalidade, suceder o absurdo, a desgraça:
então a cobra vai fumar (dizem os pracinhas)",

Isso é uma demonstração cabal de fraqueza e falta
de educação política por parte do escreoiniuuior do Diá
rio!

Nós, os pasquineiros, não pensamos assim!
Para nós, ainda que essa ou aquela corrente políti

ca haja, num direito legítimo que lhe assiste, apoiado o

candidato üdenista, o sr. maior-oriçadeiro Eduardo Go
mes continua a ser o que era: um cidadão impoluto, dig
no, por isso mesmo, de todo o respeito e admiração de
seus compatriôtas. Estamos convíctos de que s, excia.
aceitou, como o galo Dutra, a indicação de se'u nome pa
ra a Presidência da República, C01n os olhos fitos na

qraruieza do Brasil.
Para nós, ainda não surgiu a uitoria final! Temos

obtido nitorias em uárias batalhas; poderemos, entre
tanto, perder a última! A vontade soberana de cêrca de
sete e meio milhões de eleitores ainda não se fez sentir
definitivamente!

De uma coisa, porém, estamos certos: vencedores
ou vencidos, continuaremos a exaltar as boas qualida
des de nossos leais aâuersárioe e a menosprezar os opor
tunistas, os faniarrôes, os 'fiiteiros e [intadoresr-

Continuaremos a respeitar os ideais daqueles que
são nossos adoersários políticos e não inimigos.

Num ponto. apenas. estamos de acôrdo com o pro
vocador do Diário ! Efetivamente Q . .. trânsito esta in
terrompiâo ... para 'aqueles pturniiiuos que forem der
rotados!

A cobra, realmente, irá iumar, se a vontade sobera
na e iniludível do povo, expressa nas urnas, não [ôr res
peitada.'

Para tanto. os pracinhas e as fôrças armadas estão
atentas. E o povo iümbéni está .. , ..

A. DAMASCENO

778

638

246

239

978

755

Romperão com o govêruo
Washington. 6 (U. P.) - vão formar um sólido e formi

O Congresso das Organizações dável bloco de oposição contra
industriais vai romper aberta- o programa de Truman para
mente com o govêrno, ao lado encontrar os meios de pôr ter
dos líderes trabalhistas, que mo às greves industriais.

Sôbre O pieito
Rio, 6 (A. N.) - Ouvido Pe

la reportagem o General Dut!
declarou: "O meu deeidid
propósito é respeitar na deci
são irrecorrível ,das urnas
soberania vontade elo POI
brasileiro.

O 'Brigadeiro Eduardo 0

mes assim falou à illlpren��'"
"Estou confiante corno tOdO

� T

os brasileiros flue as deeis'
da magistratura hão de
acatadas pelos interessados n
pleito eleitoral."

O embaixador Adolfo Berl
procurado pelos jornais fez
seguin tes declarações:

"Os primeiros relatóriOB,e
observação pessoal in' Dl
unanimemente que as elei
levadas a efeito no Brasil f
ram livres, tranqüilas e hon
tas. Constituiram um grand!
marco na história das Améii
caso Qualquer que seja o vito
rioso, o resultado do pleito
presentará a livre escolha d
eleitorado brasileiro. Posso a
firmar que os Estados Unid
se regosijam com o Brasil po
êste fato.
f----------------------__.•

IHomenagem ao o>�

��!��.�� d.����.�.�
.e amanha expreseiva homena
ao sr. Capitão Oscor Air.. d
Souao. pela .ua recente pt'omlçio
na Arma Aerea.
Seu. inum.ros amigil •. incluirão

ac. cumprimento. por aquele m

tivo, a festa de despedida do dir
tinto oficial catarinen.e. aqOll
transferido poro o Quartel Gent
rol da 30, Zona Aerea. em Porfl
Alegre.

I
O numero de açl.esõe.

roval ,

Loboratórios Raul
Leite S. A.

BOM
À Senhora Beatriz Ramal

os laboratórios Rau! Leill
S. A. ofereceram rnediceme:
tos, no valor de oito m _

cruzeiros, por intermédio
inspetor snr. João Rometê
-- a fim de serem distribui'
dos aos pobres de Florianó
polis, a critério daquela bet:
feitora dos necessitados.
Ainda bem que, a tão boas

mãos, se confiem ofertas cotllO
essa!
E' de louvar o gesto,. mor

mente agora, tão perto que
estamos do Nata!, época etll

que não só de roupas e 'O'

mestiveis carecem os des)dados da fortuna.
-------------------------

Processos de
naturalização
Rio, 6 (A. N.) - O minjst�O

de Justiça, professor SampalO
Dória, assinou portaria, aUto'
rizando o Departamento do In'
terror e Justica a retomar o

estudo dos processos de natu'
ralízação que se achavam sus'
pensos em virtude do estado d�

guerra, independentemente de,. J.
novo requerimento das parte:>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


