
apurada a votação total de 40 municípios de Santa I
Catarina, com os seguintes números:

General Gaspar Dutra: 117 140; Brigadeiro Eduardo Gomes: 54 929.
Dianteira para o General: 62 211 votos.

1 Já
j
�

foi

aldeias arrasadas
BATAVIA, 12 (U. P.) - Aviões militares britânicos des

I tuíram quase totalmente três al.deias indonési�s situadas 8�
.

quilometros a sudoeste de Batavía, em represalia pela embos

cada contra um comboio de 70 veiculas levada a eveíto ontem

na zona onde se achavam aquelas aldeias. O comboio britâni

co havia saído de Batavia, com destino a Ban.doeng e marchava

pela estrada que corre as mont anhas, quando mais de 1.000 in-

O MAIS A..""TIGO DURIO DE SANTA CATARINA donesios, que se achavam ocultos n�s arvores : piq,ada�: ataca-
. . . .

I rum os veiculos com zranadas de mao e fogo ue f1.l!Z'llaI la.
Proprietario .e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS rILfW I

�
-'

florianópolis ;nta.;�irar--�-�--��-·���em���-·��·'-;;�� ---"'-'; �-�'.--�"��'�;-- Candidatos à Presidência do México
_________ .

8
. .>.__

CIDADE DO MÉXICO,12 (U. P.) - Os dois candidatos

presidenciais nas eleições a serem realizadas dentro de algu
mas semanas, srs. Ezequiel Padí lha e Miguel Aleman, termi
naram suas viajens de propaganda. O sr. Ezequiel Padilha, ex
chanceler é candidato pelo partido Democrático Mexicano; e

o sr. Aleman, ex-ministro do Interio • I g.ovêrno do presiden
te Camacho, pelo Partido RevoluciOnário Mexicano (ofíclalis
ta) .

Ano XXXI ,

Co�tra OS navios de guerral:o�:fôeD�:sfÔ�DI':::
. ViiASHI,:�mTON, 12. (U. P.) - Os departamentos de Guer-I _

la � .da..
Marinha anunciaram que pretendem realizar uma eX-I. Roi

.

12 (STP) _ O Gen _

pertencia da bomba atômica contra os navios de guerra. _' mLad,>, Â d
e

A nota conjunt d doí Denart dí .'.
rai a isiau n ers, coman-

" =:>.
' a?s OIS epai amentos lZ o seguinte: dante do 2" Corpo do Exercito A.. flolha de De Gaulleo ExerCIto e a Marinha pretendem r li "

I

• A • •

ea Izar uma experren- Polonês na Itália, revelou, que Icia da bomba atômica contra os naVIOS de guerra segundo fi- ..

d 1 It'
b' d . .

.

, a maIOrIa os po oneses na a- .

cou c_om ma ? ent_re os secretários das duas pastas, Patterson lia não quer voltar para a ro- BRUXEL�S, 12 (S. F. L) .� Mlle Oensvíeve de Gaulle, so-
e F?Irestal. Ja estao em andamento os planos para essa exps lônia. "A Polônia é aoverr.ada brinha do .presídente, e que fOI Internada. tres .anos em um

encra, �ue envol:'e grandes problemas de Ioggístíca, inclusive atualmente pela Rús�ia Sovíé- campo de concentração da Alemanha, irá à Belgfca em reve

a reumao d� muttas be.lonaves, o preparo de enorme instru- tíca" _ diz o general Anders, reiro, ao que anuncia a Agencia Belga, afim de fazer �lma �on
mental destinado a registar os resultados desse "test" bem CO-Iafirmando, ao mesmo tempo, ferência sobre o papel das_mulheres durante a Resistencía e

mo a escolha do pessoal dlspensavel ao mesmo. que alimenta a esperança, de nos campos de concentraçao.

,;-1· Resultado t;.al d;;-;·i;i�ü�-DO I ��r;:��!��,�:1;ü�:�:����IO oral Rawson condenado
Tubara-o â��1�1:�oi)�:�1�!0 par�U� :1����1 BUENOS �IRES, 12 (U. P.) - O general Arturo Rawson

.

país mas só o faremos, assimlfOi �ondenado pelo _Conselho Supremo �x�rc.ito � da l\'Iarin�a
f. Ge�eral. Gaspar Dutra !<>055

que � nosso país for livre e in-l,a
seis meses depnsao e expulso do E.x�rclto: .pOI �av�r en�a-

I Bngadeuo Eduardo Gomes 1245 I dependente. Como o primeiro )beçado a revolta fracassada da gu_arlllçao milttar ue CUHluba.

DoiS rêcõniS-;r;-h----a��·r'··'
....

e··� �:��::?l�,::�i�;�;:ir!i:;��1Ãewuiias"sCO;"
o

g=:------�
.� I,G I� iJ ° díreíto de fazer tais eXIO'en-' Ors'

MOSCOU,.12 {S. F. L) - D.ois �'ecords mundiais de halte- cias. Constituímos atualm�nte f '·1 Ad bal Ramos
res foram batidos pelo �'usso Gngon �ovak_que nos dois bra- parte componente do 80 Exér- aVOIave ar

..

ços susIleI:deu cento � vinte e nove quilos e o�O g::amas, baten-' cito Britânico. O meu Corpo é Londres. 12 (U. P.) Es- da SI�VB
do o recor d e_stabe.l,e?Ido em 194? pelo japones Km que

levan-r
parte componente mais antiga pera-se que a União Soviética

e

tau ce�to e vinte �:lllos. Alem dISSO lanço.u com �s d?is braço� do 8° Exército. Agimos �e acôr- a Iugoslávia ou Tchecoslava- JOiO Batista I
156 <!lulos � 500 �lall1�S, batendo o record do fI.ance� Ferra:-l do. c.o� ::s or?�ns. recebidas do qua apresentarão aos

deleg�-I
Bonnassis I

.eon: 1.5J �Ullos.e o�O glama�, A UR�8 detem, aSSIm, v�n.te e 01-1 Ministério Britânico de Guerra dos da Comissão Preparatona

Ito lecords de halteles dos tImta e CInco records mtmdIaIs. I em Londres". I das Nações Unidas os princi- ADVOGADOS

Não se pode possuir' N�viÍ1 !tilau�O D!ir!l Monte' r�ssino �aiSes��t������ltofaV$�eCes���' RuaSQt:eí�:eTe7�trr;��;1 34,

di
U U UU II pU u uni leu i permanente do organismo de

H*H BP •

OiUreS CIDADE DO VATICANO, 12 (8. F. L) - Um novo abade paz nos Estados Unidos. -- -

;--�----_._
.. --

Lon�res, 12 (SIP) - Segun- foi n,01::nea?o para o Most�iro beneditino de Monte Cassino I .

Os diversos deleg�dos me,n- Vomentarl8S da
do noticias recentemente che- quasi inteiramente destruído pela guerra. Trata-se de Don' cionam como po�sI�eIs PIO-jgadas da capital polonesa, a. Idelfonso; da Abadia de Trinitá de Tirreni, que sucede a Mon- pugna.dores d,essa ideia os 51'S. I-mprensa
população da Polônia não tem senhor Diarnare, morto recentemente. O novo abade que se AndreI._GromI�?, .. embaixador
o direito de possuir valutas es- instalou em seu regresso em Cassino, junto ao Mosteiro, assi- d:: Umao SovletIéa em Was- París, 12 (8. F. 1.) - Jac

trangeil'as, ou cambiar em zlo- nalou-se por sua atividade em favor dos patriotas e vitimas dai hmgton, Jan, Maaryk, mmlS- ques Destrée em "Resistence"

tys poloneses. Todas as valutas guerra, o que lhe valeu a hoEltilidade dos alemães. I tr.o c�o Extenor da Tche,c<?s�o- observa: "Uma feliz inovação o

estrangeiras deveriam ser há I vaqma e ,S.toyan Gavnlo�lO, General De Gaulle acrescenta

muito tempo declaradas peran. 11 uliJ_'-';'U·... a.',,'. ça�'" O'·. na: Pa Iestl·o.a
I sub-s�cl'etano das. �elaçoes ás suas funções de Presidente

te as autoridades e depositadas �. ' .
I Extenor.es .de IugoslavIa.

,
do Govêrno: a de Ministro da

nos bancos do país. I A �aIOna dos ob�e,rv:aaOl'e? Defesa Nlicional. Ninguem me-

_____ .. �� JERU8ALEM, 12 (S. F. I.) _ A situação tornou-se parti-' acredIta::n que GavnlovlO sera Ilhor que o :r:rofeta dos, arma-
CONTRIBUA cularmente tensa na região de Hadera, onde tropas cercam

o esco.1.hldO. .. n:en.tos moderno.s podena pre-
para a Caixa de Esmolas aos Indi· Ph 1 N 1 B k t d

-

d
.

J!entes de Floáanópo!is. duas localidades agricolasjudaicas - Shefain e Ghivat Hain IIP 1 oe a er, mlllIs ro SI 11' a reorgamzaçao o exer-

com a. participação de carros blindados e aviões, Esse cerc; de �stado da Grã-Bretanha de- Cito".,
visa encontrar in}Í0Tantes Ueo'ais e armas em deposito. vera, ao que se espera, falar

.

Pans, 12 (S. F. L) - No
b b

, em nome dos países que "Front National" Pierre Villon.

U
i1I .....

'd' I .. C
III

t
- apoiam a Europa como séde da escreve: "Os que têm a honra

forç.ado,� nl!8n.. .. ��. nreJ�(' rIs as Organização das Nações Uni- de ter�m sido es�.oll1idos ?e:r:u.-
� I�IUU. Ui) 9 Ud I das. tados a Assemblela ConstItum-

("IDADE DO VATICA.NO 1? (8 F I) _ O P
Durante os dois dias de de- te por vontade do povo deverão

Estocolmo, 12 (SIP) - Aca- t'
'.

d'
'-'

d'
. . apa, ao que bates sôbre esta questão nove colaborar intensamente na

b d
'

d 'd' se assegura, es a prepal'an o um ocumento em que fará um ' ,. '. .. - .

a e ser anunCIa o pela l'a 10
apelo em pról da união de t d '.' " C t

: paIses dIscutIram qual devena constItmçao da democraCIa e

de Moscou que o "regime de"
o as .as I_?reJas CIIS as, nes e mo-, ser a séde da futura organiza-I na feitura de leis de acól'do

Var�óvia" irá baixar um decre-I �:�e:�.:�.el1l que se estuda a orgalllzaçao do mundo abalado peJa; ção de paz sendo que .quatro j com a, vontade da Nação".
to sobre o trabalho forçado na b apoiam os Estados Umdos c I Pans, 12 (S. F, 1.) -lVIartial
Polônia para todos os homens

C·t).. O"","'.. R' l!S'� 'li ;m:.�. C PER'
.

O
. cinco a Europa. I Lessians em "La Nat.ion" escre-

de 18 a 45 anos, bem como de" �, 11«' .. ' Favorecendo' os Estados Uni- ve: "Não nos deixemos afastar
t d 11 t b' d �Jn;��1!1o !ii 1\ J#

.

d t t Ido as as mu 1eres, am em e �;,
.

. os, encon .ravma-se a Aus 1'a- a sabedoria e da vigilânci�
18 a 45 anos (com exceção de. NOVA YORK, 12 (r. P.) - O correspondente do "New, lia, Cuba, o Chile e as Filipinas necessárias nem por preocupa-
mulheres em estado interes- i York Times" em Buenos Aires, sr. Arnaldo Cortesi, enviou um e favorecendo a Europa esta- cões subalternas

-

nem ainda
sante domésticas. estudantes e I artigo em que declara que Peron demonstrou ser um obstacu-I vam o Canadá, a Polônia" a por querelas qu� o discurso do

?� }í�ic�_n�ente" incapacitados lo ás _inve�tigações que se realizam sobre os agentes inimigos G:.'éc..i.as. os Países Baixos e a Arco.,. do Triunfo :iuS�,ament�
P"'1.:, "J Rua!l:ws. na AI gentma. Bf'l.gJca. qual1ilccu de absurdas .

Trabalhos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM PERFEITO SISTEMA DE
IIRRIGAÇÃO

Londres (B. N. s.: - A ajuda Ibritânicu permitíu à India tornar-
Soe o país nra i s bem ir igado e em i

Redação e Oficinas à
. 1l1�VIS cscula de ludo u mundo APe-1 ' rua João Pinto u," 5! sal' d�.; ma io r ll'l).'!l' das PI:lJl.icies I' TeL 1022 - Cx. postal um

1·.lll'r
m,'llflS de .;)\) polegadas de indi-

II se pl uviouu-Irir-o pu]' ano, ureas l.S81..�ATURÂM

I
enormes gozam de um.. ivrlgaçâo I ' 1�

! N$ CiR&l>Jh.1:
.

! rclat ivumcutc cslavcl, e\'itando,. des- Ano CT' '10,00
� II te modo, <fS perspecti vus da Junte. ,Seme.;Hl''t C1"6
� ,lú se enco nl ru i rriguda lima qua rta Trime.3tr(l! Cr3
� 1 parle das terr-as (ÜS pruviucias hri- Jl,iêl! ::111

�lt:llli('''s. Tl'l'S gnll1des proietos de I
Número avu lao Cr$

I'
eanHliz,:I\,'i'io conu-çu ram a SPJ' postos I Ne 11l�.rlIt1':

j rru C:\l'('ll':ii(), dep(Jis d�1 jn-imeira '

AOlJ t:r$

II :,illf'lTa mund!ul. c'. aí ualuu-n
í

e, cu-I Semestr-e Cr3
da si .lrmu �tI)l'ang( urn« árca maior I

Trtmestre Cri

I
d() que lo,Ll ;] ureu culf ivar!a

dol; Número avulso c.s

I
J::-�II(I, L',<;('� s'I,lemas SÚ". os canais I
lig,,:flls ii barragem de Suckur em I Anáncíos m�:íiJtnh' cOlltr2to. l

i I Silld; o� canais dr) "ale de Sul le]. I

t
-- �

n o

PlIlld,i:J.b
e nos c.stados \'izi.nhos i 011 or.igina1t., mesmo não publl" ,ido llaha\\',d]Jllr e Bik an. e o canal ! e.a�n!l, aio sedio devolvidos.

ServiS1f4� li e'" roo� Ilrlnzeiro dn (1ul' Ltda das Províncias Ln idas. Quando es- "A direção não se responsabilifl\QU;�J\) li \\; il." \H li i lr I)u • l ivorcm complclado» (',SPS projetos pelo. conceitos emitidos nOll IPassagaiíos .- Correio •• Encomendas .� (art'Jas de illll)Orl;\neia vital, llli!llH)eS 'de , artigos assinad�
:l :!('I'l'S de desertos poderão ser' cul-

íivadas e, as águas de todos os rros

I
do norte. da ln�ia s�'r�o �Ililizaúa�'ilI
da manerrn mais econonuca POSSI- i Prezo.ado leítervel, para a irrigação, ,

I lU

I I A sua sugestão nos é
PENICILINA Cientistas PROGRA1L-l PARA lJEZEMBRO J}E 1945: �-::::.- ,rO""�T'nA

·
sumamente grata. Diga-

britânicos estão empregando a I � '1::1> �� K nos, por obséquio:
Penicilina para curar a mas- Do Dia 10 á 24 o Clube reservará 'os seus salões para QS es-.

- Sôbre que assunto
TOSSE, deee i

.

1A 1 d'"tite, uma das mais sérías en- tadantes que porventura desejarem realizar as suas festas de eeejaru: er a go. terse-

fermidades do gado. Os resul- formatura. BRONQUlTE mente, neste iornel ?
tactos têm sido excelentes, con- Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

- Qual das nossas

forme declarações do prof. Scot ínícío ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas. secções mais aprecia ?
Watson, chefe educacional e Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo
funcionário consultor junto ao durante a CEIA números de canto e musica, e. em seguida,
Ministério da Agricultura. O dança.
corpo de pesquisadores desse constantes deste pxognama, teítas pelo Clube,
Ministério está empenhado em (A CEIA DE NATAL será ás expensas do socio,
eliminar as duas mais impor- Clube, previamente, a inscrição para a mesma).
tantes enfermidades que dizi- Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás
mam O gado leiteiro - a mas- 22 horas.
tite e a tuberculose. OBSlJRVAÇõES

x Jilste programa está sujeito a modificações, que só se ve-

SUPERSTIÇÕES ANTIGAS ríftcarão por motivo de tôrça maior.
,

Muitas pessoas há que so-, Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
irem terrivelmente de verrugas o de rigor, permitindo-se e branco.
nas mãos. Ora, os antigos apre- Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as
sentavam a I g uns remédios
muito curiosos para a cura
dêsse mal, entre ,os quais o se

guinte: "Cortai a cabeca de
uma enguia viva e esfregai
com o seu sangue as verrugas
das mãos. Em seguida, enter
rai profundamente a enguía.
Quando a enguía for destruida
pela decomposição, as vell'U
gas também desaparecerão".

rMiGiiiiiirl
I PO!' EN!'LQ!
......... _......

:\"AO HA REM}<�DIO

- Então, ü senhor
meu genro?
- Seu genro, não.

marido de sua filha.
* * *

quer ser

Quero ser

3 motivos de pfeferenda:

!
abrindo o

I

1 Os ({S6�"jÇOS Aéreos' C"uzell'o do Sul,. poasuem a

maior frot.:l Aérea da Sul América, integrada pr r

a"iõef< d.oll t ipo s n1'1i", mod.,,'rnoil e 11,,10""'''; OH « «DOU
GLAS» DC-3, os JUNCKERS 52. os rOeRE WULF 20Cl.

t:) Os «Serviço9 Aél'eoa Cruzeiro do Sul» têm no cor-po

J::N dO' tripulunte� 10 bi-mlHonárics ,., 23 milionádos do
ar, o que significo. t ir oc irrio irnpecovel e experiên

cia vasta, garantindo segurança ab"oluta no. saUil nviõ es.

3 Os {{Serviços Aéreolll Cr1.>zsiro do Sub. oferecem
confôrto perfeüo Qoa paBsageiroli e pontualidade
máxime na chegada e pc:r1ida de sua. máquinatt,

que servem Q eérea de 7G localidades diferentefil, de ncr
te a Ilul e de ies te a oeste do país.

Clube 12 de Agosto

o rn élHOR DOS n',:. cHORe.::;;

festas! O PAQUETE INGU':S "MAURETA---------------------------------------------------�

! NIA" ESTABELECE UM NOVO
I "RECORD"

mosn paquele da Cunal'!! Lim', ()

"�Iallretania", acaba de estabelecer
UIll no\'o "1'eco1'«" CO,I1l sua ('ilega

l da :l Li verpool, :IPÚS ul11a \�iagem
I de b.(JOO mIlhas, feIta em 11 diaS, 11
! Direção til' E Flores:

I
horas e Vi minutos, partindo (Ie
Bombaim" - informa o "EI'ellinglSLandanl". "O "record" anterior
'" I

�)ara essa ,\' �a�e1l1 - acrescenta o I·Jornal -_ 'fOI alcançado no (li.õ :!.J .

de outubro, pelo "[iner" "Orion", i
I RI...p{lrta�;c/ls de:

qlll' realizou-a em 14 dias e 21 fw-
raso ])ul'<lllle os seis anos de guerrll, I() ":\faurelania" não f'Oi sllblllelidü

--------------.,-------

a reparos completos, mas a sua

I'r-Ilo.cidade IIll'dia selllpre fO.i de 2.:1 B R I T Onos, podnr]o desIne:::.!' lima vrlnCI-
dade múxillla de 25 horúl'Íos, I O �lfaiate indicado
� TIradentes. 'I

I V III G E U � II QFEJXAS E RECLAMAÇõES� N 11 " II int�::�:�·���e:;,::�I�;��1\�l11�c P�O\qi��n��:1�,I,i �polls. __ !o,:vile .��,lll ���: �:��il:i��'�ll: ;�';�a e;��:�'C:e e:��;��;o:
�

2\..:\0 o esc<:llldalo que a sua reclamal)io
ou queixa Ilod':rá vir a cal1�ar, cncamj4
nhe'a á SECÇ.\O RI';CT,A:\fAÇõP,S,

It'ifOf!1)!)ç.ões n�sta red3c30 �
5
----.-----

I�c 7tO!77Z:

I BICICLETAS mUTÂNICAS PAHA

I .UM CLUB� I�USSO ", A [nstalauora de Florianópon!.�
, Loudll'S (13.�. S,) - O [):- - ú rua Trajano n. 11, .'l.visa à sua dis·,

I nalllos" de :\.[oscou, por inlerlllédio Ilnia freguesia que dispôe de ope ..

.

I' l'úrios h:JbiJi.tados para executal'da eO!ll,I,s'�,ii(l de COll1pras ,( n. g.ol'er- inslalaçõe" de Luz e Fôrça em ge�

I
no sO\'lell(,o, l'IlCOllll'IH[ara li rallllJ- r;d, fOl'ne':cnúo I)rçamento grátis flI sa firllla hritünic<I Cblld Butkr .. selll compromisso para seus servi·

111()() iJicil'll'ias d(' C'j)l'ricla ]Jara uso II ços.II
,Pns�;l1i também oficina especiali�do; ,�lll'lIlh,l'lJ� du seu l'l,!IIll�: !lO Sl'l!

I zadil, Cflln téCnICOS profissionais,
pais - In[orma (J "Sim' , ,H'I'l'S-1 para cmJscrtos de ap:lrelhos elétri.
Cl'lll:IIl<lo: "O sr. �:.lalld Bulll'!' deu I ('(.», �.I1F�I�I;I(>i:,t? ri:, J1lOt�)r:s e dí�

."'.
de j)n'Sl'l1 tp. lIll1a IJlclcleta <l cada

I ti. ,.,.,['0". e�L,<.lJ).1.IIZ.�.dOl e5,
H!lj

o.
S

d.e.. 1,;, l:ll!'Oj'Wr jog"l'et"'o:-: aparelhos mê'
� 1I111 dos 11 .!og'lflores do "lealll '1í('�JS r (�utr·!}S, com �:xceção de aplil�

-----------II-.IIIIII--..--IIlI••_a.IIl!!�__IIIIiIIiIIIJ_llI!p1ll""'35i'"iliIWlll!aililifi!ill'U3111l__ j i russo". relhos de rádio.
, _

x x x

. .. que o ruido produzido
pelo trovão pode ser ouvido até
a uma distância de 40 quilôme
tros.

. " que, segundo a lei moral f

indú, a mentira só se justifica'
em dois casos: para salvar a
vida duma pessoa ou para fa
zer um cumprimento a uma
mulher.

, .. que o shintoísmo, a re

ligião predominante no Japão
e cujas origens se perdem na
escuridão dos tempos, possue
nada menos do que 13 seitas e

14.000 deuses ou ídolos.
. .. que existe nas florestas

da Argentina um vegetal para- ,

sit.a, denominado agarrapalo I' ,

cuja voracidade é tamanha
que, depois de enroscar-se no

,

tro�lCo de qualquer árvore, por
maIS grossa que esta seja, ma
ta-a em pouco tempo com o
seu abraço sinistro, o qual rou
ba a sua vítima até a última
gota de seiva.. I �

, " qll�, :l� 'Tlbet. onde () ouro é �
?xtr�ünlll1al'1amellte <li)Undante. �ele e empregado. muitas H'Zes,
0111 lllg'm de folhas de 111etal para
4 ColJeltllrGl r1a� hahita(:ões e con,.;
'i,llC , 1)ase das dCC()],ilt'i'je" rias
casas. apesar ele ser aquela rep'iüo
("'ntrrJ.Clsi,ítica extremamente "'po-
111'{' e mesmo sem flmllq\1C'l' outra 'I

riqueza mincl'<ll.

LondJ'C's, (B. N. S.l - "O fa-

o E.STADO'l
Diário MATUTINO

I'

{G.ao
20,00
7,00
0,40 ••

110,00 I
...45,00 t,

25,QO i:
o,SOt

��---,

-';_!;;_ii;ii__;;';;;;;--------__õ-'---

I AI.écnica moderna acaba de substituir a pena de
"

NOSSAS SECCõES

! Ftíre-õo de .'1. Damasceno:-
I Yida :\-lilhac

'II �l���l:C:{��:ae��m:lna
Economia e Finanças
Vida Bancária
Jurisprudóucia
Xotas Cientificas
Covêmo dó Estado
Fatos Políticos
Xotas Locais

Direção de D. S. Lino :

Xoticiário :Estrangeiro
:'\o ti.ci as do País

ge
ca

e&

escrever por uma esfera de aço.

" JoinvUe _ .. Fpoi is.

SaídCIl -- 9 horC1� da manha

Pelos :;',lllni..:ipios
E ..:;tati:::tica

rSl)f�rt('s
;\o!a�, da Prefeitnra
V ida }\;cob. r

�raga7.ii�e

bll
nO

do

p,�, 3

E' reunir o útil ao agradável.
......

COHC,Jr:-:{Js
\"ida Social
?\ em todos sahem

Religi:lo

/). F. de .:\_quino

7

.,

S
1·8

j 8

z

Distribuid ores :no Paraná e Santa Catarina

de O ES'l'.ADO, ljUe o caso será levado
sem �h_'1l1ora ao· conhecimento de quenl
de direito, recebendo \'. s. uma informa-

mação nt"m a providência tomada.

Aparêlbos elétricos

r,

,I'

2

�

5

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 3;')

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:1' ,VidaSocial I Cl���o� \��!�o �!�!�!��SORGA_I-s�\_NG1 i'iNC;t.
-

__,_
_ I Fo"es: 1587 _ 1602

NISMO ANIMAL E AS MÁQUINAS I Contém oito elementos Iônico,

.,�_
AS 7 1/2 h

Nova Yo.rk (S. L P. A.) - Há �

oras já bastante tempo (rue o comum I � F' t C

.à.�IYlU�SÁRWS: . I
_ Sessão Elegante _ l

�

- OS oro, ólcio, Va.nadato e

A data de hoje, assinala a
..

_ Uma página arancada do �af� pessôas sabe que (} cálcio for- � � Arseniato de

Passagem d.e. mais um a.nivel'- livro da vida! I t i .Jca
a dentadura c os ossos e con-l

•
ç' 'd

t b t t �
�....f, �o' ío. etc,

sário natallclo da galante me- LIBEF.:fAD LAMARQUE I r-i ue, consequcn cmen e, parai --:-r!�,:"....

1lÍUa JAIMIRA,
filha do sr. Jo- na melhor interpretação de sua! m�l1lter EO corpo em b(�m es!ado de s::..,"" �IfJf2'i"�;;"-

bel Cardoso,
A aniv",sariante brilhame carreira internre- "�U", sm ,0mpe",,,"O, sao "Ia- ,,", "<'� -- "'-

oferece,'à às suas amiguinhas tando as mais lind�s cancCes e
t ivamente Im"CO' _o, que sabem que

"'.' ,,ã) S-

I.uta mesa de doces, na resí- vivendo o mais terno romance tem também • virtude de robuste- i§ �

dêoeia de seus avós, I de amor através das maraví-
ccr o, avioes de gnerra. T,I é o c..:4 �

,Faz anos hoje, a menina TE-', lhosas se'cj_uências de I
caso ?o que diz .respeito a�s av�ões I ::;:;';1 �

.*ZlNHA, díléta filha do sr, BEIJOS COMPRADOS
dos Estados Un'd?' que ,,, ativa- -4r-=

A1yaro Regis .. '.... ,

Tangos! .,Amor! Ro�ance! I �lel�te tem particlpado na guerra

I',' ',' ','
_ Um filme que voce jamais atual., .

.

'FAZE}I ANOS HOJE: esquecerá!
O cálcio deitado no crtsol, des-]

As sras. Emérita Sousa e
..
No prognnna: _ 1) _ Filme \

troi as il:]:)lIrezas do lJl:tal -=:

1uiza de Carvalho; as srtas.: Jornal.
tido: .11l?tl\� pelo qu.�l e utll1zado -----------

_......--

Maria L. RegI.·s, Hilda Ataíde 2 _ Um Império Extranho - \ n.a.
f'abr icaçao dos .avllJcs �ara p.lI- ==:;::;=;:::;;_;;;;:;_=;_;�;;;H:::__=:=:;;;;;;;;;;::;;;:;;;;:':';';;;;;;;;;;';:::-;;:;:;:;;;';;;;;;;;:;::;;;::;;;";;;::::::;;;;';;'-

e Zita Luzia Gomes; o sr. João Tap. Mag. Colo r�flcal" e dar aSS!!ll maior

reS1S-1
, �l;"i��s�� Sousa; a menina, ridad�sVoz do Mundo - Atua- ��:�'"d,"O,,:i�1;,":�d;�0no::� <e,:�:; L A ('I fr I TF lnR J
"Com o na8cimeu to de um ro-

1 Preços: _, crs 3,60, 2,40, 1,50, que roce,b' no, comba10', A isso se- I
- - --' .•. .1. "-

busto garoto que recebera o Censura "Imp. 14 anos",
d eve � "to de ris nvrocs d l' bom- I t l"ctif"',

Tônico ,,"'''fi 1 fi n te do I e; te, O o_li.io,que o

nolUe de Nelson, foi enríqueci _
CINE IMPERIAL

b ",'';'''' B-29 pod ercm ce, ressar as 11 Lactiforo tem pre s "do às "as, mães , quer no per iodo do

do O lar do sr, Irajaí Gomldos, Fones: 15S'1 _ 1602 suas ba,?" mesmo q""do "inimi-II aleit.",ento, quer no de g,"videz, é íncalculâvel. O Lacti-

gerente da Secção de Drogas da ÀS 7 1/2 horas gO"' crivou de boiar"" ,fem é um pod"o", gai�ctago"O e regenerador o<g""ieo de

I
c",a Hoepehe, e de sua exma,

_ Sessao das Moças _

O metal 'm,'iuestüo.
d, argenti- maior eficácia a tê boje couheeido, Em sua f."nácis ou

esposa Dna. Elsa Silva Gomide, Um romance de amor mais na brancura. e de.' mais abundan- com ° d,po,'Udo S, M. BANDEH<A. Rua Paisandú,

, , , forte do que a vida!
t�; m" não " encontra por ,i 'ó 219 - C.ixa Pn".i, 512 - Po,to Aleg« I

VIA,JANTE8:
_ Um filme que prende a .n' n,lu<'" Van "" miu.' mi,- E.t, do Rio Gea.de do Sul, I

atenção do expectador, e que o turado oo�t outro,s elementos, for-
I

.11 OTAVIO MARCONDES faz vibrar1 Imando
assnl1 o ges�, a .pedra cal- 1------------------------------

No Hotel La Porta, onde per- NOITE SEM LUA c.ária, etc, Idear os métodos p1'o-

maneeem alguns dias, foi mui-I Com Sir Cedric Hardwick Do- prios para a extração do metal pU- 'I

to visitado o sr. Otávio Marcon-

\
ris Bown

1'0 foi uma. t�refa dificílima para!

des,abastaclo fazendeiro resi- Sensacionall Eletrizante!
os primeiros investiga�ores do ra-\

dente em Jo.açaba. I No Programa : - 1) - Filme mo.

_ Eneontra-se nesta capital i Jornal DEB _ Natural O cálcio enconlra-se nos alimen-

51'. \-Vilson. Leal Moura funda-
\
2 _ Comandos do Ar - Short. to.s de que nos n�trimos. na agua

,dor da "Bandeirante" B. C. ! precos: _ CrS 1,20, 2,00, 2,40. que bebemos e até no ar que res-

I éensura "Imp. 14 anos". piramos. Entra na formação da

,Casamentos:'

\
PRóXIMO CARTAZ crosta ten-estl'e, em mais de três

Realizou-se, sábado último, DOMINGO por cento, e é ú elemento metálico

na visinha cidade de Biguaçu, ODEON _ IMPERIAL em que mais abunda o corpo huma-

O L .. llace matrimonial da ge.n.til
_ Um sonho transformado no, Além de suas :iazidas natul'ais-,!

senhorinha Arací Borba, ilha em filme!
encontra�se nas aguas do rios, e nal

do sr. Aristides Borba e d.:; sua \ A PREFERIDA dos mananciais, ;rios vegetais e !nos

,digna esposa, dom Melina _ (Pin-Uj}"Girl) - ,"imu'" e ." 00 '01, É ,ocon""do\
Borba, com o nosso distinto I

- Technicolor - em maior quantidade na agna

doce\.conterrâneo sr. José Ferreira, Com Bettv Grable Joe E. dD que na salgada, porque uma

competente e dedicado funcio- Brown, Martha Raye � Eugene \ grande parte do cikio que existe

nário da Delegacia do Ministé- Pallette na agua salgada é consumida pelos

rio do Trabalho, nesta Capital. e apresentando um novo astro \ peixes
e pelas plantas marinhas. E

No ato civil serviram de pa- _ John Harvey - e ainda: claro está que ú cálcio contido nos

drinhos, por parte da noiva, o Condos Brothers - e - Char-\peiXeS
e maris-cos vai fonnar parte

sr. Discórides de Melo e Senho- Ue Spivack e sua orquestra! do organismo do homem quando

linha Cristina dos Anjos e, por
este os consome. Está calculado

parte do noivo, o exrno. sr. De-
-- .--_. que se depositlUJ.1. no fundo do mar

sembargador Medeiros ,Filho
anualmente, C€rca de 1.400.000.000

e sra. exma. esposa, Dona Cora
de toneladas de cálcio, nos ossos

el'Luz Medeiros.
conchas do·s peixes e mariscos

No religioso, foram padri-
mortos.

nhos, pela noiva, o sr. Her-
Para o homem, uma fonte im-

mann Beck e exma esposa. Do-
\

�c(
portantíssima do cálciO, t' também a\

na Maria de Lourdes l\1edeiros
'�constituid� pelos vegetais terres-

� o

Beck e, pelo noivo, o Senhor ,��',
tres, ]\{as claro está que a maior ou'

� Antônio de pádua Pereira e sua
�

mC:10r quantidade em que se en-

" ex:ma. espôsa Dona Cacilda
contrc nas frutas e verduras de- ------------------------------:

;q t
'

•
'

....an osPereIra'@'·'v·,pendedoterrenoemqUCaS,plan-O--BdUn-�

r:aanIZ8"'aO rSft O fi: IC8. I·,,'
'ii< '" fi

tas se dêem, Nos países ou re-
3 '!I

VISITAS
.

J�J--.J�
giões cujo solo e cuja agu� pota-

DellidameRte !e;istroda .ob n. 548 ero 1918

=_
_

POC" ••,ó.d.' pm.......... ' Eocritu,.çlio

O sr. dr. Luiz Gallotti, Inter- :r'�.,.:''"''''�
vel sejam ricos em cálcio, os habi- mercantil, calculoso tlartaB e portu""'&O corner- [,

t f d 1
.._ 1" I

........ ,,·"'�:.,:::::.::_'�11'
' ,

,,-

ven or e era-, esceve, 10Je a i ",__....:::,:::" •
toot" "tã" fi,"" ",po,tO' u �-

cioi., ••etilo","'''' om �o c_ .om • Uno.

tarde, nO Palácio Arquidioce"a- \ __",., ".,__• �:--:1' cie do, " .. teo, ,defendem"" m..
q� on.i.nam _••••u o"'._

00 "'.. do

:.'10, em companhi.a do sr. capi- '.,1',�.�.<:,..':.'.:,;.>,:::.::,�:o�-..·� f.\ \ � I lhor também de certas doenças, do
aluno. Nao duvid4. é seu porvir. Moço•• moÇOll,

.
, '.

I (,ii
. l" .,.,o.....m _to •••,tunidad., '••om P'_-

��:;,�f�A!�:iad�����.;:i�e::.'� I·.[�;.:�·�;?�.�.-,�.:_�.:,{.'.;:�..,;.:):,'�.�,I\,\1'\,.1 Il�� Er��,���::'�:�i �:::�:�:., lia!> il i tada�:1!:i�=�':.;.:;S��::'?��
;���1:bfs�::'���:���il���ei- i������,.::.:J �� =:::��:� :;��::�:n:�:: I ��:!�::;:�[2:�Ê��;rJ��t.�ég!;::�:�:;
C"morat na CASA MiSCE ==di neos. O leite e (; queij-o são es�-

I

��N�_A_é_-:��-'i'l-o-�i:za�.�.--. Di5trlbuij�orts rz d9"0sifárioS:
eialmente ricos em cálcio.

Q5NY GAMA &. elA
FlORIANÓPOUS

Gi'JXA POSTAI. 2.39 \

CASA MISCELA-NEA distri_\btlidc1'9 dos Rádios R. C. A.

Victo;\. Válvulas e mscoS.
.

Rua Cunselheiro Mafra. 9

0e, Pá!í(illt'J, Dev!.mPdbdOS,
Esgotc.doB. Anêmicos,

Magruc;, Mãell Que Criam,

Crti1.oças Rt�qu1tiC38 rece-

berão a. t.onificação gfJJ.'al
do oq,�tmi8m(l com fJ

F A

ARNO I.A.
I9f' .... TAMENTO:

CIEMIlftA _ CO:N:5''fRUÇÓES El6f1l0-MfCANICAS
M,toTliIZ' 5,1.'0 '"",UlO'-1I1, Jost! 80"'IF4CIO.20.

TEt!I'ONE: 3·5111 - C.,. '2'11·8

rAIANÁ - SANtA (ATARiNA
c. O. MljJ8;liR. CURtiIBA· Caior.a Posta'. 131 • Tel. 980

fRACOS •

AN�M"OS
TOMEM

Vian t�.
"'sn.VEl1L�"

Granel. T6ttico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liro Tênis
Dia

Clube+-Scírée
t 5 de Dezembro,

de Coroacãe da Rainha
•

21,3O horas.
dos

l\guardelUrl
Estudantes ..

,

as

/

Reabertura do Laboratório
Radio-Técnico-Eléctron

Fundado em 1935
M011tagem da rádios. Ampli

fi.::.aclores-Transmis8cr9s
I'Jla.ter:i.c:ll irnportado direta

menta dos U. S. A.

Proprietário
m.mnr Georges OOnm
Electra - Tecnico - Profissional

forI"aado na Europa
Florianópolis

i{ua Joi.o Pinto ri. 29 _. Sob.

A situação
Indonésia -

na

Cr. 80,900.606,30
c-s 5.978.401.755,97

67.053.245,,30

Il:::::.::�::
.

IIC 76.736.4oL306,20

D.
t

iretores: �

I Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco S
� de Sá, Anisio Msssorra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo �.
:( e José Abreu, �
ç (
,�"""",_�,"'-J''''''''��W'''�._....,..",

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

c

Slaistro a pagos DOS últimos lJ anos

Responsabilidades

las sofrederes
Dra. L. GAL.HARDO-Elt.

médicci. do Ce-ntro Espírito.
Luz, Cüridad� e Amor, co

munka a mudança do seu

C'onault6rio para a Rua
do .Senado. 317-2° andar
Rio de Janail'o, onde passa �
ofel''I3cer os seu's préstimos.
Escreva deto.lhodarnsnte -_

no�. idnda, endereço e en

velope selado .,;'1'0.1'0 a !i'�lil.

pOt\l�.

F..vllDemll & RapNunt�.,m C-uQ'
Mat:rtlI : flioricmi'ilpalb
Rua Jàiio Pia,1;O. a. 8
cm.,. P�tal. 31
E1tia1: Crellciúm-:l

Rua nc.waao Plalxoto•• /n (C'i!.i.
Pr6p;dD).-'Te1W11J1'C1'lntul: epHIMÜS'
Avmiit",. DCHI ��iptria m-ctnid.,l"",

do
·

... b:uio>

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Di ,1\:;Hr�o� Quinta feire, 13 de Dezembro CIta 1945
_·'-"'1'-

íCLUBE DOZE DE GOSTO - A
exmas famílias, para a soirêe de hoje, 13 do

do Colégio Catarínense,
� • :tõ:�n;.nrma, 'WiA-e-rcr &�

IpOliaS, se ftuiseresIE�on..iomío el,j C
· - II�

F-' I
omanrcacac �

A «Caixa de Esmo/as», uma das coisee : mais sérias e lnançaS l' O despachante ALVARO �mais socialmente benéfics s que, em matéria de inetituiçõee, - ! TOLEN'fINO JUNIOR ce �entre nós exietern; -- oferece equi um <coupon» de inseri ACEITO PELOS BRITANICOS í muníea aos seus ãístin- �
ção para DS que quiserem der-Lhe e iud«. Não se pode di- Ô PONTO DE VISTA AlYiERl-' tes t:omÍtentes e Amigos, �
zer todo o bem qt.re merece seja dito da. CAIXA, mas CANO

I� em geral, que transferiu �pode-se f!U��t�tuir o hem-dizer P:;o hem-fazer
..

E' =: o \Vashington (S. I. H.) - O, seu escritório para a rua �
:rfe que pre._,sc:m os pobres socorrraos Dor ela. Ledor, maos govêrno britânico aprovou, em .. FeUp9 Schmidt RO. 39 �

a obra -: �anda�:. Preenche o co�p()n e ampara, assim, princípios as propostas do go- ;l - �ejél _. onde espera(;) teu proxirna, Da-lhe quanto puaere s. vêrno Truman sobre uma car- i eennnuar merecendo a

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE ta comercial de cunho mundial � confíança �ue lhe vem

FLORIANóPOLIS e concordou em apoiar os prin-II semi%! dispensada.
cípíos desta em uma "conferên-

.

fiGrian3IleUs, l{)-XH- �5
Autorizo a minha ínscrícão como sócio contribuinte

I
cía sobre_ cO�lél�cio e emprego': 5 ",-2 t

dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ das Nações Unidas, que sera_,...._'.. '"�._�L�_.___

•
realizada nos próximos mesE:_s. r

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

Florianópolis, de de 194-- I o. Gabi�ete Brit�Ylico nao I
. RE:l'lRJ.R�g SUAS CAD/m..

aceitou ainda os termos da DiU'lIfM.f;
oferta governamental relativos
ao empréstimo de 4 bilhões de

dólares, mas aprovou a carta

proposta pelo samerícancs e

concordou em qUtb. esta deve
servir de base 111essc 'fila orga
nízacão íntern, ex,mlll de co-

mércio, destinat,hls bn íuncío-
T

nar sob a direcãO'lnull 'onselho I D9ENÇAS NEBVOSA� .

T"> �. �S'� "

!
CliIm os Pl'ogle8lBOS da m.edi:cllWL

.t..conomlCO e OCl",. ex-,a nova 1. .

d ...'" n ·pvOQ1i,S. ""uaBde
...

. _

d Nr U'
...o;e, as '6en"",8 eA -, ...

orgaruzacao as ag,o es 111- reatadas em temp-8, são lll-3tles PJeI'-
das. fac. j feitamente re,Rledi-á'Vei�. O cueaadei-
Foi a aceitação pelos la.di..tãní- ris�f.I.,. fruto li:" i�,6i'â:ll:eia, só p()�e
cos dos princípios da proposta pr.eJudlc�r es.mdiridUG8 af�d•s e

,
.' '. tats enrermld.a-1ies. () SerViço Na-

carta comercial mundial, que cíonal d� DOeilças mentaÍi!l d�õe
ocupou os emissários britãni- de um Ambnlatúrin, que atelMle gra.
CDS

�

e americanos durant€ os tlMtemeute os àoeRtes ll-ervO,l1eS in

últimos mêses e, agora que o go- �ígen�, na R�� �o.ro 22, das 5
•

b ítã
.

it IM
11 heras. diio.namenw.

ver n o 1'1 amco acel ou os .
. _

princípios da carta, espera-se A.p�A� o-s 3,00.
que as nezocíacões para o em-j �om e�� ÍlIllm3. quantIa, �o�
,.

b
.

�
• esta au;xd_n-d'i> o seu pr-o:umo..

préstimo seJam concluídos bre- Coutriba-a para a Caixa de Es-m.!Olae
vemente. I 'U)j! l1Hlicentes de FIO'rianópefia.

Tu

Nome por extenso ----- _

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade _

.
'

nrer�'lllt'nte, sumariaremos, nesta cohma. flS uemes das
'(Jirmas ainda não contetbuíntes, e das que já o são.

O coupon supra deve ser remetído à Diretoria da CAIXA,
·;1!.U à redação doe O ESTADO.

labora' in
lUlA JOÃO PINTO, 25 - f:me: 1-448
(em frente u Tesr0a5fil) dn Estatlo

flol'ianópoli·sI Dr. fi. G. S. �ez1lml fBi'M, Narb;ai Al;78S �ij Sm�za
Firm. �" tta COJJ.1" AVili

Exame de So.!'\gt16, Exame para Ye!'iiica�ô.o da concer,
Exame de u:rina. Exame para ve-rHicaçô.c da gl'o..'li- ,

dez, Examf.· <lS escarro, Exame para verifioaçiio de
doençali do. �<e1.a. boca fi cabelos. EXOU\6 cig f�zefl,

Exame àa secreç5lP.s.
J1.uttlvoccinQ.s: e tran1>hH!õ''' de songu-G.

Exame qu�mico dQ farinhas, hebIdas, cofé. águas, etc.

Olavo Antcnjo Monteiro e

Senhera
têm o prazer de participai!'
a03 par.antea e pessoas ami

gas o contrato de cO'ilomento
de seu filho) OSNI com o

ilrita. Maria Celía.

(eU<> Olivelra da Veig.a
têm o praze� da participar
003 PQ�ent!l'" e pSlIs..as ami
gas o contrato de casamento

de sua i�lha
M.�RIA CELÍA.

com o er. Osni A. Monteiro.

Diretoria convida os srs, sócios e

promovida pelos licenciados
21 horas ..com

corrente,
� fI... ,

mrcie as

. Copynghl d.

The IIAYE rooHIAIIII!lne.

1 ... que a maior parte dos
documentos escritos com as

tintas comuns de hoje serão

ilegíveis daqui a um século.
2 ... que os pintores mao

metanos não podem pintar fi
guras humanas nem de ani
mais: e que, por essa razac,
êles se dedicam de prererenc.a
aos desenhos geométricos.

3 ... que são necessárias seis.
toneladas de arroz polido para
produzir uma só onça (28 gra
mas) de vitamina B. o mais

poderoso preventivo contra o

beriberi .
.

4... que, entre os séculos
XII e XIV, existiam na Fran�;a
e na Alemanha tribunais cujos
juizes eram damas da alta aris
tocracia; e que, em tais tribu

nais, eram julgadas unicamen
te as disputas entre amantes e

certas questões de etiqueta.
5 . " que a abelha operária,

aue é estéril, desenvolve pro
�riedades maternas quando
alimentada com o nectar de

que se nutre a abelha mestra:
mas que, não obstante, volta à

condição de escrava assexuada

depois de privada daquela ali-

mentação especial.
.

6. " que a anta, ou tapir,
animal da jungle sul-ameríca
na, possue uma fôrça extraor
dinária nos músculos do estô

mago; e que, quando enlaçada
por alguma sucuri ou jibóia.
encolhe o ventre e, de repente,
enc:he-o de ar, arrebentando a

ser.pente agressora em pedaços.

Tôd·as as bnbidas. indu5He as

i'a;br!eQ� em tl.cos J.\;tauo:; ,
l"eíit�m S\l'Q:S �a:tu_",
,.ID"'U f'ê'tD'ar TlOS il'aF!I'S co·ra:ri.

Jl.e�,s.:, - em -visoo. .tia ce�i
ma vit6ria � á,pel'ilhD Q{DT.

I�;ta é a verdade!
patos de todos os modelos e dos tipos mo.ls

modernos, inclusive 8andalias para pt"o.iu ap (llcenca

I doa SENHORAS e SENHORITAS. por vel'docleiros

PRECOS SEM RIVAiS!
Não comp;em seus calçados sem vísi�al' OI

<'Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA.41

Sanpüool
Ue O.N.S.? 11' 199, de !1';21

San D o enol
CONTEM

OITD ELEMENTOS TOHICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSFOROS. CAlCiO

eTC

Tot<.nco DO CEREDRO
TONICO DOS MUSCUWS
(h Pálido.. D.�flup«..do�.
E��oud(;H;, Anêmico=, Mãc�
QUal Cli4"" Magros, C�i..nçal
f.qllfticlIl. rtll::llberio 'Il toni·
fic:açiG g.rf:ll do ouganitmo

,)

CLUBE
Dia. 15 -- Coroação da Rain,ha dos Estudantes.

Dia 22 - Soirée dÇtB Bachareis da Academia de Comércio.

Dia 25 - Natal - MatinéB· infantil dias 15 às 19 horas e

em seguida,soirée com distribuição de bombons e prêmios.
Dia 31 - Reveillon - Surpreza!3 - Traje: Smoking,

branco, summcr e dinner jacket.

iNSlnnITO DE DlAGNOOnCO
CLINICO

DR� DJALMA
W\:'OELLPiiAN��

.....

;-<A'O Ti NOÇ!YO AOS ANIMA1S 00
�4':rnpt§8

-

I
1- QUER YESTlR·SE COM CONfORtO E EUGANCIA ? i

.

PROCURE A I Vendedor por conta proprio Placido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

1AI����I��:���_"
,

Florlanó$loHil. 8-12-1945 Modas GUASPARI f� �l.ri U:n�"{f'Ç.·,:"fY;,-.l'"'d·!!ti ".1'1 (..'>. tll',�,

Ci(.fl.:.:1l :1'�f.?1:�· r.;.f.�'. t::i}1!J-").�J.,!� �;-'�;,1�:,.' ,>
...�

.lllni� l)"\si(ix��� .'NJ} !t't.:i':nl;, r:�t'U.·�·i,!·;',"", -�,\:",-",

\IIIiI:l 40� 1l�"T� i!.p'l1.!1.'",lb� ,H,·;t...
'�r1:o d<l h().Ul;..Wl <l ds mul..'i;;·

�� �iIJl1t!<W' I!!!!t. ll!'iUT"....o �AÜ' ';..!hllIIi
CtU'Ii!O �. R��. Cll:l!:ic3 !){;n <! óir,

� da Abnn�Q (Ilillo Fwa<

,Gil. m.;.��ll..".illdc .lIII1 � Ci kU.

12'(;'b!·�c!l.\. !iMll6 U:m�l) 40 mo á<fl $...

''''1)'<.>. - G12.b!.� �l'! Rs!c � - �

'lircll01!(nil';;a ,,� - M�ooli'i!:'l>' �.

ai -- �Al'!l'::'''@iIll!. �d.!!lú."i!l - G.�

'MI f:1l>.<lt.ÇI.....v,a _ tI!<)t,W'O\t®�l) �."l "cl�,,*

�!/,()�,�;�, � �1. :L.:.::.t� :·>3�.z::;f.;;f\. ,.-, "y,'..,1:� ���.' t:.Jl<t·'l)

Tarnos e costumes 90b medidas pora homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o desenho da situação
já está claramente

elei.toral dos Candidatos à Presidência da República,
esboçado no sentido da vitória. do General Gaspar Dutra •

......:.:.._ ,,;a-

Domingo, no RITZ às 16 1 S 18 "O
20,30 horaa.

,-. ,.J 9

Olivia da HovilIand e Rohert
Cumming51 em:,

SUA ALTEZ� QUER CAS�R

rc-t-t-,g-&,�-'-;�,--,t-�m-'��'-:;-��IPlanos alemães
ulS 'llhO ue tiPO,se"n HuiH'Ul e 1"€HWUeS I

t R'·dos ��du�tI'iãr�n� con ra a ussra
j�, l, ,a!l.S! �,�l ! Nuremberg _ 12 'U P)

C �'!i\ ''i!" 'f.
.' t ' , -,

oncur50 pata MUXA;;ear <e SJ��«h.)gr��o i Os planos completos pala a in-

I
! vasao da Rússla e para a ad,

1 -- Comunico aos candidatos aprovados na Prove I
.

____ mmístração desse país depois
Florlan6pollt, 1 :5 de Del!Íf�mr.ffO �a 1945

I
Básica do concurso para a carreira de AU,Y..Iliar, que a

! de ter sido conquistado, 10-
Prova Especializada (REDAÇ_40) ser

á

realizada sábado, "
,

�� o_ l'am apl'E'sentaúos pelo prontO-
I dia 15, às 20 horas, na Sede da De legeci« do Instituto, I ter adjunto dos Estados Uni-

o, L'I; �IÁi"\ i ,€"4 .'�,�;�"iS'� 'I
à rua Felipe Schm id t , 5, ! dos, senhor Sydney Alderman

iii 1M "'. � '<T n,1" � O troesi I' cuanuo o julgamento dos ,oll�.4 -- U (03S11"11, COll1unlCO que a prova comp lernen- '1 �
� '"' �-

* * * tar (r)ATILOG'.RAFIAl, para
,',,' , [rnínosos oe guerra entrou, {»l-

I 1.-' A - os ce narae s os a car r et te
...

Triburuii Regional Eleitoral de 4.921 votos -_o João Bayor Fi- I de Auxiliar, será realizada domingo, dia. 16, às 8 horas I tem em sua quarta semana.

Santa Catarina lho, 2.912 votos 0_ Cónego To- da manhã, • i Reproduziu o promotor a

Resultados das eleições de maz Adalberto da Silva Fan- I conreréncía rcauzada a dois

dois de dezembro, em todo Es- tes, 4,,887 votos _, Max Tava-
3 -- Os candidatos à carreira de datilógrafo p tes- de revereíro de 1\:141 na qual to-

tado, conhecidos na Secretaria res d'Amaral, 3.239 votos _
tarào as provas Especie tieede (PRÁTICA DATILOGRÁo i mar�m, parte Hitler e seus ge-

do Tribunal Regional Eleitoral, Jorge Lacerda, 6,040 votos ' __ I FICA), e Complementar (TÉCNICA DATILOGRi....FICJu, ! nerais,
entre os quais ;:;e enC-,'{m-até o dia 11 do corrente: Dorval Campos, 174 votos _,

a ,partir das 8 iiore» da manhã do mesmo domingo,
ci ava von Keítei que revelou

PARA PRESIDENTE DA Luiz Carlos Prestes, 455 votos dla 16, 110 mesmo local supra mencionado, ! que as fôrças destinadas a ata,

REPÚBLICA: Eurico Gaspar .._ Alvaro Soares Ventura. ISC
f
cal' a Rússia constituiriam, ao

Dutra, 69.785 votos- Eduardo votos _ Hipólito do Vale Pe-
4 -- Os candidatos, mesmo eq ue les que concorram n O r t e cinquenta dívisoes

Gomes, 37.889 votos _ Yedo reira, 52 votos Sebasuão
à carreira de Datilógrafo, deverão comparecer, muni- inclusive treze divisões bli:u.da�

Fiuza, 1525 votos _ Mario Ro- Bonsfield Vieira, 20 votos
dos de caneta-tinteiro ou lapis-tinta, quinze minutos das, nove motorizadas e, no sul,

lin Teles, 37 votos. Getúlio Dorneles Vargas, 163:3
antes de cada horário supra. t r in t a divisões, inclusivé

PARA SENADORES: Nerêu votos - Otacílio Nascimento, Florianópolis, 12 de dezembro de 1945.
cinco divisões blindadas e três.

de Oliveira Ramos, 51.833 vo- 1.397 votos _ Edson Sílveira
motorizadas, Nessa conterên-

tos - Ivo d'Aquino Fonseca, Swain, 30 votos _ Rita Custa JOÃO RICARDO MAYR ! cia, von Keitel dissera - "Os

50.312 votos _ Adolfo Konder, Malheiros, 21 votos _ Gual- Responsável Local I russos são superiores em nu-

38.430 votos - Arístiliano Lau- berto Ramalho, 9 votos _ Arís- I
mero e nós em qualidade, En-

reano Ramos, 37.036 votos __ tides Largura, 6.411 votos __�____ _
0____

tre os �hefes militares sovietí-

Getúlio Dorneles Vargas, 7,698 Germana Donner, 154 votos __ .Iornaüstes I ..... -

-0----.. 0-

.cos , 'I'imoshenko é a figura
votos - Luiz Carlos Prestes, Alberto Brtencourt Cotrin Ne- • enno-emerrcenos mais notável".

1.568 - Alvaro Soares Ven- to, 9 votos _ Manoel Alve.s Ri- PARIS, 12 (S. F. L) - Os jornalistas lati-americanos _

Um �ocumento mílitar data-
tura, 1.351 votos _ LEGENDA beiro, 6 votos _ Severino Le.te Duzan, Morales, Miguel Villadouel, Rogerio Prado Sampaio,

do de cinco de fevereiro de 1941,

PARTIDÁRIA: Partido Social Sampaio, 17 votos _ Luiz de Eloy Pontes, Georges Manach, Manini Rios e J. Dias Canceco m�ls, de qu�tro :rt;leses antes da

Democrático 50.773 votos _ Souza, II votos. 1- hospedes do Govêrno FranCêS,' visitaram hoje pela manb?-l R,ussla ser �:r:tvad!da, declarava,
União Democrática Nacional o atelier do decorador da Opra. Amanhã à tarde visitarão as q�e � mobll�zaçao contra_ a

36,606 votos _ Partido de Re- ;:-- ......._...__........_... ... usinas Renault e quarta-feira partirão para a zona francesa de Ru�sIa deveria ser �amuflaua o

presentação Popular, 6.531 vo-I João Xavier da Rosa e
ocupação, na Alemanha. mais tempo possível e que,

tos _ Partido Trabalhista Bra-
" quando não mais fosse isso 1)os-

síleíro, 9,849 votos - Partido Senhora Te.legramas de Natal e Ino JUov'-o----- sível, deveria ser explicada
Comunista do Brasil, 1.587 vo-

participam a .eUI parente. e .a 11 como uma diversão de forcas

tos _ PARA DEPUTADO FE-
pesloas amiga. o nascimento A partir de próximo dia 15 (sábado), e.tarão à venda no. «Gui- t)ara a invasão da Inglaterra.

DERAL _ VOTO PREFER'G''''T-
de Bua primogênito chels» da Diretoria Regional dG. Correio. e Telégrafos. nelltl1 Capital. O promotor Alderman leu

C)J.� NEUSA

" 06.ra8r,ttíSibf·:)iaC!JlafoC'raI..nuOlllsa�Oa.ra
t0iegrama. :is Natal e Ano Novo, t

CrAL: Nerêu de Oliveira Ra-
ou 1'0 documento assinado pe-

mos, 7.581 votos _ Aderoall
Fpolis., 61245 LEIAM A REVISTA

los generais Keitel e Jodl díri-

Ramos da Silva, 11.580 votos -----------_......;
gído ao ministro do Reich e

-- Ivo d'Aquino Fonseca, 8360

I
3 11'.-1

Maueaste" '1*0 Federal o VALE DO ITAJAí Todt, datado de nove de março
votos _ Altamíro Lobo Gui- CADETES

de 1941 estipulando a maneira

marães, 6.805 votos _ Hans L" Rio, 12 (O Estado) - Dispondo p,ela qual os supostos prepara-
J d Acham-se nesta Capital, vdndos

\Sôbre a gratificação ao magisterio, O PRECEITO DO D·AtIVOS para a in
-

d I 1

ar an, 3.650 votos _ Orlando"
BN J_ 1 ,1 vasao a ngia-

B 'I
de Pôrto Alegre, de cuja Escola o presidente da República assinou FELICIDADE D0S FILHOS terra deveriam ser feitos com

raSI, 1.�Ol votos - Rubel'to Preparatória terminaram dis- o seguinte decreto-lei: "Artigo 1° Para a formação da personali-
Grossenbacher, 3,242 votos tintamente o curso, os jovens 'I I dade, os primeiro!! anos de vida

uma camuflagem para a imi-

Ot
"

- '0 cu cu o da gmtificação ao ncnte l'J1"an.-a-o da Ru'sSl·a. Dl'Z
aclllO Costa, 2,288 votos _

Ari Oliveira, Elias Palllidino, Ari são os maia importante.. , Então é v , •

R
' J\1f 't A' C I H

magisterio a <[ue se rrferem os· e's"e d,oc"ln1ento '. - "Par'a
ogerio Vieira, 1,589 voto�: _

.esquI a, rI< ape a e aroldo que os POIS, consci.ente cu incons- u .. as

Af Veiga, os quais seguirão em J·a. ueürelos-leis 2.895 de 24 de dezem- cientemente. contribuem pura quo nüs."'''\es de Que o Fu"hl'el' 1'1'1-
ansa Guilhermino wander,-j

-�, ,-

I J
neiro lJróximo para a CalJital bro de 1940, <1.6(j7 de 8 de setembro a criança 5e trandorm .. num adul- CU1Ylhl'U as l"o"'l'c'as arl11adas 10'0

ey unior, 4.340 votos _ Car- F d I f' d
. t t I cd' � - ,

e era a Im e mgressarem na de 1942 e (UifiO de ;) de julho de \.' men a r.nem:e sa. io ou num in- . c
o'

mosino Camal'O'o AI'a'll'O "'"'92 Escola "'[I'litar de Rese,nde. feliz e mal humorado. <:!o' p�atl'- Ol,·lenl.�, amplas medidas 1)8,Ta a.
,

o L, �. I lf 1()4.4, obedecerú às seguintes nor- condo as legras da hl'No i��ne rr',�n- dIVersão p IO,Q:I'O a'e aml'g"os e

V?tos - Henrique Ruppe Ju- "O Estado" apresenta boas- mas: 1°) ao cabo de dez anos a
,,-Q ç

-

-

mor, 3.223 votos _ "I'el'I' '�E�I'tO
vindas aos moços militares, fu- t.a! poderao 03 pais ter filholl fe- inin1igos - são necessárias 'l')a-

r: � tUI"OS oficiais do g'lor,joso Exe'r. gratificação st'I"Ú igual a diferença hZ811 e contentes c 'd
Hulse, 1.319 "atos _ Osva",ldo � ,

' om U 'I! a, la o completo êxito das OlJera-
,

0_ cito Nacional". entre () padrüo dI) vencimento do Con.rlbua para a felicidade de ,-", W'n., "" ." 1,

Rodrigues Cabral, 2559 voto::: r' t' 1
- , seu» filholl, pondo em prática os I <.,:o_s, ",:,uses Ql",pOSItlVOS VISam

• v OIT')',ORO IlDA A (T,�l (', .'PIT ;lO
cargo e e, lY<.) l' <,) paê rao 11l1ediat,a- I t

_ Plácio Olimpi ode OliveíI'a,
�cl. l' _:I. �"- emá!'\amentol da higiene mental, eSSenCI� men e prosseguir nas

DA lIAIUNHA n08 ESTAHUS' ;lJellte Sllper�()l> 2°) :lO c�bo de Vll1- SNES. operaçoes para um ataque con-

hlTZ Hoje, Slt -feira, àn UNIDOS A lUEDALHA GOR.I;e anos, te_ra Ilgual ", dJletrendça en- tl'a a Inglaterra num ritmo
K 17 e 19,30 hor"" GAS PARA MEIHCINA TRO-

Te o. p.a< rao < o Y(,l�clmen o o C'a�o_ maior. Simultaneamente os

Roberto Taylor, Thomaz Mitchal PICAL ! g0 t',fell\'o c () yadr:ao que se segUll' Apenas 4 são os muni- preparativos atuais para � de-
Loyd Nolan, Gaorge M'l�phy', La� t na es('ala ao IllIedlUtam,enle supe- ,.. � dI' t� ,. l' v ClpIOS cu Ta apura.çao e senvo vlmen O das ol)eracões
Bewman, RBobert Walker. Dasi Ar" Washington (S. L H,) - A rio!",

• votos não estit ainda no oriente serão quaÍificadas
noz e arry Nelson em: Medalha Gorgas para pesqul'- Artigo �o - () regime da gratifi- 1

A PATRULHA DE BATAN
�

, comp eta: B1umenau, como simples manobras desti-

't I "d .

sa em medicina tropical foi 1'e- cação ao llJ"gisll'ri'o, a que Se refe-
A

Um gloriolO ca,)l \I o a nGvahu-. Canoínhas, Gaspar nadas a desviar a atenção dos
tória da América! A, luta gigano c�ntemente �onfrIda, a um mé- r{'lll o artigo anteriol' e as leis ci- � Laies. planos que ao que se deve su-
tasca contra o inimigo �uparior em dICa da Mannha dos EE, UU, tadas, fica extensivo aos ocupantes por, visam uma ofensiva con-

a�mall e supa�ior em número, mas I que curou veteranos da gguer- dos seguintes cargos: 1°) do quadro ���������������- tra a Inglaterra, Afim de asse
nunca

supal1'���ag::. dedicação e r� do Pacífico da temivel fila..; p)erllHII�.enle da 11�<�ucaç�:o e S,aúdc; Artigo 3° - Para efeito da con-- gurar O êxito dessas manobras
Urna epopéia narrando o heroillmo, nos�s sem recorrer a qualquer � I�r() ('ssor pa� I:ao h. da }.sco]a cessão da gratificaç.ão, ser�l ('onsi- é indispensável que esses mes-

a bravura insuperavel de 13 medIcamento. trata-se do capi-r.:'
aCIonaI de )rllSICa; ])) professor derado dl' efeti\'o exercício no ma mos princípios sejam aplicados

RIGO AgigantelJl I
tão Lowell T. Coggshal, famo-, padriio

K do Instituto Xacional de gisteri'O o tl'mpo de serviço {'!l1 (lue em parte pela Organização
R��tyI��T�N��OIBIDO so, especialista d� moléstia tro I Su�'dos-}Illd()s;.e) professor <1os pa- () flll1cionúl'io eXl'reer função �ra- Todt".

No programa: I ('aIS e que antenormente diri- dl'()cS l. J l' I" (' J.lIstrutor padrão tificada de professor, ehefe ou ins-

No�í�i?�, da semana - DFB

I gia,
as peSqUiSaS, dê málaria na

.f <las escolas Il'C'nicas e industriaiS;, trutor-chl'fe das escolas técnicas e

Nobcla�lo Universal - Jornal Fundação Rockefeller em No- <I) pro.!'rssOI' dos ]ladrões L J, K l' industriais ou de chefe do ensino
Preço.: •• ?-g 17 hora. :. 3,60 a 2,40 vo York

'

inslrlltur padrÚ'O.r ÜO Instituto do Tnstituto Benjamim COllstant.
as 19,30 •• único 360' . , ,

__

, Ao receber a comenda o capi- Bl'll.l'lI11111t (,on,s!.ult; e) professor Artigo [0 - Este flecrl'lo-ll'i l'l1-

ROXY Hoje, 5.'-feira, às tão Coggshal disse aos seus I
p,.drão .1 do Col<\(io Pedro J, {lo, lral'ú Clll \'igi\r a 1° de janl'im dr

19,30 hora!! colegas que o falariasis é uml
<[u:ldl'o supil'ment,ll' d<,) mesmo mi_I 1(l<!(i,

�o Cine Jornal Brasileiro. DFB pequeno verme que ataca o
nis!ério; professor p{Hlrão K dn Artigo;)O - He\Oogalll-se as <lis-

o

f
Todo o pra,z� .e �umpre. um pequeno verme que infesta o Cológio Pl'dro rr. j)lIsiçiil's em eontrúrio".
ar-we.t 8intehco e lntereuante

30 Bruce Bennette e Erik RoIf em: sangue humano, mas que se re-

A ALCOVA DA MORTE
.

produz apenas em um certo ti-
Draroáti I V'h I E d

'

O c�. I rante. spetacular! po e mosquito natural do Pa-
herOlIlXl"\O e a odisséia dos ho- cHico Sul e nos Estados Uni

mana do mar '! F
. .

Impróprio atá 14 a�o8 (OS, uzl181l"OS navais atacados
Preço único Cr$ 2,40 pela moléstia e que se julga

\Tam irremediavelmente debi
litados foram tratados por pro
cessos saucJayeis, sendo-lhes
confessada toda yerdade sobre

J 1"0111" males.

N TAS

1"'���!\"M�1J'<1�""-:�I'\tI!"....�..,�!'\;�.,...

n PROFESSORA I

I Datilografia a t
Correapondência-Comercial IRua Alvaro de Cal'va.lho, 65

N·UNCr.:l EXISTIU IGU�L
�--------�------�

fERIDAS,
E. MAS

'I��INflAMAÇOES ..•
COCEIRAS,!

'v··'F R I E ! R AS" ,'��, �I
E S P 11',1 H A 5, ETC, !�l!

.::".-.---:;;;:-�;--:::;:=_:!),
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