
I a. prefe�ência do eleitorado. baniga-verde, no �lercicio �o voto
1 livre, direto e secreto, manifesta-se pelos segumtes algansmos :
I '

'

1 General Gaspar Dutra: 123.600; Brigadeiro Eduardo Gomes: 58.112.
I

A formação do Ministério IVagas. no pôste
" R;,o, 13 (�) - "A N�)jte",:m st._la,se;:ção "Política e no- de gener(illItICOS , Subor dmado ao título 'o Mnusterio "

escreve: -e _ •

"O gal. Dutra, ao contrário do que se tem' divulgado pela . �on�t'O�e��oPidO general de dl-I
imprensa não realizou até êste mome t h d h

visao 1 ano J1-rI res, para o cargo,
, , n 0, nen uma emarc e d

..

d S Tríb 11relacionada com a composíção do fut Mi té A' f ,_
e ministr-o o upremo ri una

uro 11111S erro. 111 OI l\ITt ..lo t f
.

mação que temos de boa fonte é did t d PSr-
t' I I ar e ,y<' runs crencia para a

I'que o can 1 a o o . . i», ,1 f" I • .

1somente dará ,quaisquer passos nesse sentido daqui por m�is l"�serva U�,�' reia ue I�l.la posto,

uns dez ou quinze dias quando o T'r-íb 1 Elleit IS'· ..

Fmno ,FIclIe do Nascimento, por,
. .

,. una .l'-' ei ora upelloi nti 'I' I' ite d id d . 'f'!
tíver se aproximado do final da sua tarefa.

1110.nO ue HUI e e 1 a e, v�n l-I
"Contudo, há uma coisa que se pode dizer desde já: :Iri que ��r�n:-se duas vagas de generais de·

O futuro govêrno, embora o presidente tenha sido eleito por
rvisao. :..--------------............��....�--...._--.���....-

uma entidade política não obedecerá, exclusivamente, ao crtté-
Concorrem a essa promoção os

J
_ .. _-

-

C d dTio, partídárao. Esse critério, naturalmente, será considerado,
generais de brigada Edgard Faco, ovem a tarínense con ecora o

mas não em absoluto. Rell�ato Paquet, Fiuza i(fu 'Castro,

"O gal. Dutra pretende segundo ouvimos obter ° concurso
Agostinho dos Santos, Gustavo Cor-

.,..
- .

nâaâ f,-
deiro dd Farias, Euclides Zenobio 11 Segundo telegrama: 1 eceoiâo pelo. S.1. Joao Natioi e� ).101.

de alguns ilustres técnicos para as pastas técnicas, independe- da Costa, Castelo Branco, Dermeval l condecorado com o grau de Canalheiro da Ordem de Il'frento
temente de qualquer critério potítíco ". I "17 C Tt C L 7IT ti uiaâ d lo

Peixoto, Oswaldo Cordeiro de Fa- Naval, seu j1 zo, o ap. e. ar os H a unaa e, a nossa g -

rias Anor dos Santos Canrobert p,l riosa Marinha de Guerra.

da Costa, João de OÚveira, Paula Ao S/. João Natividade, e ao ilustre Capitão-Tenente que

Cidade, .Mendes de Morais, Alcio lá !óra soube tão bem elevar 0. nome d� Santa Catarina, este

Souto, Renato Aleixo, Odilio Denis, pequeno pedaç� do nosso querido _Bra�tl. qlle t<!ntas �. tantas
r:stil::i" Leal. ZHC:-I.I'ia� d...\.ssucão I �'ezes tem-sr ieito grande pelas açoes ae seus �zgnos [ühos, as
f:andido Caldas, Falconierl da Cu-' nossas felicztações em nonw ,te tOMS os caiarinenses.

;::::;.Co;:::,,�'O;�:i;:"";;:,d';:';::�:: Peruo �o lado dos opera' r-I
li

o-s·
..

Edgar de Oliveira, América no Frei- U .

re, Dufles Teixeira. 1
Outras vagas são esperadas aül-1 Buenos Aires, 13 U. P.) - A União formada por Peron,

Maceió, 13 (A, M.). - Numa urna aberta na secção de F'er- da este mês, inclusive a do posto. marcou um comício e pediu ao govêrno a assinatura do decre

não Velho, foi encontrado, junto ao voto, o seguinte bilhete: de general de brigada do Corpo de I to concedendo aos trabalhadores participação nos lucros. Es

- "Sr. Presidente Gaspar Dutra. Eu lhe mando este bilhete Saude do Exército, cujo atual de-I se está sendo o traço de união dos seus partidários.
para pedir um auxílio, pois não tenho pai, sou uma pobre or- tentor completa no proxlmo dia 19(fã e só tenho conhecido amarguras na vida. Tenha compaixão o limite de idade funcional, de i

de mim. Estou sempre ao seu dispor. Adeus. - Clotilde .Jon-I acordo com a lei reguladora do as-

quím Lima". sunlo.

Ilrno. Sr. Redator do "Es-
tado", - Nesta.

.

Saudações.
Em virtude do recente

Decreto do Govêrno da Re

pública, concedendo 'um

abono no mês de dezembro,
aos funcionáTios inativos da

União, venho, pela presente,
Vitória, 13 (A. l\'I.) - A Secção Estadual da U. D. N. eu- solicitaT a V. S. a fineza de

.. iou ao bispo diocesano, d. Luiz Scrotegagna, veemente pro- encaminhar ao E;rmo. Sr.

RevogadO mais um testo concebido nos seguintes termos: DT. Interventor Federal a

"A União Democrática Nacional, secção cleste Estado, sugestão para que seja can-
, tica num 1ll11IHlo mal reífeiío dUllHl

n.ará"rafo vem perante v. exeia. expressar a sua estranhesa e desconten- cedido um abono semelhan- lula de destl'llição e que já co-

I' y tall1ento pela atitude assumida pela quase totalidade do clero I' te aos funcionários inativos llleçaValll a ensaiar Si'US passos pa·
O presidente da República desta dl'ocese na.s elel'ço-es do dl'a 2 de dezelnbro. Reverendl's- do Estado, ..

_

ra uma guerra 1ll1ll[�S vezes lllalS

assinou a lei constitucional n, simos senhores padres, num desmentido formal ás diretrizes Essê abono seria ao en- dura e l11ais feroz.
18 revogando o parágrafo tini- t d

. -

d .J.

firmadas e divulgadas ·pela I... E, C., desenvolveram uma in- con TO as aSptTaçoes e &0-
co do artigo 96 da Constituição. tensa campanha contra as candidaturas da U. D. N. dos os interessados, por mo- Como quer que seja, porem. n�

ag�raO re��g���J� O parágrafo

O I· OA Ie d L\ I h �����, j�o���Pja:���;�l c���;:: �:\�l;:;!:: ,1::���:���;1e���e n�i:n��;����
"No caso de ser declarada a � COn .r· ; !t 4)m!an!'l tia de vida. zados, ou elll «(11a lquer ()utn� parte

inconstitucionalidade de uma, .

.

. O
..

ti li Ii
.

-U Esperando que V. S. en- do I1UIlH[C), o local pouco importa,
lei que, a juizo do presidente T'" A I caminhe a sugestão que ora (ksde ql1e a mcntalidade hUllHHllt
da Re úbÜca, seia necessária \\asluagton, �� (El'l1�st Barcella, da U. P.) --:- O governo '1
ao cen; pstar do �vo á )"n1110-

reiterou seu proposlto de 1111por uma paz seveya á Alemanha,; lhe a�n-esento. subscrevo-me �l'Ía I

traiJallada ll�ra a paz, com a

_

- -- p.' _.AI J, __ •

disse que a economia alemã comecará a ressuro'ir oTadualmen-!
atenclOsamente.

.

30m la atoll1Íl'a ou sem ela,

çao ou defesa de mteie.,se na- .
., >.

'" '"
• _

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

cional de alta monta poderá o I te na prllnav�ra e fIcara resta_beleclda em 1948. � poslçao d

..

OS

10 I P ti IhpreS�dente da República SUb-I�E:_
UG. l'�afInna a DeclaraJao de Po�sdam; f?1 num� �:c�a-I gra a 00 m,e orou'

lllete-Ia novamente, ao eXRm-s ] aç�o _d� 1", l�ontos. que expoe o conceito amerIcano sobl lo: re-
. ,. o.." .

do Parlamento: se este a (;011- palaf;oes e economia alema. Francfort, 13 (R.) - O estado CIo ",enelal Patton pellna-

firmar por dois terços de votos As restrições finais serão impostas depois .d.e preparado o nece satisfatório:'- Uma r�d!ografia da colnna ,�ertebral reve�

em cada uma das Camaras fi- Tratado de paz, em nenhum momento se pernuüra que a Ale- lou nova melhona na poslçao da vertebra atinglda e o estado

caTá sem efeito a decisão (:0 manha se adiante as vít imas de sua a�ressão no restaheleci- neurológico melhorou ligeiramente.
"Tribunal". jlllento do nh-f'l de vida. A sra. Patton chegou a esta cidade.

o l\lAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Pruortetar in e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
-

Ano XXXI . florii!i1épclis·- Seita-feira, 1-4 de Dezembro de 1945-· 9556
---------_.__ ._--------_._-_._------

Infeliz, gloriosa
Paris, 13 (S. :B'. L) -- Os jornais tecem comentários sôbre

a reunião dos "três grandes". Para Emile Bure, a "Franca é
uma das nações vitoriosas mais infelizes, mas não menos g10-
ríosa" .

mas

Bilhete ao Presidente Outra

o ·llmaralforalD aprovados Peixoto vanguardasr,
o sr. dr. Luiz Gallotti, Inter

ventor federal, recebeu do sr.

dr. Celso S. da Fonseca, diretor
da Escola Técnica Nacional,
telegrama, comunicando esta
rem os "bolsistas" deste Esta
.fi,... t;11l't, Veck, José Nunes da

Silva, Juvenal Osvaldo Meira e

Odilon Bernardes, aprovados
hos exames de promoção à Ter
ceira Série daquela Escola.

Na apuração até agora feita, dos votos do P. S. D. no Es
tado- {lo Rio, o comandante Ernani do Amaral Peixoto vai em
grande dianteira. Já está com 17.858 sufrágios para deputado,
á frente mais de oito mil do mais votado, que é o sr. Carlos
Pinto, de Itaperuna. Segue-se o sr. Heitor Collet em terceiro
lugar.

Protesto os católicoscontra

Abono
11

oe

Para o abono de emergência autorizou a Diretoria da Des

pesa Pública, até o limite dos créditos requisitados, o seguinte
pagamento á Delegacia F'lscal em Santa Catarina: .

Cr$ 623.598.00, para o pessoal do Ministério da Fazenda, pen
sionistas e aposentados e Cr$ 2.950.00 para o pessoal do Mi

nistério da Justiça.

Comunica-nos
(lo P. S. n.,

a Diretoria da Comissão Executiva

"Não passa de boat-o perverso, com intuito mesqui
nho de intrigu, a, notícia de que o P. S. D. vai comemorar
a sua vítõríu eleitoral no Estado com o enterro de adver-I sários,

"A educação politica. dos elementos que Integram o

Partido e a responsabilidade dos homens que o dirigem,
não permitirão que se deslustre a vit-ória com manítesta

ções desprímorosas e ridículas.
"A vitória será festejada dígnameute, tão logo a pI'O

clame o poder competente, e com o respeito devido aos

adversários, sobretudo ao grande brasileiro, que foi o

contendor do General Eurico Gaspar Dutra".

Apêlo ao sr,

Interventor
I A futura Liga
das Nações

Recebemos, e publicamos
agora, a carta que aqui se

lé:

Londres, 13 (Il.) - O Comité que
tcm a seu cargo a escolha do 10-
cal da sede para a Organização das

Nações Unidas continua a. debater
() assunto, mas, até agora não che

gou ri uma solução concreta, isto

é: - a futura Liga das Nações Uni
das n ào sabe para unde irá se para
Londres, para Washington, para o

Cevlão ou para Chungkimg, ou, em

ultima analise, para Ulll recanto da.
inofensiva Suiça, em que da outrora

Liga das Nações de após 1918 não

logroll dar frutos propidos á paz:
e morreu COI1JO nasceu - fIór exo-

I
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..........................

MAGAZINE
Por ENFLO

.........

ÀS ORDENS ...

.-- Filomena, fique sabendo que
idou um baile depois de amanhã

+e espero que faça todo o possível
tpara me ajudar.

- Pois, não, patroa, mas sinto

ter que dizer que não sei dançar.

URANO - Urano, planeta
descoberto em 1785 por Oriani,
segundo estudos anteriores de
Herschel, está à distância de
três biliões de quilômetros do
sol. É o planeta mais distante
do nosso. O seu volume é 47 ou,
segundo outros cálculos, 63
vezes maior do que o da Terra.
Urano mantem-se ainda em es

tado gasoso. ArieI, Umbriel,
Titania e Oberon são os seus

satélites, dotados de movímen
to retrógrado. Em 85 anos,
Urano realiza uma volta com

pleta em torno do Sol.

vuçjSABIA ?-..

Aqui vemos uma vista do castelo e da catedral, em

Durham, Inglaterra. (B.N.S.).

._.

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

.tCIn. C ua$ III ,

!�!��t��!. I
Radic-Tecnicc-Electron 'IFundado em 1935 I

Montaqem de rádioill. Ampli
ficodol..-Trcnsrnàacmtll

MAterial importado direta
mente ®_ U. S. A.
Proprietário

Otemar 6eorgas BiüuB
Electr. - Tecnico - ProDnWna.l

formado na Europa
Floria.nÓpo.m

�ua Joio Pinto n. 29 -- Sob.

· .. que a eletricidade pode
causar a morte de três manei
ras: por queimadura, por pa
ralisia do sistema nervoso e

por febrilação ventricular do
coração.

· '. que foi o reformador in
dú Ram Mohun Roy, falecido
em 1833, quem conseguiu que
o parlamento inglês votasse
uma lei abolindo a tradição de
que, na índia, a viuva devia
ser queimada na fogueira fu-
nerária do marido.

· " que, recentemente, na

região mexicana de Tres Za
potes, foi encontrado pelo ar

queólogo n o r t e - americano
Matthew W. Stirling um brin

quedo de argila cosida que de
monstra que os aborigenes da
América conheciam a roda em

I
época muito anterior à da des
coberta do continente.

· " que, recentemente, em

Londres, o prof. Viktor Lowen
feld expôs uma série de obras
de escultura realizadas, sob
sua direção, por um grupo de
cegos de nascença; e que essa

arte novíssima e surprendente,
que chamou poderosamente a

atenção dos críticos e dos psi- COMPRA e
cólogos, recebeu os qualificati- VENDE
vos de "fisioplástica" e "ideo-I _
plástica". . Idi@mas por.

. " que os cientistas mOder-11 tUgUM, espa·

nos afirmam que a dentadura , 'I
nhol ,

A
francê_.

h
.

t
. . lngl•• , etc.

umana a Tavessa um pertouo

Ide. i.n�oluG�o, pois o homem Romance: Poellia: Religião •.Aviação�,prtmitívo tinha a mandíbula Ma.tent�lCa, F.í�lCG. QuímIca;. G�
m

.

d � 1 'd '.' loglG; MlneraloglQ, Engenharia er
aIS esenvo Vl a e maior nu- vil, militar e naval, CarpiR.taria.

mero de dentes, contando ain- Desenho, Saneamento, �taluJ.'giQ,
com o quarto molar, que hoje Eletrici�adll: �ádioi Máqu�QII M�.
se encontra apenas na propor- tOl'U, H,drl;.l.l�cQ, . Al�enQrlo..' •

Agrl'
ção de um par '1 t. r.ultura, VetermtÍi'IQ. Contabllldad.

b
a ml en I e os Di.ci.nárioe. etc. eto.

rancos e de um para quinlv'n-
to� entre os negros; e que o i'er_
Celta molar também se .: stá
tornando raro, pois além de
nascer muito tarde, só irrompe
parcialmente, t o r n a n d o--se
quase sempre necessário ex

traí-lo, em consequência do. es
paço limitado por maxilar.

Urs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal

"

o E,STAOÕ"
Diário MATUTINO j....-.

:

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt,

(Sobrado)
Florianópolis

Redação e Oficlnafl A
I rua João Pinto n.o 5
I 'I'el. 1022 -- ex. posta) 139

'

I "::':NC�����
Ano Cra
Semestre Cr3
Tr-imestre Cr$
Mê� ,�r$

,

i Número avulso CI'$
I !'III! .I.ata.,e .... :.

CI"O

10.00
•

40.30'
20,00 :i
7,00 :,
0,40 \

.ass
do

.

atu
tib:
paI
'lU.
'/a

NOVOS e
USADOS

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

EVITE ABORRECIMENTOS Icom pedidos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Floríanó.1

3 motIVos de preferencial:

I
Ano
Semesrre
Trlnwtltrfl

j Número avulso

I Antme!os me-di:.J!lta

Cr�
Crt

c.s
tO

nO

1 Oa cServiços Aénoa' Cruzeil'O do Sul» po••uem a

moior frota Aérea da Sul América. inteyra-da. .p<" r
aviões doa tipo. mois modernos li velo-ze.: 09 « «DOU

GLAs» DC-3, a. JUNCKERS 52., oa FOCKE WULF ZOO.

2 Os «SerriçQll Aéreo_ Cruzeir-o do Sul» t�m no corpo
de tripulante. 10 bi-miHonários e 23 rnilionáric. do
ar. o que ISiqnifica toocínio imp8CG"1 e experiên

cia vaeta, gal'!1ntin.do segurança ebs-oluta o.oa .eue <wiÕ8S.

3 011 GSeniçQll Aéreo. Cruzeiro do Sul» oferecem
conlôrto perfeito a.a. pa...a.q_iroa e pon-tualida.dll'
máxima na chega.do e partido de auee máqu.ina.,

que HrVem a c�Z'Ca cUt 70 localidad.. diferente•• d. rrcr
t. a eul • d. l.�e o oeste do poSs.,

eOJltrito.

Os Orígifl1liiit, mesmo !l80 publt.
(�&Í(ls. Dão G�rlÃo devolvídos,

A direção não se reapcnsabíí;..
pelo. conceitos emitidos >lO!

artígos asslnados

Clube 12 de Agosto
PROGRAMA PARA DJ<:ZEIUnUO DI� 194ó:
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

IDia 25 FESTA DE NATAL, para a classe íutaatil, com

Iníoío ás 15 horas.devendo se prolongar até ás 19 horas.
Dia 25 CEiA DE NATAL, com início ás 22 horas, haVendOjdurante a CEIA números de canto e musica, e. em seguida,

dança.
constantes deste pnograma, feitas pelo Clube.

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

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

22 horas.
OBSERVAÇõES

}!jste programa está sujeito a modificações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

o de rigor, permitindo-se o branco.
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

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

I

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:
- Sôbre que assunte

desejaria lê« algo, diària
mente. neste iornal ?

-- Qual da.s nossas

secções mais aprecia ?

1:.
o

,tá

moderna

I

f NOSSAS SECÇõES

"

írircção de A. D.amesceno :

Vida. Militar

N-a.tas Ruraes
Crônica da Semana
Economia e Fínarrças
v-ida Bancár-ia
Jurtsprudê ncia
Xotas Ci�l.)tíf;'""s
Govêrno do Estado
Fatos Políticas
Xotas Locais

p:g. 3

�

8 .1'.
-411,

}.&

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

Fiuza Lima & Irmãos
Rua CO'nselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

Direção de D. S. J,;'1O:

NQtiçiário. Estrangeiro
Noticias' do País
Pelo. Municlpics

I'

2

Esportes
Nota!" da Prefeitur-a
Vida Escolar

(,
fi

Díreçiio de E. Flores:

Magaziue
Concursos
Vida Socia I

2

f 2
, 3

;<;em todos sabem
Religião

Rcportaqens de :

D. F. ue Aquino pg. div.

BR ITO
O alfaiate iII dieado
Tiradentes, 1

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LE[TOR: Se o que ihe

interessa é, realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado on .

para que aIs uma falta não se repita; e

KAO o escândalo que a sua reclamaçâe
ou queixa poderá vir a causar, encanu
n.he-a á SECCAO RECLAMAçõff,S,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma

info,n1n-tçâo rIG resultado) embora em alguns ca-

',
.

sos não sej am publícados nem a t"f:da

maç:m nem a providência tomada.

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

Aparêlhos elétricos
.

A Instaladnra de Florianópol!��
à rua Trajano n. 11, ,wisa à sua dia'
tinta freguesia <lHe dispôe de oJW.
rários habilitados para execut�
instalações de Luz e Fôrça em ge'
rat, fornecendo orçamento grátis .(1'
sem cOl]Jpromisso para seus serVI"
ços. .

Possui também oficina especia�"
zada, com técnicos profissionall!o'
para eoaser!os de aparêlhos elétdíf;eo�., enr:otamento de rnotOl'es e

�

namos, estabilizadores, ferros de_
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa-
relhos de rádio. �'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'-------

fraqueza Nova

Aniversários:

Transcorre boje a data que
,assinala o aniversário na�alí-Icio da Iosmar da Luz SIlva,
'atualmente residindo em Curi
tiba, emprestando à imprensa
paranàense o concurso de sua

,,:teligêllCia moça e prolIliso-1
A Iosma.r, que.jà integrou o

I,f;orpo redatorial do Estado, os

nOSSOS sinceros cumprimentos, I
'::' '" '"

'* * *

-Assinala-se hoje o aniversá
rio natalício da sra. vva Maria
·,das Dores de Ataíde Nunes.

�oivados:

N_- JJ.34 15 ,

o TOSSE o 8RONQUiTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas científicas Deseja obter
os BENÉFICOS R�ULTADOS DA emprego ?

RADIOGRAFIA EM MASSA Pr-ocure entliô a /noss8 Geria-
Por John Langdon Davies cía e preencha a nossa "fi�ha d.

.

h d B "1 S .
'nJ informações úteis", dando tôdas:

COP;'rJg ,t o,,' n. ., espectes
as indicações possíveis, que tere-..

para O Estado
mos prazer em recomendá-lo (Il'

Londres, novembro - Em tem aos int�r{'ssados na aquisição de
bons funeionâzios (as).

• • •

��JtsOlIql$ LalJtratério Clínico
,§ k�'� . � RUA JOÃO PINTO, 2S - feoDt: 1448
� .

_

� (em frente ae Tesouro do Estado

AOOTmIDPRiuLÓG!&A5 Floria'nõpolis
pos de guerra, Oi problemas con

cernentes á saúde muitas vezes

têm que ser resolvidos em tâ,) am

plu escala que se torna necessário
intro-duzir métodos ínteiran ..ente

novos no desenho da aparelhrsgem

I Dr, B. G. S. Medma ParID. �arbai AI\1CS li§! S1lUZfl
f'arRl_ L. (ii) CutlJ AvUa

Exame de sangue, Exome po.ro. "erificaçã..o de concer ,

Exame de u:rina. Exam-e para verificação. do gravi
dez, Exame «ia escarro, Exame para verHil.lo-Çâo de

doença. da �le I bocc e cabelos. EXGme de fézes,
Exame ele secreções,

Jlutovaccinas e transfusão da sangue.

x x. x

NegóciO urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazém de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül,í nrlisuensáve 1.
.

.

., .'. ter, 2, tendo grande número de
Um dos grandes Fe il os na indú

'I
.

'f t Aif
.

t
.

Iria britânica durante a Segu-idi freguezes., ra ar n� '. ala ana

, ,. . '. Pereira a rua Joae Pinto, 16.Guerr-a ldllndJaJ Ioi conscgtill"!' 15 vs.> 8
acompanhar- de perto os progrex-ns I

* * *

feitos pela medicina na batalha I
pela saúde. Um exemplo é a radio-

Ccmunícacão
•

O despathantp. ALVARO

\.1 TOLENTINO JUlnOR CD
munica aos S0üS d,j.sUn
t\lS :':6mitentes e ilm§;J;(iS,

�I, em geral, que tra-nsísrÍu
seu eserítórte para a rua

Felipe Schmid� n-. la

�I
- leja Ulule espiua
csat.nuar merecende 3

I. confiança lIUe Hu�.1 vemsendo d�slJ-ensaua, .

� Florianópolis, 10 - 'lU - q5
I 5Y��'Ir",;.:�·�.��tial'Iu"",��� •.o;�;"..oc'IW\dIf..I9;�"".j,,'� -.�,,'....

. Exame qu�mico da farinhas, bebidas, C1ôl!.f. águas, etc,

TERRENO
ENIS CLUBELIRA grafia em massa.

Tôdos sabem que a tuberculose Compra-se um lcte nas ime-
ainda .não foi destruída apesar dos diações da linha Circular ou

esforços despendidos em quase j.". Agronômica. Informações na

dos países do mundo no sentido (le rua Tiraden tes - 14 - sob,
controlá-la. Tôdos também sabem Iüvs, -11

Dia 15 '-- Coroação da Rainha dos Estudantes.

Dia 22 - Soirée dos Bacharéis da Academia de Comércio,

Dia 25 - Natal - Ma.tinée infantil das 15 às 19 horas e

em seguida.soirée com distribuição de bombons e prémios, IDia 31 - Reveillon - Surprezas - Traje: Smoking,
branco, summcr e dinner jacket.

-_·__

······_·····---1
. que a guerra facilita a cxpansâo

. nETIRA.fjfÀ�,gf{1,� CA.Xi)!-·1 do bacilo da tuhcrculosr-; milhares

'I � � � A -- CR� 40ft.00
I e milhares de pessôas sul) aiimen- �HfH) "i'" U.

. Tôdas as ileb-idu>, indu,'an.' �_" I �,tdas e dcsHhrigarlas são obrigadaa Precisa-se de uma até CR$
ta.br1c"da� em oatros b.�tad(J�, f •

. I "( I"! !
ret ira raru S'�ffi,)' c<\ndid�,tllrf!,,! 11 Y1Ver em lugares d{'s[wondo.' .105! 4u.:,OO. A�t!guel3 a. eanteaos.

I
.

, . .

I
.

l' t
"

(le.• ir formscões fones 1022 e 1360para remar fiü". >-a\·.e� O�'--.'I".�-
mais ruurmeu ar-es prornprux .�, _

I llcnse:�.'. -:- ('!lll VJ�Ia. e: Ct'_rtlS��- I higien�. l LlD Caixas Postaie 240 e 2 '70.
I

!ma YIH.na àü upc'JtllÍ."" h.NUL. * * *

II li lIimTOJ)O REVOLUCION . .i.RIO )\ �� f ,,, �jj ü'" lea cru"T t � e s :medid cas paro r..omen9. e I í.· II Nus rúh·l"i(·as, nos abrigos allll;" '.�'.'
ifI �.��r <';i. •

U ..
ernos I? cosur.. c -

_ .. "U_.t:. lU!

(,:1Z'r..horas, -- Srnol�ir,g5 e J ocke ts . i nOE!iíCj,S NE.RVOSA§ W:']"{;ÜS, nas fjL�s, nos resLallra:lIcs,l VE NDE> SE um marca "Ch.
�, C,�m os p�(�,;re.Sl')os da metl.iáxl.à {·sel'it.·)rio\

--: o ·baeilo da tubercu I m··x" _ mil rotações - força

·�.G. h.oj€, <l.S d0Cnçll.>', ll;õ":(l,sgS, qllaurl.o 1.ose .

tr,UçOl'lnllmente e"tt'ndl"�. a 1 de ti a ii cGval.oll, possuiudiJ
'li! [I�tadas em temlP?, �al} males ._p,e�., Slla esfpl'EI. A única medicb 1",',11-1 çcta de �.l(:'ú,� t�i;:anlent.e ren!c-ru.ii:velK. O �ur:�.'ijt.lP!...

! _" ", ,_

• I' _.
. .• -! _ ; ....,... ' _ ".,s;

.. f ..
'. '

..

-

.. 'q f. ��<:l�!l!l(;,ll(\.. �C;;ltla e :llastal' r;ü l"IJIHi\·W,·T'·arar com bHl'lCl Nocet. a:1tl n8�Uo., .. r�HO üa 19;�-tJl':c.tÍ.·r:.;of.."._ ó':';""!i ;P"Je·.c I '. ..

lo .. ... �

� Illl:CJLiliicar cs i;lldi�·íd'.li)1l ,"i.!�t:adl}s""d<\! i
guai () lndll"1du,o c�paz de se tO�'-1 rua João Pinto, 44.

�" tub en.fCi'm ••!ade!;. O ;:,e�vlc.o. l�::'l nar lll!l lOe0 lnfecclOSO e submete-' Telefnne 1134.
::! Ci�ll,li d.e. DON:;;�S menta!;,; (lls!ll>e iii) ,I 1I;!1 tratml1entü adequado enol * * *

''''llI!I
�

I" '"�!l. Ambuiat'F'.o que atêllde lITú-1 I'" -_., U<'."" . ..••

..
�

... I {.Jl.lanlüa df)['nnaaind<1. pODe �el"'''"''RAlt1�,tU!Í'llmente os doer..tes :fierI7OS�;;; .,n<1 �.. I �.. '<;/. );l <�
i di;;entoes, na. Ru.a Deod@ro 22, dlil8 jj I "(llllrol,Hb; c j.lara lSSO eXIste unI J "".;. ->l;, .0;;."...,,,,

1 dS li l:!.Ol'as. rli.àl'ill.m-ent�. I método ch, maior efieiéncia; o diag-I Quer receber otlma SU1!'p::-Ci!iCt
I "�----,�"--,,----:-"-'O---'- ! lJ<Jstleo pela radiografia. que o fará :hliz El lhe .ará d� va-

I APENAS C.$ 3, 'ii

I'"
. lioaa utilidade? E.lcrava a Saares

C:.,;'f; ees& í!.rim� GtnLlntii.a. �cel! :r'l nJaJ:� ck- tnllta an_os, UilJ 111-
à. Caixa Postal: 84, NITERÓI -- E;a:

e2lf' r.uKIÍlando o seu tH'Ol[t�... glt·<, pre\'lll ql!(' c-!Jew'I'I:: () dJd cm ado d" Ric.
C<>.;:,tl"ihlJi.a p:.u's aCaba. d>e. E'Bl_D-t),!.t8I' que lôdns as sociedades Civilizaclas! • * •
'-"','E htrli.!l:l!mt<28 d.e FlllnaJ1oi)'Clis. .. '.,

.

- - - ._._.

!
apl!earWlil a ractlOg'rafl<1 em nWSS�I, VWNDIJ t1 f!. Uma .r,áquina

r�mt
IM

-I
a tódos l;:, seus cinadàos, tão cÊ'do' I'J K if�-�l\!.. de costura-

I � fiAi
� teste pro('(;s�o se tornas.se yiúvel. nov&. Tratar à Av. Herc"ílkt

i \\; � n 11 II e n ti 10ns anos qllt' lJn'cederam a Se_g:un- Lt:z. 33. � 5 v 3
! � � U n t� U j U f!

·1· I da Guerra

TlhllldÜ.;J, !.ldos. os pro-

.

* * ...

I � � i blel11;)�; técnicos foram res-olvidos: I
AI ÂII CO N T E �'A ;a .II()land�1 2pertciç.oo.U... v::th.'1lJaSII. u6a-seIl :;Y!1oclJas ('(}I11. foco !:!Iratono, a In-

UT 'tOorrn ID.EMmn'OS Tmm:;OS� '" .,

ma o Ima casa tipo banga-

I
Qlaternl a lela Levy "\Vest de qran- . .

do'; '. . I' , o em C0que:ro� no pontoAf:(SENIATQ, VANADA- 'te 11IIluno:>Jt
...
brle. e '.'1 Alen1'l. D.1i1 1.11'1" 'b" (' d'

_

11'0 fOSro ,... . . . - on. ,.� em ;:'Hel.eJtHs coo tçoe3.
, ,

' r �,'....S. CAlClO yersas Icn(f'� (!,t' pn'C'lsa:o. Tfwto 05 "

e.nc�nBda �t�.
\

€T- I' d U' .

I '! ! CGrr. Ola agua .. ... -

� ,,'iÜl ílS 'DIU:'" C0ll10 2 nciJH en'u
I f' -

na' rua Tereza:I 'h
.

d'
. d' f1 orma.çoes

TONIGO DO CER.t;BRO ��ttn t�lI':'; c�m l_..el�os tIpos e

I' Crist.ina 164, E:ltreito com.

TONICO DOS MUSl::ULOS 1,1 Fm�s rapl o�d�te gr:bao 'ln? .3. Pedro J. Avita. 3v-3
'Oi um me. lCO . rasl CirO, o •.1.1", * * '"

lHanoel de ADI'eu, qur-m primeiro
reuniu tôons êsse-s aperfeiçoam.en- Vende-setos tecnicos e usou a radiografia
em massa em grande escala.
Quando irrompeu a guerra. as

a11loridades médicas britânicas in-

EStdiiiirPPfl:i!M' • , rm==mlurE

GUJ;�\SPAB,I

I

FLORHUiiÓPOLIS

Po: motivo da viagem
1 sala de jantar
I. q twrto da CQ.Cl!
1 gubir.ete
1 paqmmo. biblioteca.

Tratar Praça Getúiio Varga.. 19.
lo...-t

COMPANIDA �illANÇA DA Bill-
FMdOlida fl!mI 187' � Sm: ! A tA
INCENnJOS E TUN§PO�'IrE�

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS fViAG ("H"s�
'{

� k�polu. -- JoinvUe
.

I Saídas - 2 horas damadrugada

(Com tlm Departamento Imobiliário)
V'endas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. EJ.isiário de Camarg() Braillco

ADVOGA'J)O
Rua Frei R()gério, 54 ....:... Fone 54 -- Caixa Postai 5.10

End�reço tele�rãHco: "ElilJranco" - L:!jes - Sta. Cat.arina
r.. iE&! 9-W'%S*2''íK d** **fQRbMMfM1tM *iURWlBII.iüYWêiM& E !;oi fiM5' ±'II!M & "M'lipItilllille! 'Pl'I8itW:iVl'nft'!� m5iS'1'NP!iWi�

I J! J!!. ,�� rl� i:, ,. l ie .'. ",:�� d ..dh,Ú :),. ,:;; d '}.t;, at :::nadc;..fj ç-:,n· 'I"·�1 ��1 /� ,,;�(..:J.:"';'1;;� '»' :e�:;.ó!')g "Dl') tTNiA" e :-'[ ,;�,T. �"os 1.-" urH grnn-
.

!
:','5(Y.i;G:l.

I

<�;��{i'f�� 3.<3 '_o!'tim,'1\::o r��) c·"<'.;'CJ.s, rig�o:Io9, bl"lna
'�.'>'i•. '

.. ,;

t.on.:.: o ::!'ct>;J!l, .;,,>rIJ ,.;,�, n,crins El uvia!:lentos
r.a!:'oQl o.i�,,;iiJ.t,jfll. c"!.'� "",;c-ne c1.iret·"n1en�e d�s

II
neF,·""\-' 9 f(ct.-'"1"!, fi Co"'", ".ro, Cdl_pri'A�.'" c-ho!nc,�' c.:l!Cnção dom 8t�tz. Com."-lrdnn:��;!i do ,.1.t�l!·i:H.· u'U E.� _i'_��� do lha fa-::€,l""{;;-n uma

v .. "i(:r: antes at: (\;"-"'·.'!':Wl'cn. �Ilc.a r.:ompl!·'... , MATRIZ am f"ior.ia.nópoHtfi - FH.JrAi:� (H:n Bi.Ur::'�.an. p� 'I Lais!p.
I1!In!ll1.�.:."':?' .•. ,�,.- ·':-.-··S'.'=;If:;';�"li'llIi.'g�9=��������S::2u�=I!ilI!Illi-m'&�"E""'lJ!!l��__.tiil\'i'lllIl��J:���

)

,
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TAo.. CI b S·' d'�o milhas em �enl� u e- mree � CUI
....�..

.r Crédito Mútuo Predial
DIa t 5 de Dezembro, as 21,30 hol. ... �

t?roprietárias _ J. Mo,re.ra & Cia.

..·_i._ .."'....�·'.,_---_ .. ·__·_---� ·

Lira

1. " que a platina é o mais
pesado de todos os metais, ten
do duas vezes o pêso do chum-
bo e três vezes o do ferro.

quiseresl•1 nlh:e·r de p.�ri� o LoPdre('·en�l:�gr���s�����x!�,i����{N II li � � 6 II a tentes em todos os oceanos ao

A «Ceixe de Esmolas», uma das coisas' mais sérias e Parts -- (H. P.) - A

mUlherj
rece Ci máximo de sucesso em mundo, atinge aproximada-

mais socialmente benéficas que, em sruüêrie de institu'ições, moderna de Paris e 0.{' Londres todos ')3 cases l.vados 3 detí- mente a cem míí.
entre nós existem, -- ofere-ce aqui um «coupo-n» de inseri sabe despertar, adqumr e CCl1--. ciências do sistema .{3.ndular, 3 ... que as minas maríti
ção para DS que quiserem dar-lhe e iude. Nêo se pode di- servar a sua !2\:'Yi11n·'.�idade. ,;,l-I (1i) 2..�)��;:dLo genial 8 do teor mas não explodem. logo após
zer todo o bem que merece ee ie. dito dEI. CAlXA. mas rentude. Saúde, Atração e Be-

t

vitarnintcc, C0111O: Frígidez, in- ser tocadas pela proa dum na

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-Fezer, E' isso o leza. tão desejadas e necessá- sufíciência ovariana, regras I vío, mas sim alguns segundos
de que precisam os pobres socorridos tror ela. Leitor, mloE rias em tOODS 0.3 períodos de anormais, perturbações da ida- depois, afim de dar tempo a

à obra d� �a!'1·dad�. Preenche o co upon e ampara, eesim ,

,. ?l1.a._ :ida.
A sua a�";?;-a" � o ,famc- de critica, (menopausa), _����'i�- q�? ,0 en�e�lh� atin}a � .��eio�""

o teu prosimo, Da-lhe quanto puderes, ':;0 tratamento On...li.Sh., a base dade ou magreza excessivas, quilha, 0"1....e sua explosão OC<t-

de Horrnonios frescos e nvo.3'· flaCid.,ez.. d2._ pelf'., e. rugosidade
síona estragos muitos maiores.

CAIXA DE ES]'vl0LAS AOS INDIGENTES DE ; (extratos das 2"gnd'11'"" endo 4 que a planta mais com
FLORIANóPOLIS í '�. ;,.;:,

.� ..

",J. .•

:
" ....0 ..:. . -, da cutíz cuéda ou falta de t;ür. .

. . . • '-�"
..

�. ..
. .1.'

Cl.'ma
..

'3.
e de Vitaminas

essen-l, gêncía ,-lo�� "pjrw. "'�.�. todas es- prída do mundo

...
nao

..=.'-0
'':'.'WOD.-

Autorizo a minha ínscrícão como sócio contribuinte �;}AS)G:- (fdonte l�e Vital1d1ade_" s�s
t;

defi;i€������ �"�1�
.

;ligem etl"aqna terra, ;aast sim na ãgU1a:dessa CAIXA com a mensalidade de Cc"$ lJ"':� ...,,�,
,

.. e a
,

...a r�p:lcaç� I zlandular na mulher. ue essa pLa� a, um� a ga
J:':>.. UllC,al, e taorlcado na mais

o ,dos mares uo ,;Sul, mede mars

de 25 aEOS pelos conhecidos! Experimente OKASA e se de trezentos metros de altura,
Laboratórios -Hormo-Pharma ai' convencerá! peça.a fórmula sendo ut. ihzada pelos nativos
Londres e Paris é importado drágeas "ouro" em todas as para a fabrícação de cordas

agora diretamente de Londres.! boas Drogarias e Farmacias. 5 ... que, há cêrca de 2.500
O tratamento OKASA é um'!' só €ffi embalagem original de anos, na Judéia, na Palestina e

medicação de escolha, ultra ra- Londres. Informações e pedidos no Egito, já se empregava o

cional e científica. conhecida ao Distribuidor: Produtos AR- asfalto para diversos fIns: que
TIren,mente, snmarlaremos, Besta eeluna, O!'l ••me:!! das pela sua eficacia terapêutica NA - Av. Rio Branco, 109 -

J Nabucodonosor pavimentou as

'ó'slrmas ainda não contribuintes, e das que já o sâe, clinicamente comprovada, ore- i Rio - Telefone 43-3378, ruas da Babilónia. com o asrar
to ou betume da Judéia: e que

.r�4"'-"{,"'�?"<��"'��""'����J'!J'."'_-"""",,?_"_"........"It'.:..."'''''#_'''''''..I1'W
os Incas do Perú, na época lJ.€·

JilIi'!IrISIIIIIIiI"IiIIII._�_=rIlllll!!7!FI.iiIiiiII7'_\iIlIall1lll_IIlllIIDi_WJ:l!ll!_!!iI II.II!. colombiana, também já CO ..,Úl'·-.

F�sta é a verda.df�! Ci��.����l�;a uma opimao
quase geralmente aceita pelos
primeiros cristãos que o mun

do só subsistiria mil anos de
pois do nascimento de Jes;j�
Cristo; e que, por essa razão,
viu-se próximo ao século X um

grande número de fiéis empre
gar os seus bens na edificacão
de mosteiros, para onde se �re�
tiravam afim de lá esperar em
paz o Juizo o FinaL

podes, se

.)

Florianópolis, ---de lB4--

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

o eoupon supra deve ser l'e_etido à Diretoria tia CAIXA,
''ilU à redação de O ESTADO.

.. �._-- -._��._...�'"_..._--...._ ......,�_.----

'-<IH! João Pinto. 16 - F;orümópo!is
'���s:J'\l!!'IDr..o:r�or��'7'����

'&:- .'

,
.�� ::��:

�J �-' .;;� \"'��

Copyrigh1 d.
rhe NAVE wuH/AII11M.

SaJ)."..tOts de todos ca modelom >:'l

mõderno.s, inclusive Sandoliülll pa1"a

I das SENHORAS � SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
NSD compAm seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEiRO M.AFRA� 41

dos tipos mais
prulo ao o!cance
por ve1t'd;�da1rQs

III' Dr. Artor Pereira Ie Oliveira
Clinico G4I1'C! d-ll Adulto. �

DCImÇQII du. criança,a I
Laooratúrio de AnáÜMII

Iclín i.ca.a.
Consultório: rua Felipe Seh
miclt, 21 [altQII do Cruaa Pc.
l'aiao], dali 10.30 tÚI 12 e da"

.

15 à. 18 M. JRea'iàiJnela: rua Viae. d. Ouz.o
Preto. 64. I

Fone: 769 [manualj �
�4iSõf�"
Ora.. L. GAÚHA200�E.lt

mé11icu do Cenb'o Espít-il;a
Luz, Carida.de e Amer, co

munica Cl. mud{U'!!to do seu

consultório pa.ra a RU':l
fi h? \'/ENTILl\DORES Ido Senado. 317-2° andar,
�u.em ac OU .. I Ri-o de Janeiro, cnda passa. a

Perdau-ss uma cada�:1etc de <lS-' Vendorn-se dois vzntiladores 019="

Ilofsrecer
GS seus prfa :l:C"nO"L

, ... I
I, , . d ;:< , .

l'
•

I
trang.aol'D !'" pa!t."l1cl:n.1.te a "écn I trlcOll, grane.es, pala elmo e me· ...screvu c.etc. .:(l.a1ilern€ni:ú .-

, Cec.n. A p62õeu que a achou ?>'!da" Da 0:2 ;?r.lrcrl.a. sEmeo um o!ldlante, CP m'" lClod.a Gll.1 ciel!'Q�o fi ç.z;,
� o !av�:::, da entregc,t' na pen15P,o' proorios paIo e3critório.

bcsbea., "-:,- --, •

.'
• "'l< .. -

•

Sta. Ca7.ari,'lo. que 5ilrá gratH.coda.ITic;, cdês, etc. Tratar t''''J. �'ua AI' 'lf,J.ope ,�e.l.udo ",para (l nJ;l:·

J 3",-1 t rr,'.anto LeU'nego 15. PO",VQ.

ef" • "F7 AQj 'wn - 'll1IMTt...,cr

---I
�

_ 'cmtO m

o., ;10 '" "!
,

.. i "" i

7
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OG'l'ADO Se.t•..feIr.. 14i" Dezembrr
de 'M5

�"'�tSO�4'�. Lalltralório CUlia .I�udêu
� � RUA JOÃO PltlTO. 25 ... fop�a'te;ti;;a. a� ���;:si�:g��i�����l��=

I __

ln (elR. frente '. Te$"fá "de Jerusalém, entretanto, reuniu-se secre-

AntlTOfIO PRTOLOG!&AS �o�iar a tamente, tratando da situação em geral, en-

>4 o:sant� por ).ntermédio quanto círculos bem informados dizem que o

q,... .11 • "l.;,.;:;Gt\) Investigadora Anglo-Norte- Comité tem em estudos a campanha de deso
Americana. Falando em nome dos principais bedíêncía civil, se a Grã-Bretanha recusar

setores da opinião árabe da Palestina, o Con- autorizar a imigração sera limites para a

selho rejeitou por antecipação qualquer decí- Terra Santa.
são que possam tomar os investigadores brl-

.,
Diz-se que o Comité �ecutivo Sionista

tânícos e norte-americanos. O Conselho ára- fez recomendações pertinentes, deixando o

ce declara que seus correligionários recusa- são Investigadora, A decisão final dos judeus.
rão aceitar a imigração de um só judeu para são Investigadora, mas que esta atitude não
a Palestina, afirmando que não existe justí- é oficial enquanto não se conhecer a opinião
ficação para o exodo de hebreus da Europa, dos judeus residentes na Palestina. Parece

agora que foram eliminados do Velho Contí- que o principal ponto da divergência é a pos
nente os sistemas nazi-fascistas. ' sibilídade de aceitar-se a imigração limitada,

A declaração árabe foi divulgada no Cai- caso seja esta a solução proposta pela Comis
.ro, onde o Supremo Conselho tem estado de- são Investgadora. A decisão final dos judeus
batendo a atitude oficial que se devia assu- com respeito á Comissão Investigadora está
mir em face do plano britânico. Porta-vozes agora em mão do pequeno conselho sionista
da poderosa Liga Árabe, que representa sete (Palestina), esperando-se conhecer sua atitu
Estados árabes do Médio Oriente, haviam in- de antes do fim da semana atual.

d;l='c�a_d_o�p:re_'v_i_a:m_ie:n�t_e__su_a__C_li_sP__OS_i�Ç�ão�d_e__c_o_la�b�o_-�� � �������I
lleligião !

(�t�),ª�d;s�"nc !
O ,;i\f;iVO De- }lUa I

14 de dezembro I

S. VIADOl-\!, BISPO O E PESSOAS TÊM !
Brescia (Itália) foi a pátria I

dêste santo. De alta estirpe, dei USl�.DO COM BOM RE� 'Il------...,_-------------�_
inteligência brilhante e bem ,I

provido de dinheiro, não soune, SUL1'/\00 O POPUa I df!' I/SflPa"ff;J1Pti!#JS mdfA'!Jnstro�
na sua adolescência, resistir de I ;;, � � � \f �;,.

.

. �� .

�

todo aos encantos dos prazeres LAR DEPU A I
Nova York. 13 (E.) -- O ;:;ln-· deres da Uníon e os diretores.

mundanos. Verdade é que êle
.

R riVO dícato cperário "Tr·oiter� 1:\�1-')- (i; 1:;""-'(; estão em preparativos.
nunca se manchou com graves DO SANGUE �iE�.�bile 'V/;rk��:;s D:-�i!��1';c ·�bl�iuip;r�'·i'r�iei;r as negociações só-

delitos. Mas, se não tivesse tido MARCA BEGiS'!'1MJJ II'
novas perspectivas para a se] u-I bre o pedido dos

trabal11ador.
es

um encontro providencial com . ção
..

da '3 greves nos Estados I de um aumento de 30 por cen-

{) Bispo Anatoíão, teria certa- I Unidos, mediante U!TIa oferta l.to dos seus salários.

mente o caminho que leva à lá Ford Motor Company, pro-] Entrementes, a greve dos

perdição. A personalidade de

'I' II pondo a aplicação de "S2.11CÕes": 213.000 trabalhadores da Ge-

Anatolão, entretanto, deixou I A S�f.ILli A"f_A' TODO O ORGANISMO � c.'.cntra a paralisação de tl:aba-I' nera1 Motdrs entrou em sua

uma impressão tão profunda, O Fígado. o BQ\ o; o coração o E8tômf.go, 08

II
lho não autorizado. 03 lideres terceira semana, com poucas.

que 'Viaâor se entregoua dir�-I PUlmões li Péle, Prucuz Dures de Cabeça, Dõres da Union, que é filiada á C. 1. esperanças- de uma rápida 80-

çãoespíritual do Bispo. DeP91s nOB OBS09, Reumatismo, Cegueira, Queda do Cs- O., prepuseram-se a aceitar

'lIUÇã,O.
As negociações estã�

. de alguns anos de formaçao, belo, Anemia, e Abortos i demissão pela companhia de sendo reiniciadas, mas. os pn-
Anatoíão elevou seu discípulo Inofensivo ,w organísmo. Agradável como Ilcôr. I qualquer empregado consíde- meiros resultados da votação
à. dignidade sacerdotal. Decor- O ELIXIR 914 está aprovado pelo D.. N. S. P. rado enleado de fomentar. íns-j no seio dos Si.ndícatos sóbre o

ridos mais alguns anos, Viador como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reg. I tig-�l' 011 dirigir algum moví-] pedido do presidente 'I'ruman

foi chamado para substituir I matlsmo da mesma origem. _

mente não autorizado .de pa-! para a volta dos operários ao-

seu mestre no ofício episcopal VALIOSAS OPINiOES I
ralísacão de trabalhe. Verifi- i trabalho indicam que o apelo

A sua tarefa era árdua, e, ten- O ELIXIR «914». dada a spa Atesto que aplitlue1 muUilS i ca-se essa oferta quando os u- t nã será atendido.

do alcançado a realização de base. é ótimo lluKmar do h'l- vezes e ELIXm «91it» o�te.ndD � I

Iseus planos, pode contar com tilmt!DIO da smns princ'ipalmen- SOOture cm malharEIS f'esuttadM ã
.. li � ...

�

.

tn ��..... "'.1 Cert�dão de casa-
alguns anos de folga. Mas, te nos casos em que ii via bo- no k'c.taiil8nls da Sifiliá� � c·:� IiI f4.II!(J �

Deus tinha planos diferentes. cai'é ii única POSSíV9!.. � I
�

I me��o fim Ingar
o Bispo de Bérgamo achavã-se I (a) Dr. Benedito Talnsa. (i) Dr. Rafael Barto!etU � � .t>IlfJ:'iJn :: "I;:;'; ! .�:� J�� �,v.:_ u

às portas da morte. víador foi ........-
...--------.-_--_--------.-

••-=:........ 1\1. l'ttaN AU#,rn:
I

da cednla
visitá-lo. Então o moribundo ..t.cldente de �vl::::l!_l'ao no nlO I .

Pi. lU! 'u"
. K

.

I
-..

. ..el�ogyEII.. iFuGe Rio Branco, 13 (E.) - Na
implorou-lhe que cuidasse de RIO, 13 (E.) _. Ontem pela manhã, na ponta do Calabou- OWElWSf6CQO apuração, ontem, verificou-se
um sucessor em Bérgamo e se

ço, verificou-se um acidente com um avião militar, que, graças
t �!:':�QtS� um caso interessante. Em lu-

mudasse para a séde de Bérga- à perícia do piloto, não teve maiores consequências. JIi,_ gar das cédulas, foi encontra-
mo, onde se precisava de um O aparelho deveria voar para Q Cam.po dos Afonsos. De- da, dentro de uma sobrecarta,
Bispo enérgico. S. Viador aceí-

pois de cuidadosamente examinado, tomaram lugar em suas a certidão de casamento de um
tou a sugestão. Os últimos 12

naceles o piloto, segundo tenente Ubirajara Ludwig, e o aspí- eleitor. O referido eleitor que
anos de vida estavam cheios de

rante Antônio Guerra Neto. Pôsto a funcionar, o motor apre- assistia á apuração disse ha-
trabalhos e de dificuldades; sentou-se normal e o aparelho manobrou para decolar. Mas, ver-se atrapalhado na ocasião,
mas, 'eram, ao mesmo tempo, à altura de um metro mais ou menos, o moton falhou, deixando p-edindo, então, para votar no-
uma digna preparação para 40 piloto altematíva de manobrar com arrojo ou projetar-se vamente o Que não lhe foi
a eternidade.

ao m�r. Rápído, .C? tenente Ubirajara manobrou para a: esquer-

I
concedido.

�

* I(: '* da atirando o aviao contra.a barragem do campo. Perturada .a i..._-------------,ESPIRITISMO cêrca de arame, o aparelho caiu no campo e capotou. .<- ..�.. �... PROfESSORA
.

Como de costume, realizam- O acidente não teve graves consequências, pois o tenente I I Datilografia e 1-
.

se hoje, às 19,30 horas, pales- Ubirajara e-o aspirante Guerra sofreram, apenas, ligeiras con-]
T

.I

I'"
Correspondência-Comercial

tras doutrinárias, nos seguin- tusões. errlve gas Rua �lvQro de Carvalho. 65

tes Centros Espíritas, desta ca-

pital: C. E. Araújo Figueredo, venenoso
;{!:�:r���e�:��a ��r!�nd� r,'l1�\ �ST:� �1VR8L..
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.

\

CASA MISCELANEA distri
buiooca dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvalas e Dieco�.
Rua CoJoselheiro Mafra. 6

'Vashington, 13 (E.) - O co-
,

.U_ 11·.II._I_ti: If (I[fnlli.UI_ l_:Ji'i remel Bergerd Bernstein, mem
b13 IJIU U n UI IHU\I� bro do govérno militar dos Es-

tados Unidos, na Alemanha,
declarou, perante a sub-comís

f5T�c�ura de"1u�_ Fo�m(lto:J6�23. são militar do Senado, que a
fi cO?!lulos. 328 RaIJlpOS. 24'2Hex!os_ Alemanha descobrira o mais
115 9rClvur06. ,

. .,;' ..

" .. , Imortífero gas venenoso do
S��e -:_ Onelltaça�w A.hmêlllaça. �'�e, mundo, depois de experiências
prOitllÇ30 • Ooenças e R�medijls dos· feitas com os internados nos

EQUlNOS,Ó.BOillNOS!, S_lJl:NOS. 9�l� campos de concentração. De
!N().S. ÇA,:aI�S:. (AE�, CQ_tkliº.s� clarou· que a investigação proGATOS f. AVE�.. cedida, revelara que um _ gás
Preço sob registtl:) ou Reernbols�l desconhecido das autoridades
POS!w. Cl- S 30.08 �rilIta Cruzeiloo4... militares aliadas foi'a aperfei- M·

·

té
10

d 6A veoda.em (oi�s as tivrCl!l"ias dOj , lUIS l'I'il«l 'l BerraBlOsil ®u çoado por funcionários tecni- li II lU' ti

cos da "Ig Farben" em Wup- E D I T A L

pertal e Elberfeld. Acrescentou i De acôrdo com o rádio circn-

�...... _,.�_-�
Cilu F!J'III,J4.,JlniIC�Ht_.€lj s, P�gl!i que pelo menos_êsse t-errivel se-Ilar n. 782-A-2, de 30-11-945,.�O

gredo os alemaes esperavam exmo. sr. Cmt. desta RegulO,
poupar para uma próxirr;a I f?i s�s�nso o "Dia do Reser-

I ?u�r���. Ac.en�_��u que.o .,�a�! VLSt�:, n? corre�!e ��o.
I r:oueüa :r,J'::;n'=LLa� em q_aalcIJ_E:l i OUmp'l.O Momao L zlho. Ten.

,r

üa:; mas:cara;s e:x::stsntes. i Cel. Chefe da 16a C. R.
,

�----------------------.�

de aUlofia de 10ÃO 8RUNI�r

'Correio LateaDO
Venda avulsa na

AGENCIA PROGRESSO
�

A partir do dia 20
Rio, 13 (A. N.) - O Tesouro

Nacional, por determinaçãL\ da
Diretoria de Despesa Pública,
jniciará, no próximo dia 20, o
pagamento do funcionalisIp.o
federal compreendendo os ser

vidores ativos e inativos. O pa
gamento corresponderá aos

vencimentos do mês de dezem
bro e ao abono prcvisó:�io.

.

BllHAS EBIMIU·S' itA.fHEIH:S LU:

I-
t
I

('
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liJTaOO-Sexta .. 'eira. 14 _ Dezembro de 19.5 7

Indicador·· édico �:::a�!lb:�aem
-......,."_,,...._--..-...........,...�..?... ...._&........w....._..&P"'_ Washington, (S. L H.) - 0'

DR. BIASE FARACO primeiro serviço aéreo regular
M6cttoo - cOOtil do Sen1ço c1'tt Sft11iII do oeatro a aau. em redor do mundo, recente-

DOENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENlTAIS DB mente inaugurado pelo Co
,1UIBOS OS SEXOS -_ RAIOS INFRA-VERMEf..HOS E ULTRA-VIOLETAS mando do Transporte Aéreo

CONSULTAS: das 3 às I} h. - R. Felipe Sehmídt, '" (A T C) do Exército dos Esta-
RES.: R. Joinvile, 47 -' FONE 1641 dos Unidos, é o "precursor daReQ311miu suo clínica

-------------------------- idéa aérea", segundo o general
DR. SAVAS LACERDA Harold George, chefe do ATe.

O general George fez esta de
CUnica médico-Cirúrgica de Olhal'! -_ Ouvidos. NSII"iu - G&l'IJUlta, claração no momento em queDiploma de habilitação do Conselho Nacional de OltalmolOli..
CONSULTéRfO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 b 18 horu. um gigantesco tranporte qua-
RESIDENCIA - Conseíheíro Mafra. 77. dri-motor aterrava na pista

TELEfONES 1418 e 1204 iluminada do Aeroporto Nacio-
.------------- nal, depondo em terra oito pas-

Dr. Polydoro S_ Tbiago sageiros que haviam deixado
o mesmo campo para o primei-CUllica Médica f'1Il Geral
1'0 vôo em redor do mundo, 149

fDoenças do coração, pulmões, fígado, estômago, inteatln04l, horas e 43 minutos antes.
rins e demaís órgão! internos, de adul.toa e CflialUIÇ8S Os passageiros incusive pes- ICONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16 soal militar e civil e três repre-CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas sentantes da imprensa, entreRE8IDENCIA: Av, Trom,lOwski, 62 � FOlte Manual 766 os quais uma mulher, haviam A Fi.cCLliZt1�ão Bcmc�iQ do BClnco do Bra,il S. A. torna públi-

DR. MADEIRA NEVES voado 23.278 milhas em menos co que. tendo em vista o IiÚlpoJIto no Dec"Jleto n. 19953, de 16 de na

de uma semana, sobrevoando vembro d. 1945. estão suapensOA tôdo. • quw.quer rilSuiçõell .abre �

Médica eapedauta e. DOENÇAS DOS OLHOS o Atlântico rumo a Casablanca, peraçõe. et.tuodo.a por pesaoos H.iCG. ou jurídica. originária. do.
,

'd
. -

t
' paí_ de que trota o Decreto-lei n. 3::111, d. 9.12,41. excetuados c..

c.'Uta9 H �1ooIIm"nlO • LoIlp PrOl1l:a 110 lUc Ih J'lUl«Ire
.

para em segm a VIajar a raves
súdito. alerr>ões e japone6ea, que permanecem sujeitos à. d�içõe.

,_••VLTü - r......1 �-- .... lO.30ial&h..àta.rd.. uo.•ptoo.. da Ãfrica do Norte, Oriente do Decreto-lei 4.166, dit 1l3.4Z, c:ontinuandooa seua bens inQlianóvei.
:....-. CM 14 ás 16 -- - oo�al.'lil'OJUol ..... JdG l"1li_ .. f....... - próximo, Índia, China, Fílípí- • aua. tranaaçõ.. 1.1jilitas ao visto previa d•• t� Fiscalização .

.- 1."1 .- .........flI.: ... l"r.......�..
: nas, Guam, Kwajalein, Hawaii I Rep1'Oduzido por tv ..cúdo incompleto.
e São Francisco, antes de sobre- Pelo Be.nco do Brasil S. A. -- Fis:c:aHzaçêio Bancária.

Jo.� P�ro Gil -. Gerente.
voar, sem escala, o continente João Jo.é d. CupGrtino Medeires -- Co.ntador.

1JIIJI1l'IlGJA GlIUtAL - ALTA ClP.1JBGIA - le:oUIIMT1.&!!l DJiI UlUIOlU8 - I'AKrotl norte-americano com destino a
Formado pela hC'.s.ldede d� Me<lJ.cl!l'I.a dll Uill1ver9!d� de �o Pw1o, OIldll foI Washington.�te por vrn:·J.Ds m(l(ll do Servtço Ctrol!'gloo do �or. A.llplo Correi. Neto,

�m d� eI�t.ôm1:lgt> � ..-lu l:J>iUttl:"'*. inte8tW"., �_elgado e gl'o.IlO, t!róld�. l'.lID.t, O "Globester", como se do
�'t:&, �.r.ca.. útero. o..-Ú1C<1 "'cg�rA��rj(.'(K_�e, hldr<Y��l<8, yQt'� .. Ilóntla mina o novo serviço, mantem
.... U "ll.."."f!, a Ru'A E'ellpe SdUllldt. 21 ,altOIl d!l. (..'11_ f'ua.lttOi. T..I, 1.60&.

uma viagem por semana, cír-�r Ittut E!IteY.. JdlliOr. 1'75>: 'hl. :I'1l!4
__,_---------------------------'� cunda o mundo em sua quase

DR A SANTAELLA maior circunferência, para em
• 16 pontos no globo, cobrando

(Díplomado pela Faculdade Nacional de Medici�a da de cada passageiro $ .

tTn1versidade do Brasil). Médico por concurso do Servlço Na- 2.656.15 pela viagem em torno
eItmal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- da terra.
wDc6rdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

1·'C.LaNICA M�D1CA - DOENÇAS NEBVOSAS '
.

- Consultório: Edifício Amélia Neto .
.

- Rua i�lípe Schmidt. Consultas; Das 15 ás 18 horas --

.

Residência: Rua Alva:ro de Carvalho n? 18 - Floríanópolí.!.

DR. ROLDÃO f1lNSONl

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Ftcrienôpolle
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

A R A U J'ODR.
AHtateBte do Prof. Saneoa, do Rio de .J_eIro

ESPECIALISTA
!Joençu e ()P�1'1Iç6e9 êos OLHOS. OlJYlDO.'3, NARIZ e GARGANTA

Clru.-gla modf!l.'WI de GUELA f>E LOBO. do LABIO LEPORt!N<:l (lábio .. c6u

da bOca ferulldm1 de n�)

Jll6fallf()llCOpla. !::n!qui\"9C(1pla, bronecscopía pare retill'\ll.da de corpoe eonnnhOll, ..te.

(1QNSUL'l'A!S: d.. 18 ... 11 e cIu 15 lA 1Ii bOl'u

Rua Nunes Ma(hado n. 20 ... Fone 1441

Dr. Newton d'''vlla OU. ANTô1\10 MONIZ, IOpuos;õe.·· Viall Urinaria.·- Doen-
... do. intelltinos, reto .. Qm.t. f)(;' ARAG10-- Harnorroidall. Tratamento do � �. .. P\ .... ..::

ooUte amebiona.
Fkloteropia -- Infra-vermelha,
Conault: Vitor Meirelu, 2S.

AteDd. diar!a;mente ã. 11.30 hl& .,

� tarde. daa 16 N. em diantlil
R..ld I Vida! Ramos, 86.

Foue, 1007.

\

Novidades todas as

semanas

tk� <& on..� 0IiaA_ " 4)111'__
k _lU. p�_ .. 4Io9!lItM <fie _.__

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
·.UWl_'" !lU 16 b 1'1 lIuna. .-mo·
''5.". �,:'��� u.���, � �""...

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. �IÁR.IO WENnHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"Chiquinho" )
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDli:NCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

Sedas,

SA·S

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Mo,re.ra & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

Fi.scalização
Decreto-lei 3911,

Bancária
de 9 ..12.41

AUTOMOBILISTAS
Afenção

Faro; o. seu dínamo ou motor

de arronco o

I)� c,f.\'-o OfiCINA ENALDA

It'fl"o-Radio-"\e Rua Conselheiro. Mofro ne. 135

ESClU'l'óRIO JURÍDHJO CO:JIERCIAL
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos
Endereço 'fel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Orgamaacâo antes de se decidir pela compra ou venda
de imoveis, pinhais 011 qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogér-io, 54 - Caixa Pastal 54 - Fone 54

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. __o Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques
_0 Banco do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

..t:\_DVOG .1:'\..DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr .. J. J. DE SOUSA CABRAL

)1,,,
__ES_C_R_I_T_Ó_R_I_O_:_R_u_o_F_e_l_ip_e_S_C_h_m_l_'d_t_52__S_ol,o__

5

__1....

Edífício Cruzeiro - Florianópolis.
,_

FARMACIA ESPERANÇA
ti. Farmaeê.tl.,o NILO LAUS
Ilo� 111 a'lllUUllLl _.. ....�

_......__.,. " !IIfJÚ'.�... - a_p.atlu - P'__'_ -

� .. IIoft......

___ .. GSII&I .--...........� .....

Casimiras e Lãs'

.�. 8(0$
ORLANDO SOA R_PBJLL]

Bua �onselheiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- Ead. 'feleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

��======:=::::IIIl=========�=�====�=�=====��"=======""""""�'-=-
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I Já não padece dúvida a pUjança do Partido Social Democrático. No Brasil e t
em Santa Catarina, os algarismos eleitorais consagrai" a Gaspar Duira e Nerêu

-

RauJos� como cidadãos de prestígio incontestável.
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I

�____________________________________________________
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I
I

Serviço Eleitoral IA sêde da !
Tribunal Regional E_leitoral de Conferência I

- Santa Catarma
Masco" 1 � (D P) __

1\ P1'O-'
Resultados das eleições de! xima co�fel�nci� �omo�t�das Idois de dezembro, em todo Es- as outras reuniões de Moscou

tado, c?nhecidos na Secret�ria terá censura; esta, na últim; Ido Tnbunal Regional Eleíto- semana, veio restaurar todas
ral, até o dia 12 do corrente; as condições que existiam até
PARA PRESIDENTE DA novembro. A única exceção aos

REPúBLICA; Eurico Gaspar tempos de guerra é que os mo

Dutra, 87.044 votos - Eduard.o

I
vimentos e residências dos de

Gomes, 44.892 votos - Yedo legados estrangeiros não serão
Fiuza, 1.604 votos - Mário fi'Q- secretas.
Iin Teles, 37 votos. I Nas reuniões anteriores as
PARA SENADORES: Nerêu informações eram obtidas atra

de Oliveira Ramos, 67.707 tro- vés de porta-vozes britânicos
tos - Ivo d' Aquino Fonseca, ou americanos. Os textos of'í-
66.189 votos - Adolfo Konder·· ciaís e os comunicados rínaís
45.495 votos - Arístílíano Lau-! eram entregues aos correspon
l'ea:r�o. Ramos, 44.127 votos - dentes pelas delegações anglo
Getúlio DorI_1eles Vargas, 8.212 americanas hão por fontes
votos - Luiz Carlos Prestes, russas. Os comentários e inter-
1.667 votos - Alvaro S08,1_'eS pretações eram escritos em

Ventura, 1.445 vo�os - LE- Londres ou Washington dada a
GENDA PARTIDARIA: Parti- lentidão das transmissões de
do Social Democrático, 6'3.146 Moscou.
votos - União Democrática Churchill Eden e Hull tive
Nacional, 44.004 votos -- Par- ram uteis entrevistas com a
tido de Representação Popular, imprensa, mas os russos se
6.977 votos - Partido 'I'raba- contentam com os comentários
lhista Brasileiro, tO.397 votos escritos na conclusão das con

-:- Partido Comunista do Bra- versações.
sil, 1.6:13 votos - PARA DEPU, ----------

TADO FF.DERAL: VOTO PI-;'E- P'I t tFERENCIAL: Nerêu de Olíveí- 1 O OS mor os
ra R�:, . .110S, 12.39:1 votos -

Aderbal Ramos da Silva, 11.616
votos - Ivo d'Aquino Fonseca,
9.083, votos - Altamiro Lobo
Guimarães, 9.706 votos - Hans
Jordan, 3.657 votos - Orlando
Brasil, 3.964 votos - Roberto
Grossenbacher, 3.245 votos
Otacilio Costa, 6.801 votos -

Rogério Vieira, 1.832 votos -

Afonso Guilhermino Wander

ley Junior, 4.918 votos - Cal'
mosino Camargo Araujo. 13.425
votos - Henrique Rupp Ju
nior, 3.931 votos - HeriiJertú
Hülse, 2.409 votos - Oswaldo
Rodrigues Cabral, 2.623 v )tos

Florlan6pol•• 14 de Dezembro ele '1945

Peiping, 13 (U. P.) - A exi
bição de fôrça aéro-naval dos
Estados Unidos sôbre o norte
da China custou a vida de 12
pilotos.
Aviões americanos, cada um

com dois homens, deixaram a

base de Tongtao no sábado de
vendo atingir a fós do Taku,
onde iriam para Tiensin, e des
ta, rio acima, regressando á ba
se. Esses aviões estão desapare
cidos,

- Plácido Olimpio de Oliveira,
5.087 votos - João Bayer Fi
lho, 3.215 votos - Cônego To-
maz Adalberto da Silva Fontes

RITZ Hoje, 6a -feira, às 5',692 ,votos - Max Tavare�
19,30 horq� I

d Amaral, 8.751 votos - Jorge
Roberto Taylor, Thomaz Mitch .. l. Lacerda, 6.466 votos - Dorval
Loyd Nolan. George Murphy, Laa I Campos, 288 votos - Luiz Car-
Bewman e Robert Walker em: los Prestes 526 votoN _ A1 \ aro
A PATRULHA DE BATAAN . 't, o

"

A historia emocionante de treze
Soales Ven"ura, 707 voto" -

heroe. que a.aombrorotn o mundo Hipólito do Vale Pereira, 5.; vo
com seu valor 1 tos Sebastião Bousficld

Um e.peto.culo impreSllionantemen- Vieira, 20 votos - Getúlk Dor.
te dantellco que ficará aempre
lembrado como um dos moi. im-

neles VEtrgas, 1.819 voto.>

portante. e artillticolI «epic'Pictu- Otacilio Nascimento, 1.430 vo

re.» feitos ne.. ultima. temporada,! tos - Edson Silveira 8 •. ; .in.
RIGOROSAMENTE PROIBIDO 39 votos - Rita Costa Ma�hei�

A'l'E' 18 ANOS
ros, 21 votos - Gualberto l�a-No programa:

Notícia. da .emana - DFB malho, 189 votos - Aristides
Noticiário Universal o Jornal Largura, 6. 439 votos - G:::ro•

Preço.: Cr$ 3,60 e
_ 2.40 mano Donner, 177 votos _

Alberto Bitencourt Cootrin Ne
to, 14 votos - Manoel Alves
:Ribeiro, 6 votos - Severino
Leite Sampai, 26 votos - Lniz Ide Sousa 11 votos.

Domingo. no RITZ às 16,15. 18.30 e

20,30 hora•.
Olivia de HovilJcmd e Robert

Cummi!'l.gs em:

SUA ALTEZA QUER CASAR

ROXY Hoje, 6.a feira, à,g
19,30 horas

Ses.ões dali Moças
Ann Sharidan e Dsnnis Morgan em:

AZAS DA VITORIA
Plena de vertiqinola atividade, ra-'

p.leta de emoções int�nsaa e ação
vlbrax;t-te e tumultuosa.. esta peli
cuIa e a narrativa maia realiflta

que o cinema já apreuntou.
Impróprio até 14 anos

No programa:
Filme Jornal o DFB

A Ra,;>oiio e as uvas o desenho
Preços Cr$ 1.20. 1.80 e 2,40

:?580
1.864- 1.6�9

E1
ii

Pd, - p' ,f;� ."'d
W

�í t&. IGovêrno do Estado
lelçoes r ....;1ls� enCI�IS

.

(lg hacharéisem Ciências Económicas que

RESULT.4.1 ()'" CO--'IPLETO'-J r
...

este ano ccncluiram seu curso ua Academia de
- .' .11_) I� _ l' ..� POR MU:NICIPIOS Comércio de Santa Catarina fiaernm reaa r

}IunicÍI>ios Dutra Bríeadeíro -mssa, hoje, na Catedr�l Metropolitana. ás o
.

,t
<....J

(, J horas. O sr. dr. J ...UlZ Callon i, 1 ntcrventor Ie-

I Orleães :�.()4-3 H78 dera I. íóa-se representar pelo seu ajudante-de
ordem, 2U tenente Piraguai Tavares, no referi-

1.56õ do ato, 'lt'lf" foi oficiado por Dom Joaquim Do
mingues de Oliveira, Arcehispo _;,\lttropc,litano.

'I'Ijnca s _ .

'l'_imhó .. _ _ .

São Fraucisco aO Sul .

Uruçanga .

São José _ .

Campos N"o, os .

São Joaquim .

Itaíõpolís .

Juinvíle .

Laguna .

Blguaçu .

W jUai'ra .

H PaUIO�a .

Cresclu Illll .

Jaragná do Sul .

J 7 Pôrto União _ .

18 :Nova Trento r •• ,.

19 -Ioaçaba .

20 Brusque .

Ihírama .................•

('urítfbanos .

Caçador _ .

24 Rodeio .

Sena Alta 0 •••••••••• o ••••

Concórdia .

Ara.quarí -

.

Indaial 0 ••••••••••••••••••

29 Pôrto Belo .

30 Italaí .

31 Campo AJeg'l'e .

Floríauõpolts .

Imaruí .

Camborfú .

Al'arangllH .

3(, Videira .

37 'I'ubarão .

38 Lajes ',.

39 .Ta.guarnna .

'lO Rio do Sul .

41 Bom Retiro .

2.29;' 824:
2.588 704
1.980 1.233
4.810 ].617
1.8:H 1.693
2.228 ;)77
7.203 2.970
iJ.422 1.744
1.170 1.113
4.072 432
:?885 1.904
:1.671 846
4.203 1.MO
3.322 826
1.53'1 2'09
4.105 1.670
3.860 1.051)
2.065 1.iJ42
2.190 1.227
2.398 768
213 1.281

2.283 1.129
:>.631 583
1.308 :US
1.680 2.067
830 2á6

4.576 4:.571
782 161

8.091 5.811
1.191 322
589 445

4.399 1.881
3.133 631
.5.0á5 1.245
6.457 3.183
637 lS3

4.856 4.572
2.0�n T.6S0

,)

H

10
11
12

];)
.16

21
22
23

27
28

32

123.600 ;)8.112

Envie os votos de
BOAS FESTAS E ANO NOVO

através o

o México

MARIA FERNANDES PEREIRA OLIVEIRA
MISSA DE SÉTIMO DIA

Braço de Longa Distancia
da

C,oipanhia Telefonica Calarinense
- I

quer intervenção
México, 13 (A. P.) - o secretário do Exterior Castillo

Najera, enviou uma nota oficial ao seu c01ega' uruguaio,
Eduardo Rodriguez Larreta, comunicando que o México não

concord?- com a propósta de intervenção coletiva neste hemis
fério.

Antonio Pereira Oliveira Neto e filhos. Viuva
Maria Clementina Lopez Fernandes e filholi,
Viuva Leonor Pereira Oliyeira e Família. New
ton Brüggemann e Senhora, profundamente
abalados com o repentino falecimento de sua

querido e inesquecivel esposa. mãe. filha, irmã. nóra e" cunhada
-- MARIA -- �gradecem de coração Q8 manifestações da pellar que
receberam. 9 convidam 011 pnrentel e orraigos para a I�i••a de
sétimo dia. que em sua intenção será rezada dia 18. terça-feiro.
à. 7,30 horaa, na Capela do Colégio Catarinense.

Antecipadamente. a.gradecem C08 que comparecerem a àete
ato de religião. 3 v.ol

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

Os licenciados ele 1915 nu Colégio Catarirn-n.
'. se 1c's\ciaram hoje a sua Iormatura , Com missa.

1'·'lH
3C:'=�() de gr3ça rezada às R hor-as na cape

la daquc le educandário, na qual o sr. -Ir. Luiz
Cnllon i, Interventor federal, se fez rcpr'csenuu
pelo capitão Duarte Pedra Pires, chefe de S11a

Ca.<;,a Alili tar.
As 9 .. ,0 horas, o sr-. dr. Luiz Cullotri. vm

companh ia de sua esposa. (1. Antonieta Gall(,tM
ti, prt':-:;idente da Comi= ...ào Estadual da Leg'iáu
urnsilcira de Asvist ôncia. l' do capi táo Duarn
P,··rll'él Pires, chegou ao Colégio. onde foi rc

cebido pejo rCVJ11O. padre diretor Het-toldo
Hr-iun c corpo docente. c conduzido ao salào

I de ff'sbts, pnra asaictir ao ato da entreca de
diplomas e ft solenidade de despedi-la tios .)�
licenciados. em nome do" quais discur-sou l1 io-
verti Dario da Rosa. Etn seguida I) xr. n�'off':-;'
sor José \\'é1i'k�ll leu íl 5('11 di:".(.'UI·�(J t..Ie- pani
ninfa da .turma, A convite dv revruo. padre
Bcrtnldo Br-aun, diretor do Ct)!l'f�io, O sr. dr .

Luiz Cal lotti prenunciou ligeira alocucno alu
:;1V:1 ao ato.
Passando-se os convidados rt sala de vi"ita,.;.

do estahelecimento, foi-lhes ali servido um eá
lice de vinho,
As 1� horas de hoje. De; liccuci.rndos re:-tltz:lrr:

11111 snr-àu .lansaut e no Ch:b" Doze de Agô3tr'

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva
e

'oão Batista
BonnaS$is I

Ru����GS:��tS 34, I'SQ-la 3. Telef. 16-31 .

•••aa.�

------.�-------
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Apôío soviético
Chungking, 13 (D. P.) --- A

agência chinesa anuncia que
os governos russo e chinês con
cluíram negociações sôbre o

envio de forças chinesas por
via aél'ea, para a Manchul'ia,
Também se chegou a acõrdo
para entrega da administra
ção local, em toda a Manchu
ria, aos chineses; as autorida
des russas concordaram em
dar todo o apô10 e protecão ás
fôrça.s do govêrno na Ma"nc:m
ria. Levará 10 dias o envio por
via aérea de uma divisão com

pleta chinesa para Chang(chung.
Chungking, 11 (A. P.) - O

941) Exército chinês partirá por
via aérea do norte da China
para Changchun e o 92° Exér
cito partirá para Chinhsien
onde se encontra o Q. G. avan-

I çado chinês 110 mnhas a nor

deste de Shahsaiwan.

E' candidato
Buenos Aires, 13 (D. P.i -

Pela primeira vez il)i ofiCIal
mente anw:ciada ser PelOU
candidato à pre,3idência nas
eleições; e i'sto se f::z na deela
ração 0111 que '-) coronel repudia
os teroteios de sábado. A decla
ração que ocupa uma só folha
foi tlbtribuida <;, todos os jor
nais e agências. O papel é tim
brado: "Junta Executva Na
cional pro-candidatura do co-

I 1'onel Peron
- Secl'etari:il. Ge-

ral". .

Aviso do Ministro
da Guerra
Rio 13 (A. N.) - O ministro

da Guerra baixou aviso estabe
lecendo Que é permitido a rea

l,ização de exames de segunda
epoca: aos alunos das EscolaS
Preparatórias que não obtlve� ,

ram aUl'ovacão em mais de
duas a�las do ensino teórico no

carente ano .

.;--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


