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Os resultados parciais das' eleições para a Presidência da Repú
blica, de que temos conhecimento, são até agora:

Gaspar Dutra: 244.330· votos, Eduardo Gomes: 169.590 votos.

Contra um ato de Mac ,Arlhur
Montreal, 4 (E.) - o Comité Nacional da Associação Canadensc de

Trabalhadores Científicos, formulou Ulll protesto contra a destruição,
por ornem do general :\1:ac Arthur, de 5 ciclotons (máquinas para que

brar atômu) japoneses. O protesto qualificou o referido ato de "Incon

siderada destruição de valiosos instrumentos científicos".
A destruição foi executada pelo pessoal da engenharia do exército

<los Estados L'nidos. A medida já suscitará o protesto dos cientistas dos

Estados Unidox, que compararam a atos dos alemães, na guerra passa

da, destr-uindo as bibliotécas do, países invadidos.
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'f.ARINA

Proeríetarto e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
-_'------

Ano XXXI F1orianlpolls Quarta feira, 5 de Dezembro de 1 �45

. L?ndres, 4 (E.) - Cêrca de quarenta
[ornalístas e numerosos populares se reuniram
eIl_l :VVstmin�ter. para <l:ssistir a primeira provaOfICIal daquilo que devia ser o "primeiro auto
mo�el �tômico" do mundo. A experiência, que
.sena feita na presença do Ministro de Combus
tíveís e energia, Sr. ShinwIl, não teve lugar.

O inventor, professor Wilson, declarou
que o automovel tinha sido sa:botado na rua,
três horas antes do test, havendo os sabotado
res quebrado as peças vitais do aparelhamen
to atômico e quemovimentam o veículo. Disse
que as avarias foram feitas por pessoas que te
mem os efeitos de sua invencão na indústria
automobilisticà.

'

Assediado pelos jornalistas o Professor
., Wilson declarou que o Ministro Shinwll podia
falar em seu nome e negou-se a revelar onde
morava. Respondendo a pergunta que lhe fez

Virá ao Brasil
•••

Londres (B. N. s.) - r� provável I

Desejam conhecer
ses que prestaram sua contribuição
individual para aliviar a fome e as

dificnldadcs na Grécia vão ser con-

vidados a visitar as cidades e vilas

dêsse país" - escreve o correspon
dente do "Yorhsh ire Post ", acres

centando que isso Ihe Ioi revelado
na Embaixada da Grécia pelo pre
sidente da Cruz Yermelha grega.
dr. Cawadias, segundo inforllla ain
..la o correspondente, declarou que

esperal'a qUé' os representantes de
tôdas as grandes e pequenas cida
des da Grã-Bretanha que haviam
Jeito contribuições individuais ú
Grécia pudessem agora entrar em

("onlaclo pessoal com os ([UC lhes
s<io gratos pelo auxílio por {�les

}J1·l'slados.
"Os gregos" - disse o dr. Cawa

(lias - "querem a amizade do povo
hriti\nic,). Eles jú conhecem muitos

comhatenl'es britânicos, e agora de-

sejam dar as bôas vindas do seu

país :ws «ue vieram direlamente

das cidadcs e dos campos da (;rã

Brelanha",

Pelo Major Ausbin Johnson

Sir Alexandcr Gdogan sub-secretário permanente para os negócios ex

tr-r iurcs, deu instruçóes para a realização de perquisas fracassos da Li

ga das Naçôcs. Em HH2, Cladwin Jcbb. atualmente sccretárío do Exe
cutivo Internacional da Comissão Preparatória e então á frente do De

partamento de Pe rquisus, iniciou os trabalhos sôb re os planos de uma

nova organização mundial. A própria Carta das Nações Cnidas, embo
ra UI'esse tidu o conCllrso de v{trios países, em muitos aspéctos teve a

lnspiraçãu britânica. COI1!O IlO que diz respeito ú c()ncepção do Co-
1l'ité :\Iilitar idealizado par31 dar fôrça as del�beraç(íes do Conselho de

Segurança.
Assim, pode-se dizer que a Organização qne foi concebida em Dum

barton Caks, que nasceu em S. Francisco, e que yeio ganhar corpo em

Londres, dificilmente deixará dl' exibir UI influl'ncia britânica.

Gêneros alimentícios para Berlim

Jazidas petrOlíferas
Londres - (BNS) - Nova

tentativa vai ser feita dentro
em breve para fazer jorrar
mais petróleo na Grã-Breta
nha - revela um correspon
dente do "Evening News". "Se
a tentativa for coroada de su
cesso haverá possivelmente
uma jazida petrolífera a ape
nas 30 milhas de Londres. O
trabalho vai ser feito pela com

panhia de exploração Darcy,
subsidiária de Anglo-Iranían
Oil Company. O dr. Lees, geó
logo chefe da companhia in
formou que ela obteve licença
para explorar 3.500 milhas
quadradas de terreno.
Disse ainda o dr. Lees que a

Anglo-Iranian já possuia cam

pos petrolíferos em Dottingha
mehire, os quais já haviam
produzido até agora 400.000
toneladas de petróleo. "Nas
buscas que temos realizado pa
ra localizar petróleo, descobri
mos novas e importantes re

servas camboníferas no lan
cashire", acrescentou o geólo
go, concluindo: "É passiveI
que em nossas novas explora
cões venhamos a encontIai ou
tras jazidas carboníferas"
conclue o correspondente.

(111(, Ladv Baden Powell, viúva do
fundado): do escotismo realize Londres, (BNS) - Depois da cerimônia inaugural realizada sábado

uma viagem ao Brasil. n�s primei- último, a Comissão Preparat�í�ia da Organização das Nações L:nida.s pa�
ros dias de janeiro do próximo ano.' sou agora, aos trahalhos práticos. Os observadores decrevem a (I!SPOSI-

Depois de: lima curta estadia no cào dI' ânimo dos delegados das 51 nações como urna disposição de tra

Brasil Ladv Baden Powell pret.en-
balho temperado por U111 grande sentido de responsabilidade. Espera-se

, .

que a questão da sede permanente da C:-\O (Unitet National Organiza-de visitar o Uruguay, a Argentina
e o Chile, partindo depois para Ha- tion) figurará em primeiro lugar entre os importantes problemas a se-

rem examinados. Notou-se já ser bastante difundida, entre os delegados,vana, onde assistirá, em princípios
de fevereiro a conferência que se-

.: intenção de enfrentar esse' problema com clarividência e livremente,
rá realizada'na capital de Cuba pe-

(1)111 () fim de rever a rccomendação da Ill�ioria rio, (�Ol1lité Exe:uti.\'�
I· . 'Cf ',. çõc d 0SCOt'SI11() I

cm favor do cstabcler imcnto da sede nos Estudos I, nidos. O ConuteaSOI,,31lIZ.t,CS e�. J..
•. _'"

Lati, Bad('JI Powell terminará LXl'cuIIYO, ern sua srssuo final da noite de sábado, recomendou que a

sua visita á América por uma via-I dccisâo .sóbr� � ;Jro.blel:1a da fixaç�o �a sede pela Comissão Preparató-
gell1 através dos Estados Unidos .[!'la, devia exrgrr dOJS terços de rnuiorra.

,

•

e::anadá, donde deverá regressar á Nolc Baker, ministro de Estado .ern seu discurso de bôas vindas aos

Grâ-Brctuuha em abril. membros da Comissão Preparatória, sal icnlnu a confiança da Grã-Bre-
lanha no sucesso da Organização das Nações Unidas, lembrando que
o primeiro ministro Al llce definira como o primeiro objcl ivo da políti
ca externa br itâ nicu.

O govêrno hr-itún ico estú particularmente sal isf'c ito por ter hospe
Londres (B. X S.) - "Os inglê- dado primc irumcn tc. os membros do Comité Executivo, agora os com

ponentes da Comissão Proparatór-in e, em janeiro, os membros da pri
meira reunião geral da Assembléia da l:XO. Muito antes da conferência
de Dumburton C:,ks realizada em 1942, da verdade na prhuavera de 1942,

! H. 9548 A prÓXima conle- O «Dia de Gra�a»
.....

d· I Londres, (BNS) - O prí-
A • rencla moo 18 meiro "dia de Graça" dos ame-

atom lea Londres 4 (E) Por Er ricanos após a vitória foi cele
nest Block - A 'Comissão Pl'e= brado em Londres como uma

paratória das Nações Unidas exaltação das fôrças armadas
concordou em estabelecer dez unidas "que lutaram pela li

Shinweli., o Prof. Wilson disse que o 110VO car- comités principais da nova 01'- berdade" - escreve o "Daily
1'0 era movido pelo frenunum e de um outro ganização _ Comité dos Che- Telegrapfh". Uma grande as

composto químico, cujo nome não quiz revelar. fes de Estado Maior e Comité sístêncía anglo-americana reu
Já percorrera milhares de milhas no automó- Político e de Segurança. níu-se

-

no Albert Hall, os
vel e tírára uma patente provisória Oferecera O Comité dos Chefes de Es- auspícios da American And
seu invento ao govêrno, em princípios da guer- tado Maior aconselhará o Con-I British Comlonwesalth Asso
ra, mas fora rejeitado. Apresentára depois a selho de Segurança da ONU, cíatíon, afim de ouvir músicas,
descoberta ao Mal. do Ar, Sir Arthur Harris, ao passo que o Comité Político versos e trecI:0� em pros� exal
mas êste também recusara. Uma potencia es- será ramo da Assembléia Ge- tando os espíritos amencanos.

trangeira procurou-o em certa época para ad- ral das Nações Unidas. O Co-
.

Falando ?urante a cerimô
quirir o invento, mas negara-se a entrar em míté de Chefes de Estado ma, o embaixador norte-ame
qualquer entendimento com seus representan- Maior que preparará e dirigi- ricano Winant enalteceu a so
teso Afirmou que com o seu aparêlho um auto- rá as ações militares e consís- lidariedade anglo-americana,
quirir o invento, mas negara-se a entrar um tirá dos Chefes de Estado que tanto concorreu para a vi
gasto de oito pences (cerca de trinta centavos Maior da Grã-Bretanha Esta- tória das Nações Unidas na
em moeda brasileira), com uma velocidade dos Unidos, União So�iética, guerra '2 que, sem dúvida algu
tres veses maior do que a do automovel co- Franca e China. 'ma, tanto concorreu para a
mum. Cmprometeu-se Wilson a apresentar, Todos os membros da As- manutenção da paz.
dentro de um mês, tres carros equipados com sembléia terão direito de estar A celebração do "Dia da
seu aparelho. II representandos no Comité Po- Graça" teve, neste ano. um cu-

a f
·

I
lítico e de Segurança, encar- nho todo esp�cial, em que se

nlnra organl·zaça-O comercia I regado dos princípios gerais !es�altol;l, maIs. for�emente, a

I para
a conservação da 'Paz. índíssolúvel soll9anedade dos

Uma das suas principais tare- povos anglo-saxoe� d� um e de
fas consistirá no controle da outro lado do AtlantIco.
bomba atômica. VISITA
Foi também estabelecido que O sr. dr. Luiz Gallotti, In-

o Conselho de Segurança dis- terventor federal, por inter
euta, nas primeiras reuniões, médio do sr. capitão Duarte
os meios pelos quais se póde Pedra Pires, chefe da sua Ca
obter um acôrdo entre os cin- sa Militar, visitou, hoje a D.
coenta e um Estados membros, Joaquim Domingues de Olivei
afim de facilitarem fôrças ar- ra, Arcebispo Metropolitano,
madas e assistência para a para apresentar felicitações
para a conservação da paz. por motivo do aniversário de

O delegado do México mos- s. excia. revma.
trou-se partidário dum comité
separado para os assuntos so
ciais e congêneres, como meio
para condições especiais de
bem-estar para abolir as cau
sas da guerra.
Estão sendo feitos estudos e

preparativos para que os re

presentantes norte-americanos
e canadenses, que desejavam
para sí a séde da ONU, expo
nham suas pretensões. Um
sub-comité examinará as pro
postas de 24 solicitantes no

novo mundo. Entretanto, nos

círculos da conferência, não
havia certeza de que a séde
permanente seja estabelecida
nos Estados Unidos. D o i s
terços da maioria são necessá
rios para essa decisão, e infor
mava-se que alguns delega
dos I a t i no-americanos fo
foram mencionados México e

Brasil - dariam seus votos à
proposta de estabelecer a séde
na Europa. Outros assunto�
discutidos foram a liquidação
da Sociedade das Nações e o

estabelecimento de uma Côrte
Internacional ele Justiça.Londres, -l CU. P.) - A agl-neia do British News Senice na Alema

nlla, informoll que \) abastccimc,nto de gl'l1CrOS alimentícios para Berlim

('�tüo garantidos até abril de 1941i, por acôrdo assinado ôntem, á noite,

pelas 4 potencias de ocupação. Pelo referido acôrdo, o Prefeito da Ca- Camisas, Gravatas, Pijames
pita! apresentará relatórios Illensais sôhre o C''OnSUl1lO e os recrllisito.s I' Meiasd81 melhores, pelos ·me

luturos, p3'ssau<lo as allt,)ridades de ocupação a fornecer o abastecl- D,ores preços s6 na CASA MIS
mento na base das JlC'{'L'ssidades expostas no relatório. CILANEA -RuoC. Mafra, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADo-Quarla-felra. S 118 Dezembro Oe '945

- Um dos observadores da

I Grã-Bretanha observa que o
.

segredo da bomba atômica não
deve ser confundido com o de
senvolvimento nuclear, uma

I
vez que são cousas inteiramen
te diferentes. No que se refere

I à energia nuclear apreciada

I em conjunto pelo Presidente
Truman e ministros da Grã-

I
Breatnha e Canadá ,parece
que vai ganhando terreno a

idéia de confiar o seu respec
i tivo controle internacional a

=-----,----------------------= uma organização que, tudo in-

Clube 12 de Agosto
dica, deverá ser o atual Conse-
lho de Segurança das Nações
Unidas.PROGRA1UA PARA 08 llfESES DE �OVEllIBRO "}<;
_ Num dos seus recentesDRZf;llIBRO DE 1945:

DEZE:ilIBRO discursos o sr. Ernest Bevin I
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es-

afirmou, que a justiça social e I
o lado econômico devem ser

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

os fatores essenciais para reer-

guer o continente europeu e,Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com
com ele, todas as Nações doinício ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas. mundo.

Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo
_ A guerra contra a malá-

durante a CEIA números de canto e musica, e. em seguida, ria, é executada de duas ma-
dança. -neiras na Grã-Bretanha: peloconstantes deste programa, feitas pelo Clube. ataque diréto aos mosquitos e

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o
pela pesquiza incessante de

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma). drogas anti-malárias, afim de
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

assegurar a completa cura e a
22 horas. manutenção da imunidade à [

OBSERVAÇõES infecção da malária.
ÊSte programa está sujeito a modificações, que só se ve-

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

o de rigor, permitindo-se o branco.

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

Ac·ãdemia de Comércio I L�;RÂRIfprROS41
de SE�!!�aDEÇ�J!!ina RU;lO�i::�O;:;i' 33 I�

....

V-�-�_�-I�CIa�_·?..".SO-ven-��-l�IalI�IIl!!ll.�iIIIZIlel-=�·
De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar-

Livros novos e usados, tricos. grandell, para cima de me-

tigo 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943, em diversos idiomas. sa ou parede. sendo um oscilante •

torno público que, no próximo dia 10 de dezembro, às 17 ho- A tende encomendas de proprios para escritório. barbea-
rias, cafes, etc. Tratar na rua AI·

ras, serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10 obras editadas no Brasil mirante Lamego 15.
ano do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas Inseri- ou no estrangeiro .

ções, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês de dezembro,
às 19 horas. ITodas as informações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todon os

dias úteis, das 8 às 10 horas e das 17 às 19 horas. --------------:

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
em Florianópolis, 10 de novembro de 1945.

Flávio Ferrari, Secretário

IiilfãiriElI• •

t....... P:.::�Z.! ISEl\lI REMÉDIO

I

* * *

- Quem te curou elo vício

.bebedeira:
- Minha sogra.
- Como foi isso.
- Calcule que quando

na chuva" via duas sogras
de uma.

da

estava

em vez

o PARAQUEDAS Em
1617, realizaram-se as primei
ras experiências com o para
quedas. Depois, a idéia desse
aparelho foi esquecida até
1793, quando o fisico Leonar
mand se lançou da altura de
um primeiro andar, trazendo
em cada mão um guarda-sol
de 80 polegadas. Posteriormen
te, Garnerin entregou-se de
corpo e alma ao aperfeiçoa
mento do paraquedas. O tipo
que hoje usamos baseia-se 8.U1-

da nas normas que ditaram a

construção do paraquedas que
Garnerin experimentou em

1797.
'"

LESBOS __: Lesbos, a maior
ilha do mar Egeu, também co

nhecida como Mitilene, é divi
dida quase simetricamente pe
lo golfo de Kaloni. Sua super
fície é de 1.750 quilômetros
quadrados. Conta 138 mil ha
bitantes. Sua principal cidade
é Mitilene. Antiga colônia eó
lia, incluida na confederação
de Delfos, foi ocupada simulta
neamente pelos macedônion,
pelos romanos, passou ao im
pério grego e depois aos geno
veses e as turcos. Pertence à
Grécia desde 1913.

. " que a lava de um vulcão
corre com uma velocidade que
pode chegar até a doze quilô
metros por hora.

. " que quando um cavalo
enxerga um tigre põe-se a tre
mer de tal maneira que fica
impossibilitado de dar mais
um único passo sequer.

. " que a Demetrio de Fale-
1'0, orador grego que governou
Atenas durante dez anos, eri
giram-se 360 estátuas de bron
ze, em sua maior parte eques-

..

tres.
. .. que, na Índia, no rio

Ganges, existe um instituto de
beleza ambulante instalado
num barco o qual aparta às di
versas cidades que marginam

�.aquele caudal afim de atender
à sua clientela. ,

[.
I
t
,DOENÇAS NERVOSAS

Com os progressoi!' da medicina.
hoje, as doenças nervosas, quando
tr�tadas em tempo, são males per.
f'eitamente remt;diáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância só pode
prejudicar os indivíduos af�tados de
tais

/
enfermidades, O Serviço Na.

cionál de Doenças mentais dispõe
de um Á!Ilbulatório, que atende gra
tuitamente os doentes RerVOS41S in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamentc.

Laboratório Clínico I
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florlanôpoüs
Dr. H. G S. Mediou Farm. Narbal Alns de Souza

Parm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro. Exame para verificação de
doenças da pele, baca e cabelos. Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas. café. águas. etc.

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários _-J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

..........v:..==rn ........-.:. . • .L61l811f

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta

Ativo

;
<

-1

98.687.816,30
76.736,401.306,20 I

I
i

COMPANBIA "ALIANÇA DA BAlA"
F••dad. e. uno - Séde: B A I Ir.
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do .Baranço de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Ao1.755,97

67.053.245,30
142.176,603,80

"

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades C(

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

PI:
o E·STADO

- _,,-- -

Diário MATUTINO

I
Redação e' Oficinas à
rua João Pinto n." 5

Tel. 1022 - CX. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano erf
Semestre Crf
Trimestre Crf
Mês CrI
Número avulso Cr$

No l.,..rlcr:

CrI
Crf

10,00
40,30
20,00
7,00 i
0,40

.

80,00 ;

45.00
Tr-imestre Cr8 25.00

,Número avulso CI$ 0,50'

I Anúnctos med�nte eontráto,

I
,Os orrgínaíe, mesmo não DOOU-

C8QON. não serão devolvido•.

A direção Dão se respousabmsa
pelos conceitos emitidos nos

Ano

Novidades todas as

semanas

•

Semestre

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKA�A. - A base de Hormouíos
(extmtos glandulares} e Vttaruínas �e}_e
clonadas. OI\.;\SA puma m=dicacãc
racional e de alia etícacía terapeutica,
em tactos os CBSOS ligados diretamente
a perturbações da. glândulas sexuaes,

OKASA combate vigorosamente: Ira
<1 uezu sexual em todas as idades. sob ..

fôrm� ue i"��uricir.J1.cia glandular ou vita

minal, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda
aR rerturbaçÕ(.l8 de origem ovariana,
idade critica. obesidade e magreza, lIa·
cidez da peJe e rugosidade da eutís, na

mulher. OKASA (lillDortado diretamente
de 1,0ndres) propcrcioàa .Juventude,
S''''dl', Força e Vigilr. Peça lormul..
'"

j ;1Ul," para homens e fórmula "ouro"

para mulheres, em todas as "'oas Droga
ria\ e Farmaclas InformaçõeH" pedidos
AO Distr.' li odutos ARNA. - Ay. Rio
Breneo. 109 PJo- -

CASA MISCELANEA dí strí
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra. 9

artigos assínadoe

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sUknar.nente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornaI ?

- Qual das 1lossas

secções r.nais aprecia ?

.........................�

S a nu Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA
TO. FOSFORaS, CAlCJO

ETC

TONICO DO CEREB·RO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. O.Pluo.,.do"
Elqot.dol. AnêmicoI, Mãe,
quo cri.m Mlgrol. C,ilnç••
IIquíticl., fltc.betão I to"l·
fic ..ção ge,,,I do olg5ni.mo

COI'l1 c

Sa ngue n 01
ue D.N.S.P. n' 199, da 1921

QUEiXAS E RECL.UIAÇõES /.l'l{ I';ZADO I<EITOR; Se o que rhe
.

interessa t', realmente, uma providencia
para endireitar O que estiver errado ou

para que alcuma falta não se repita: e

X..:\.O o escândalo que a sua r ec Iarnaçâu
ou queixa poderá vi r a causal', e ncanu

ni,c·a " SECÇAO RECLA?lIAÇOF.S,
de O ES'L\DO, que o caso será levado

Sl:111 demora ao conhecimento de qncru
de direito, recebendo Y. S. uma informa

cão do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

maçân tu-m a providência tomaria.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Floríanópolís

à rua Trajano n. 11, xvisa à sua dis
tinta Iregucsia que 'dispôe de ope
rários hahil itados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis.e
sem cornpromisso para seus �erVJ-
ços.

.

'.

Possui também oficina especia!l
zada, com técnicos prof'issionarê
para consertos de aparêlhos elétr.J·
cos , enrolamento de motores e dí
riamos, estabilizadores, ferros de

engomar, fogareiros, aparelhos :mé
dicos e outros. com exceção de aplY
relhos de rádio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Aumentará a I

"pro�uç�o "

� I
Nova ') 0]')\,3 (S. 1. R.) - Foram

recentemente anunciados nesta ci

dade pelo presidente do Instituto

do Cacau da Bahia, Paulino Jagua
ribe, os planos para aumentar a

produção brasileira da substancial
indústria do cacau, incluindo a ex

ploração ele áreas remotas.

O sr. Jaguaribe pressupõe que
dentro ele cinco anos a produção
brasileira de cacau alcançará uns

3.000.000 de sacos, n que represen
ta um aumento de mais de 50% só
bre o rendimento calculado para
1945, de 1.900.000 de sacos, dos

quais cerca de 1.400.000 deverão ser

exploradns para os Estados Unidos
na próxima estação.
O sr. Jaguaribe diz que os planos

. do Instituto exigem a construção
de estradas para as áreas remotas

onde se plantarão os novos cacau

eiros. As outras fases do programa
comportam a construção de malhos

para animais de carga, a compra
fie pequenas embarcações, o auxí
lio à construção de campos de a via

ção e aos melhoramentos da Baia
de Ilhéus, o mais importante porto
'exportador de cacau.

Fuleclmentos e

Agenor .Merça! Cardoso
, Entristeceu a no••a aocíedode e

o vali to círculo de amigos. o fale
cimento. ontem. de Agenor Mar
'lal Cardoso, guarda-chefe da Pe
:nitenciária do Estado.
FunCionário anmplar, amigo do.

leu. amigo•• leal, generoso e diQ'
.no. o extinto contava a. simpatia•
.de vasto c:írculo.

A Diretoria do Penitenciaria o.

companheiro. de Agenor iii os pró
prios detento•• hoje. à hora do
centerromento. prestarão .ignifitiva
-homenagem à família Marçal Car
dcso enviamos cordolencias.

lJacionalização do
.Banco francês

Paris, 4 (E.) - O govêrno
.rrancês apresentou à Assem
bléia Constituinte um projeto
-to-lei estabelecendo a naciona

lização do Banco de França à
partir de IOde janeiro de 1946.
Os acionistas serão compensa
dos com apólices governamen
tais, de 3 por cento, resgatá
veis em 50 anos. O projeto
apresentado à Assembléia, pre-
vê a colocação de todos os es

ta:belecimentos bancários 80b
o controle do govêrno e mais a

nacionalização de 4 grandes
Bancos de depósito.

tine Imperial
A's 7.30 horas

U I timo Exibição
'O moi. gigantesco e grandioso as

'Petáculo. destes úl timoll ternpos :

.MORREREMOS AO AMANHECER
1)Om John Clemants e Iudy Kal!y

, rn sublime romance de amor num
ambiente de ódio:
No Programa:

Cine iorn':11 Brasileiro D _F .B_
O Vale dos Pomares -Tapete

Mágico-
Fnx Airplan Naw'il -Jornal
Preçoa Cr$ 3,60 a 2.40

Irnpr , até 14 anoll

* * *

_ 50-feira no Odeon
.RQy Middleton e Jean Parker em:

JORNADA TRAGICA,
6c-Feira no Imperial
«Avant·Premiere»

'O melhor e maill humano filme
que o cinema já prcduaiu :

LA.ÇOS HUMANOS
com Dorothy Mc Guire, James
Dunn e Peggy Ann Gardner

NATIONAL

COM PEDAL

A NATIONAL SEWING MACHINE COMPANY de Bel

videre, Illinois E. U. A., com 66 anos de experiência,
pioneiro em móquinas de costuro no Brasil, que vinha

prestando valiosos serviços à causo dos Nações Uni

das. sente-se agora feliz em novamente poder colo
car à disposição do' público, em mais de 20 países
onde sempre desfrutou de destacado e merecido pres

tígio, os novos modelos de móquinas de costura

"NATlONAI." .

nÉrRICA

MANUAL

II
,!
\

BRASIL

.�

ROTATIVA. SILENCIOSA. ALTA VELOCIDADE. LIVRE DE VIBRAÇÃO
COM DISPOS,r7VO ESPECIAL E INSTANTÀHEO PARA /SORDAR, SEM C�APA

, ,

cIsa RINO COMERCIO E INDUSTRIA S. I.

JÁDE 15.000 VENDIDAS NO

PÓRTO ALEGRE • B E LÊMSÃO REC!FEF I L I A IS: PA U LO • •

Cine OdeOD
A'. 7.30 horas I,A mais :;::��v�fge��::�ntica co- Casas sôbre rodas F.·scazal.·ra-o Banca' I.-a Emissão de moedas

médio mUllicada lia todos 08

I Lndres, (BNS) - As mulhe- � Tokio, 4 (E.) - O General

ESTUDA.NT�e;b� :FUZARCA res britâ�icas que visitaram Decreto-lei' 3911 de 9 12 41
Mac Arthur proibiu ao govêr-

-::om John Hubbard e Ruth Terry f seus mandos que servem nas
,.. I

no japonês de planejar, dese-
Musico! -- Amor! e Romance! fôrças armadas ficarão hospe- A F' 1- - B rÓ; d B d B '1 S A·" l' I nhar, imprimir ou emitir qual-

No Programa: d d i' t'
. uca lzaçao ancarla o anco o 1'081 . . torna PU!)

1-1N t'
,

- d S 'ri' F B
a a� �� con�or avelS carros, co que. tendo em visto o dispo.to no Decreto n , 19955. de 16 de no- quer moeda nova, sem aprova-

o seres a emana u. .. do 'm to' 0-
.

os Iuzares em b d 1 5
- ,.

d toríd d
Campeão da Justiça -Desenho ,I 1

_

li !)', _TI b. !)

,vem ro e 94, eatão sUllpensoll toda. e quai.quer restrições sôbre 0- çao previa as au ori a es

Colorido- que nao existirem hotéis para peraçõe. efetuadall por peslloall físicas ou jurídica. originária3 dali aliadas. O Ministério de Fi-
Bral. e aritas: CT$ 1.20 Elltudan- alojá-las. paí.es de que trata o Decreto-lei n. 3�1l. de 9.12.41. excetuados os

nanças pretendia imprimir
tas 200 a Cavolhei�o. 240 súdito. alemães e japoneses, que permanecem sujeitos à. di.polliçõe.

Impr. oté 14 enos

.

O Ministério dos Abasteci- do Decreto-lei 4.166. de 11 3.42. noventa bilhões de yens, até o

mentos da Grã-Bretanha já Pelo Banco do Brasil S. A. -- Fillcalização Bancária. fim do ano, mas o Q. G. Aliado
Iosé Pedro Gil -. Gerente. achou que a emissão dessas

encomendou grande qUantida-1 João José de Cupertino Medeiroll -- Contador. notas seria estímulo ao merca-
de de carros dos mais moder-

nos, que serão empregados na
- do negro e outras transações

primeira visita a se realizar. ilegais.
Essas casas sôbre rodas, pode- ADVOG .A.DOS -----------

rão abrigar quatro pessoas e

disnõem de uma cozinha com

fog-ão a gáz, agua fria e quen
te e várias outras comodidades.
São iluminados à luz elétrica,

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sata 5

Iproduzida por bateria. A sala Edificio Cruzeiro - Florian6polis.
de estar se transforma, à noi-

�����==�==============;:;�,..-:;;;::::_:_:_:_:te, num quarto de dormir, Em _

-- -

suma, não foram poupados es- CONTA CORRENTE POPULAR Iforças para que as visit� go- Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
zern, durante sua estadia ao Movimentação com cheques
lado de seus maridos, do má-
ximo conforto possível. Banco do Distrito Federal S. A. I

MAIS.

�.:
� �

"_..:. � ...

«-----------------------------------------------------------------*

I

I
-+c--

AS fIRMAS INTERESSADAS NA DISTRIBUIÇÃO,
QUEIRAM DIRIGIR-SE AOS

REPRESENTANTES DA FÁBRICA: -- ..

RUA SENADOR DANTAS, 37-LOJA - RIO DE JANEIRO

Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
Sapntalrra Jurity
Rua Tiradienlte's 19
Apresenta seus úliímosmo;'
celas em (alc�,do!s. f,inoiS·

,'piaira sel'1�(I1i'alS
"

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
'

Segundo anuncia o "Daily
Mail", no princípio do próxí-

I

mo ano muitos desses carros- I
residenciais estarão prontos a \serem utilizados.

------

Rua

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

Trajano� 23 • Florianópolis

Todas as bebidas, inclusive 3.'1
fabricadas em outros Estados,
retiraram SU3.S' candidaturas,
para reinar nos lares catari
Deuses, - em vista da certíssi
ma vitór-Ia uo aperitivo KNOT.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o eSTADO Quarta·telra� 5 ele Dezembro oe t945
.---------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------------_,__.-

Tu podes, se quiseres A A · Instituto de AposeDta�Or!a e Pensões
.

A «Caixa de Esrnolas», uma da, coieee:meie eéries e 9On Ia dos Industrlárl os
:�:'e '::�:a'::i:;::n�e�:7;:e:.º:�::;":::::t::�::::::';�t�����;' da A�sma

CONCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFO

ção para os que quiserem dar-lhe e iuda. Não se pode di- M AVISO

zer todo o bem que merece eeie dito de CAIXA, mas I AI· .

d P "1 - O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos lndustriários co-
pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o E1v1a a em lOUCOS Minutos

srn poucos minu o, a nova receita -I munica aos candidatos inscritos nos Concursos em epígrafe que a iden
de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos' Mendaco - começa fi circular no sangue,

à b d 'd d P h
aimando 08 acessos P os "taques da aSllla tif'icaçâo da PROVA BÁSICA realizada nesta cidade será procedida no

o ra e ceri a e. reenc e o coupon e ampara, assim, nu bronquite. Em pouco tempo é pó. slvel dia 10 de dezembro, às 13 horas, na sede da Administração Central do
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. dormir bem

.. respirando livre e Iacilrne te.
Mend"co alivlu-o mesmo �lIe o mal se,?

I'
Instituto, no Distrito Federal.

antigo. porque dissolve e remove o mucus

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE que obstrúe as vias rt-spiratorras. minando 2 - Aos candidatos inabilitados será dada, no dia imediato ao da
a sua energia. arruinando sua saúde, Ia- uhlí

-

t'd d d 1 d
.

d fFLORIANóPOLIS zendo-o s e n t i r= s e prematuramente velho. p icaçao, nes a CI a e, os resu ta os, vista a prova, na orma do,

���d��/� �mgat;'��li�an�oe {'J��? a�U\��ieO��� I item 6 das instruções número 39, reguladora dos Concursos em causa".
respiracão livre e I'"eil raptdamenre e com-

I
Florianópolis, 28 de novembro de 1945.

�Ieto .alivio do sofrimento dtL asma em pou-
cos dias. Peça .Mendaco, hoje mesmo, em João Ricardo Mayr
qualquer rarrnacta. A nossa gurautía e a Responsável localsua maior proteção.

Iafenda eo A:a!:..:.m
Agora tambem a Cr $ 10,00 I QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiAHelA ? -,CINEMA

PROCURE A

"��i§{:R��;:
o

:Xi:;':� I AI�i�U�aJ��Uapi��l��i!�.!ul�ello Iconspiradores. Defendendo uma
I

causa ou lutando por um ideal, es-

tas creaturas despertam sempre um

I
____________________________ j'nteresse profundo P'O'· aventuras,

I
nas quais a vida muitas vezes é o

I
A

·

t
· - 1 que tem menor importancia.

,

A A�fA�AY.�:Rl:: à � T�d:����� d: �i�·:��i=r:f�;r:t���'a�r{� �0}�

I
receber reduzido número de cortes de apresenta um conflito no qual são

LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítimos).
revelados os sacrif'icios, perigos,

-o

IIuta5
e renúncias de um grupo de

Visi te-a hoje mesmo! - patriotas 'na defesa de um ideal co-
mum a todos os povos: a libertação

------------------------------...,jj do mundo. Neste filme desfilam em

interprctações ímpressáonan tes de
realismo as figuras de Paul Hen
reid. o jovem sabotador, idolo de
seus companheiros; Hedy Lamarr
a espiã cuja identidade foi sempre
um enigma; Sydney Grcenstreet, o

velho chefe d-os libertador-es ; Peter
Lorre o astuto Bernazsky. fiel ao

seu ideal até à morte; Victor Fran
cen, o traidor alemão.
Todos estes conspiradores mo

vem-se' nas sombras ou nas luzes
da cidade cosmopolita que é Lis
bôa, Nas ruas, nas salas de jogo,
nos "restaurantes", nos cafés, nos

hotcis. em ambientes luxuosissimos
da capital de Portugal. desenrola
se uma luta surda que, num cres

cendo. atmge um "c limax" de seu

saçâo e um final imprevisto.
A um grande argumento COmo o

de "CONSPIRADORES" nada fal-

Itau para que o filme consti tuisse
um triunfo: a direção de Jean Ne
gulesco, a música de Max Steiner,

I
o elenco soberbo liderado por He
dy Larnarr, Paul Henreid, Sydney
Greinstreet e Peter Lorre, a fide
lidade do ambiente lisboeta, tudo
enfim para que esta película seja � .. ..

-

mais um êxito da "Warner Bras'

I

Sedas, Cnsimiros e Lãs

CASA
.

$A"�A a(os�
ORLANDO SOA RPELLl

Rita Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «�carpelli» --- .Florianópolis

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

Florianópolis, de de 194-

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA.
ou à redação de O ESTADO.

.,

,�
\

"

!

'o, ,.

�,__-

tia contra certos sofrimen-
tos que periódicamente
c f l i

ç
em a mulher em

todas as fases da vida
na puberdade. na Idade
adulta. na idade critica.

A Saude da Mulher
é o remédio que troa no

nome o resumo de suas

virtudes.

Siga a voz da' experi
encia. Faca o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua soude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co. anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma garan-

'Á SAUDE DÁ MULEER
ESCRITÓRIO JURtDmo CO)IERCIAL

(Com um Departamento Im.obiliário)
Vendas de píuhais, fazendas e emprêsas
Diretor; dr. EHsiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Ragérlo, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" -, Lajes - 8ta. Catarina

Esta é a
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sonda lias para
das SENHORAS e SENHORITAS.

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berrelres»

dos tipos mais
praia ao aLcance
por verdadeiros

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

S-4'\:"GTTE�()_I_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, CálCiO, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc-

Ué Paüuos, Depauperauos.
Esgursucs. Anêmicos.

M!igr,,�, Màt'8 Que Criam.
Crltil.lÇat! RnQulucas rece

berão ti tooificação geral
aI) o

Modas GUASPARI

I

Ternos e costumes sob medidas poro homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

Vendedor por conto propria Placido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de :Modas)
FLORIANÓPQLIS

Terrenos eID São Paulo
Vendo 09 melhores lotell junto ao pateo em construção do I. N, P.
Desvio bitolas larga e estreita. Recebo pinho em pagamento.

1. S. Almeida Pôrto - Rua Monserihor Andrade, 3i8.
Caix:1 Poate.l, 792. São Paulo.

•

I
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eligião
Catolicismó

o SANTO De }lIA
5 DE DEZEMBRO
S. Sabas, Abade

sanas, de Cesaréia, deve sua

ocação para a vida religiosa a

ma repugnante rixa entre
eus irmãos. Êstes, depois da
arte de seus pais, não pude-
aro entrar em acôrdo sónre a

erança, e a vista de tão ímpia
ontenda deu-lhe a idéia de
bandonar todos os bens ter- [Jestres. Entrou para um con

ento, onde levou uma vida
Mia das mais severas auste
·idades. Mais tarde foi ter com

.
Teotímo para receber ins

rução mais profunda na vida

eligiosa. Ao fim de cinco anos

assados na solidão perto do
'ia Jordão, dirigiu-se para a

orrente de Cedron, onde cons-

ruiu um mosteiro, no qual
doptou a regra de s. Bento.
endo o Bispo de Jerusalém o

em que Sabas fazia entre
eus monges, obrigou-o a ta
r-se sacerdote para que pu-
esse, como visitador, retor
ar os outros conventos nos

uais reinavam vários abusos.

eonseguíu também do impera
ar Anastácio a promessa de
unca mais propôr para bispos
lérigos que mostrassem incli

ação para ambições. Aos 93
nos de idade foi chamado pa
a Constantinopla como árbi-
1'0 numa grave contenda. AI
uebrado de corpo, mas con-

nte por ter consagrado a

eus tôdas as suas fôrças, vol
ou ao seu mosteiro de onde o

nhor o chamou para a gló
ia eterna.
.,

ESPIRITISMO
O CANTO DO GALO

Jesús S€rviu-se do cantar do
ralo pata despertar a concíên
ia moral de I-edro, quando es

, pela terceira vez, o havia

egado.
Porque teria o Mestre esco

ido o canto do galo dentre
antes outros sinais de que po
eria lancar mão? Talvez seja
ar que entre o canto do galo

e o despertar da nossa conciên
cía moral exista alguma ana

cgía. Ambos os casos se dão

pelo despertar de uma aurora.

O canto do galo é uma sauda

ção à madrugada que irrom

pe. Êsse canto marca o limite
entre as trevas da noite que se

finda e a luz do dia que come

ça. O acordar de nossa espiri
tualidade opera-se também pe
la influência de uma luz que
vem do céu. Quando essa au

rora desponta, nossa alma
sente-se invadida de índescrí
tíve lsurpreza. Abrem-se os

olhos do Espírito e nós admi
ramos as primeiras cambian
tes de uma luz que sucede ás
derradeiras sombras de uma

noite que passa para sempre.
Nada tão belo como a alvo

rada. No dizer de Vieira, o al
vorecer é o sorriso do céu, a

alegria dos campos, a respira
ção das flores, a harmonia das

aves, a vida e o alento do mun
do.
Sem embargo, o despontar

da luz interior no recôndito
dos coracões é ainda mais ma

jestosa, 'mais solene e mais

imponente. Parodiando o inol
vidável tribuno, diremos que é
o sorriso de Deus, a alegria dos

anjos, a vitória do Cristo, a

harmonia dos homens, a vida,
a paz e o alento do Universo.

Viníciius
(D'O Clarim 2-11-45)_

i

II
II
i I

'" caTAuo-Quarla·felra, 5 de Dezembro ele 1'45 5

11
O SR. MORA EM QUALQUER I

DAS CIDADES ABAIXO?

ARIRIU'

ARMAÇÃO
AVENCAL

BOITEUXBURGO
BRAÇO DO NORTE
BOM RETIRO

CANAVIEIRAS
CATANDUVA

COCAL
CRUZEIRO

CURITIBANOS

i �.�.

RIO DESERTO
RIO PRETO

RIO VERMELHO
SANTA TERÊSA
SANTO ANTONIO

SÃO JOÃO
SÃO JOSE'

TALO'
TERESÓPOLIS
TljÚCAS
XANXERÊ

GAROPABA
HANSA

LAURO MULLER

MAJOR
MATOS COSTA

MORRO DA FUMAÇA
NOVA GALÍCIA

O'RLEANS
PALHOÇA

PALMEIRAS
RANCHO QUEIMADO

,

;A",'

Em caso afirmativo, poderá aumentar consideràvelmente a sua renda

de maneira simples e agradável ...
••• bastando tornar-se agente de vendas de

SELEÇÕES e outras das principais revistas

SELEÇOES é uma revista originalíssima, que agrada a todo o mundo � homens e mulheres,
Jovens e velhos, gente de tôdas as posícõcs na vida. Todos, portanto, QUEREM SEMPRE comprá
iCl - é FÁCIL vendê-la. Aliás, já se vendem mais exemplares desta do que de qualquer outra
revista - e sua popularidade vem aumentando de mês em mês.

Durante o ano passado centenas de agentes ativos de SELEÇÕES, em todo o Brasil, per
ceberam um total de Cr $ 2.000.000,00 em comissões sôbre a venda de SELEÇOES apenas, sem

falar nos lucros que tiveram na venda de outras revistas!

ALGUÉM na sua cidade -- onde vamos agora nomear um agente de SELEÇOES - terá

brevemente uma parte dêsses grandes lucros. Será o SR. o ESCOLHIDO?

• Se o Sr. tem uma laia, será fácil acrescentar SELEÇÕES 00 seu estoque e

aos seus lucros - quaisquer que setom os OUTrOS produtos que o Sr. venda.

• Se tiver algum negócio de outro gênero, nesse caso poderio, como
ogente de SELEÇÕES, dedicar-se a uma atividade colateral lucrativa, que
lhe eXigiria pouco tempo e pouco esfôrço.

o Se, atualmente, não t9m negócio de espec.e alguma, pode
iniciar sua atividade comercio! vendendo SELEÇÕES em sua nróoria casa

- atividade es s o que poderá levá-lo a outros negócIos próprios!

Desde que comece a vender SELEÇOES, o Sr. terá dentro de pouco tempo uma freguesia regular.
Estará então em condições de aumentar sua renda ainda nUlÍs, vendendo outras boas revistas

publicadas no Brasil. E, além de melhorar solidamente a sua renda, poderá orgulhar-se de

estar dando uma importante contribuição à divulgação da cultura popular, ajudando a tornar

a boa leitura acessível aos seus conterrâneos.

Não dispomos de muito tempo, e é-nos necessário escolher alguém para agente de v,

SELEÇOES em cada uma das cidades acima indicadas. Se o Sr. está interessado em ser um

dêsses agentes - e se mora atualmente em uma dessas cidades - preencha AGORA MESMO o

cupom abaixo, e nó-lo envie. Assim poderá receber pormenores minuciosos que lhe mostrarão

a maneira de aumentar sua renda tão fàcilmente, sem risco e sem capital, e com lucro duplo
na primeira encomenda. Receberá também um exemplar. de amostra gTátis de SELEÇOES,
que servira para mostrar-lhe porque é que a revista é tão popular e tão FÁCIL de vender.

IMPORTANTJ<:: Queremos estar certos de que Seleções será representada, na localidade

(na cidade) onde o Sr. mora, por pessoa digna do respeito de seus concidadãos; assim
sendo, afim de candidatar-se a agente de Saleções, será necessário que junte a êste cupom

os seguintes documentos: (1) ligeira descrição do que tem sido, até boje, a sua carreira;
e (2) duas cartas de recomendação, escritas e assinadas por pessoas residentes nessa

localidade (cidade) (de preferência banqueiros, advogados, médicos ou negociantes).

PONHA ÊSTE CUPOM NO CORREIO HOJE MESMO - E RECEBERÁ PORMENORES MINUCIOSOS E UM EXEMPLAR GRÁTIS

Ao Sr. FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55-A _ 2.0 andar

Rio de Janeiro - Distrito Federal
Resido em

(Candidatem-se apenas as pessoas que ,.esidam nas cidades indicadas acima).

Peço-lhe o obséquio de enviar-me, sem corapromisso de minha parte, "todoS os detalhes que me 01'ientem no

sentido de aumentar minha renda tornando-me

agente de SELEÇOES e outras revistas, aLém de

uma explicação sôtJre a oferta de lucro duplo com NOME

a primeira encomenda. Peco enviar-me também um

exemplar-amostra griÍtis de SELEÇOES .. Junto ao ENDEREÇO _

presente uma breve descricão de m.inna carreira.
acompanhada de 2 cartas cÍ.e recomendação firma-
das por pessoas residentes nesta localidade (C"idade).

"'..-
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II
I

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o Niu dínamo ou motor
de arranco a

O'ICINA ENALD..
Conselheiro Mafra rie , 135

APENAS o-s 3,00
Com €'!'''la hfima quantia Você

"..tá auxiliando o seu prnxrmo.
r(\""�'1"';""'!lq nJII"'� " C�;'T� fi" "RQmnl,.,
--aos Indigentes de Florianópelis.

I

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

A fdbrica �e calçados MPELUSO_ VEN DE-SE úJa casa com terre
acaba de In!ltalClr uma ca.a. de

I no, sita à ruo. Duarte Schutel. 56,
c�lçodos para senhoras. na rua Informaçõell na.to radcção.
TIradentes 19. Bv-I"

G_ da Costa Pereira & (ia.
Encarregam-se. nos portos de Santos e Rio de Janeiro, de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Provídericíe.ndo o dellembaraço
de mercodoria. e lIeu reembarque para 011 portoll do nesso Estado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO -- Para qualquer pôrto do País
e do Estrangeiro.

DESPACHOS DE CABOTAGEM -- Recebendo as mercadol'ias em

São Peru lo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do destino
ou en7iondo-a8 para o interior.

Endereço: Rua Felipe Schmidt n. 3ô. _. Caixa Postal n 12

Fndereço telegráfico .- TREI/O. -. Telefo.":\es 1098 e 1342.
FLORIANÓPOLIS -- SANTA CATARINA
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 ocSTAUO- Quarta·lelra.. 5 CI. Dezembro <"'til "45
----------------------------------------�-------------------------------------------

Tênis Clube-Grandiosa «Noite Carnavalesca», dia 8

pelo Grêmio, Traje à Fantasia, Chow. Brindes, Conlete.
l\lesas a reservar na secretaria do Lira, a partir do dia

IA LJ�I��� N�� _ ���!,���,�, J!ad"'��t�I!!Vítima de dois vigaristas I
P. Alegre, (E.) _ Na ma- de alguns instantes de palestra

nhã de ontem, um comercían- ficou assentado que o dinheiro
te de Santa Catarina de pas- seria entregue ao comerciante,
sagem por esta capital, foi vítí- mas este tinha que dar em ga
ma de dois vigaristas, que lhe

I
rantia, sua carteira.

subtrairam a importância de Entregando a carteira com

cinco mil cruzeiros. a importância de cinco mil cru-
O fato, segundo declarações zeíros ao primeiro desconheci

da vítima, registrou-se da se- do. o mesmo tirou do bolso um
guínte ma�ei�a: Cêrca c!as 9 pé de �e�a e c?locou ,a cartel- 1. .. que o telhado da granhoras, Anto�l1o Lourença?, de ra. d� �J.tnna la .dentlO. Tud? 'de estação central ferroviária
26 anos d� ldad�, comercla�te roí rápido. DepOIS, deu um !la de Estocolmo, na Suécia, é to
no lugar denominado Crescíu- f�rte e entregou a Lourenção, do construido de madeira COID

m.a, no Estado �e Santa C�t.a, - dIzendo'o-lhe : n'�guarde bem, por- pensada._ _

,_

0.0'" _ ;. .n..

rma, estava parado no ,abng.o q�e agora o ��,nhor tem...... 2 ... que, na França, na ........,_, ...........'" . _ lf"'l - H _l"' _

da Pra�a 1.5 de N�vembl?: POI�' Cl$ 2�.O�0,oo .

_ ,_ " época do Terror, houve mulhe- �_ ll..

proce�la da �ensao Fall�uf)1 A;:ltomo �urençao agarrou res que se davam ao luxo de
.....- a __lia .�'.a'" _�_�� �-

lha, �lt�ada a rua ,:"oluntanos 0. pe de mela. e meteu-no na
usar pequenas guilhotinas de

U· B f' t H'hl" L·da Pátria, onde esta hospeda- cmta. A seguir, os tres embar- esmalte vermelho como adôr- IlIão ene lCen e I I Ias e Ivros
do. caram em um bonde "Flores-

IEm dado momento, ali apa- ta" e dirigiram-se até o Hospi- n03 ... que, na Islànd;a, os ca- Recreativa Operária Religiososreceu um desconhecido que lhe tal Militar. Chegando aquele vales usam ferraduras feitas I De ordem do snr. Presidente Vendem-se durante poucos dias.
disse ser natural do Paraná e estabelecimento hospitalar, os de chifre de carneiro; e que.] convido todo. o� .. ócio� � c.omp�- na Pen sã i Vrtór i a , à r ua Jero
que possuia a importância de I dois vigaristas pediram para no

..
Sudão, em vez de

u.
sal'

Íe.�·-I
t'ecsroem nesta �ed� soc;al, d io 7 a.

nimo Coelho com o sr. Paulo
Cr$ 22.000,00 para entregar a. J comerciante esperal- porque r 01 _, _

- 19 horas, pa'!'a efelto oe uma AII-
'.

'

um médico no Hospital MUi-!,eles íríam falar com o médico.
raauras, os cava�os sao calç�- sembléia Geral E"traj)rdinária, Mala 5 vs.-4
dos com un-..a espécie de sanna- quando se dillcutirá lIôbre allsuntos

_ -----------

tal'. Quando estava palestran- Uma hora depois, como os des- lias, feitas de pele de camelo. important.ali.

Ido com o desconhecido, ali conhecidos não voltassena. Lou- 4 ... que, em sepulcros egip- Outrol3sim, lev,o. as conhecimen- Dr .rtur Pereíraapareceu outro homem que se renção resolveu abrir o pé de cios foram encontradas. em to d� todos os SOCIOS qua, de ,cor:- • II .

Prontificou a indicar onde fi- meia, verificando, então, aue' -. fornndade com os Elltatuteli em VI'

e Olt'"ue-Ira- recentes excavaçoes. vaTlas
gor, a referida reunião !....rá raali- Vcava o hospital. Como o tercei- no interior de sua carteira, es- harpas cujas cordas se aCha-, zada. com qualquer número de I Iro pedisse para lhe ser entre- tava apenas um maço de cí-

vam intactas e que soaram .ÓCi09 preiientas
CtiltUCG Gera! de Adulto.t

dinh
. .

f
.

h 12 94"

I
Doençaa daa criançClllgue O 1 erro, pOIS aria C e- ganas. �l":f�itamente depoís de �m s,i-! ZAL�I�i8i:Il�!Ã- I -�ecr�tário I úaboratõt'Ío de AnáU...

Igar às mãos do doutor, o ho- Compreendendo que fôra ví- lêncío calculado em mais Cl21_____________ clín:COII.
mem que palestrava com Lou- tíma dos vigaristas, ° comer- três mil anos. AI g

Con.ult61'io: rua Felipe Sch-

renção lhe declarou que não ciante dirigiu-se à Repartição .5 .... que _o inglês é o idoíoma U
.

a -se míd't. 21 [altoe da CClIIa Po-

t '1' tâ C t 1 d P l'
.

d .,
- raÍlloJ. da.. 10.30 áll l2 • dCIII

I
en regava aque a Impor ancla, en ra e o lc.'.a, on e nar- ofIcml de cerca d� 700 mllll.oes

Uma ótima casa tipo banga 15 011 18 h•.
porque não o conhecia. Depois rou o ocorrido. d +.0. R 'd'" V' d O
__ ,_

- e pessoas,_ou seJa unI lrCrç�:o em Coqueiros no ponto do Mi ..nCla:rua 1110•• Ul'O

ALIANÇA DO LAD (LTDA)
da populaçaA.? dla° n::undO;t q�;� e

ônibus em perfeitas condições F.lM;7�ois!!�ua.ll II
a. _ I a lmgua malS rga�en e " a

com pt8 água encanada etc. U
. . no mundo; e que tres quartas I f õe� n' rua TerezaSéde: Avenida RIO Branco n. 91 ••• 5.° andar partes das cartas escritas no

C
.

n ormaç16• EC!·t Fel-to nota'velRIO DE J NEIRO
-

. . nsttna 't :ttret o com
Ao mundo e metade dos JornaIS P d J A .' 3v.l

do globo são redigidas em in- e ro v( a.

Londres, dezembro de 1945.Carta Patente D. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional gl�.· N 16a C R (B. N. s.)' _ Na !loit.e de 26 dePLANO FEDERAL DO BR �SIL. 6 ... que, em París, nas

pra-I· a '. abril de 1944, um bombardei-
Resultado' do 8orteio realizado DO dia 30 de Novembro cas e jardins há 160 estátuas,

O t tIO]'
.

1'0 Lanca<:ter da RAF atacava.
d f 'd d D L i

J". . enen e corone lmplO -, ,

e 1945, de CaD orWI 8 (" com o ecreto- e n°. i.891, as quaIS representam 1 fman-
M - F 'Ih b d"

, Sonweinfurt na Alemanha.
d �O d O b d 1940 ..I p' I F

.

t 1 f ·t
..

1 1 ourao 1· o, em o e len-I '

t> � e ezem ro e , Da presença lJO sr. Isca e· ClS a. pre el o m.umclpa , .

d t d 31 d ,ç

_I
Um caça-alemão acertou al-

d I d Ú rt· . .

t 1 f d'd 1 h" ela ao ecre o e e a50sera e grao e O m�ro e prestamIstas e outras pessoas, eletncls a, un 1 ar, 19le- , lt' '} f' g'uns tiros no oombardeiro que.

d d Al' d L Ltd d Ao d ". 2 h.+· lt 3' to U Imo, assumIU a c le Ia

I
DIi s�e e � lança () 8� . a., e a��!r o com as InS- mst�, ? O!vl�CU ores,

, geo: da nossa 16" C. R, pego� fogo perto do tanque de
truçoPIiI hfllxaflAR pel'?, rp'�"ldo D�(',.Pt()-L"'l, i n;tetI,a�, ,:) agronop:,os, 5 l�volu gazolma, na parte supenor de

Plano EspeCial· Premiado o n' 7.362 ; ClOnanos, 12 polItIcas, 2 lmpe- uma das azas. O Lancaster
7362-Milhür-Prim"'lro prêmio no valor de Cr.$ IV.OOO 00 I rador�s,.5 reis, 7 jornalist,a�, DR. JOSE' ROSARIO ARAU-I con.tinuava na mesma veloci-
36.a-Ceotena - Pren:!io no valor de Cr $ 1.200.00 13 qUlmlcos, 2 �a�1tas, 3 Vlt,l- jO E DORA DEL VALLE r dade, mais de 200 quilómetros

lnvf-'rRão - Premio no vsJor Of> (;,..$ 3110,00 mas de lutas re�lglOsas, 1 teo- ARAUJO participam a seus

I pOl'
hora. O engenheiro que fa-

Plano Popular. Premiado o n' 7.l6 � logo, 47 romanclstas e dlama- parentes e amigos o nasci- zia parte da tripulação, Sar-
7362 -Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000 00 turgos e 50 poetas. mento de MARCIO.

& gento Norman Cyril Jackson,
362-Centenli - Premio DO valor de Cr.f, 600:00 LE·

....

I-A··M
..

··A
.........

Ru�V"".I·S
...

T
..."r...

_·Ar..- Fpolis., 30 n 11 -- 45. nã.o hesitou. Apezar de ferido
Inversão - Prpmio tiO VRll1r dA Cr $ 20000 i', , _na pel'na direita e nos ômbros,

«Plano AlianC8lt 'O VALE DO ITAJAí subiu pela carlinga e, por. �i�a
Série 6 número 9459 Cr$ 50.úOO 00 Tipo liberal

-

DORIVAl DA S. lI�O e da !uzelagem procurou dmglr-
. , .

C '00 ' se a asa em chamas. Antes deMtlhar de qualquer sene r$ 2.500, II J>

I MARllIA FLORES LlNO I
•

d f 1 lt
.

Centena Cr$ 600,OQ » II
participam a seu. parentes

salr a uze agem o envo. on�
I

-

d 'lh C $ 20000 .

d
do seu paraquedas abnu-se,nversao o ml ar r, -}) J> e amiqoli o nascImento e _.

Inversão da centena Cr$ 60 00 -» » I seu filhinho apesar do confusao que. depOiS.,

I CELSO-EDUARDO de um esforço, consegulU des·-
Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico lindar-se das cordas e escorre-

Cr$ 1.250,00 - }) Maternidade de Florian6polis gar da fuzelagem para a asa;
Cr$ 300,00 -» » 30/11/45 agarrou-se a uma das abertu-
Cr$ 100,00 -» !) I ras de sucção de ar. Estava po-
Cr$ 30,00 - � »

-_

rem todo queimado e, incapaz
O VOTO DE DOM JAUIE de sustentar-se por mais tem

Rio, 4 (A. 'N.) _ O Arcebis- po, foi arrastado através das

po D. Jaime Câmara chegou chamas e seus companheiros
dia 2 às 8 horas, à secção ins- viram-nos caindo com o para-·
talada no bairro Laranjeiras quedas meio aberto e incendia

tendo recebido a senha n. 2. do em diversos lugares. O resto
da história só se soube muitoÀs 8 e 45 depositou seu voto

na urna e depois saiu apressa- tempo depois. Ao chegar à ter
damente para celebrar a mis- ra, o Sargento quebrou um dos

tornozelos, suas mãos estavam
sa. Abordado pela reportagem
declarou: Com esta formalida-

sem movimento algum, devido
as queimaduras que atingide da pugna eleitoral, o Bra-

O PRECEITO DO DIA si! se inscreveu no rol dos po-
ram tambem o rosto, fechando
completamente um olho, foi

vos livres.
aprisionado e só depois da que-
da da Alemanha, voltou ele a

Grã.-Bretanha. Depois de 10
meses num hospital, f i c o li.
completamente bom e agora
só suas mãos requerem um

tratamento especial. Como jus
ta recompensa pela sua bravu·
ra Jackson foi recentemf'nte
conà.�(;C':-3dD :20111 a C:rtL� (�a ·VÍ_·

Lira
movida

. presas,

Série 6 número 9459
Milhar de qualquer
Centena
Inversão do milhar

série

Inversão da c,entena

OBSERVAÇAo - O próximo sorteio realizar·se-á no

dia. 31 de Dezembro, (2"-feira), às 1-1 horas, de conformida
de com o Df"creto-Lei 2.891.

Rio de 'Janeiro, 30 de Novembro de 1945
Nelson Nogueira -Fiscal Federa!

VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor·Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos os sentores prestamistas contem pIados.
que e"tejam com os seus tltulos em dia, 8 virem à nossa

séde, para receberem seus prêmios, de' 8côrdo com o nos

so Regulamento.
ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL

Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nossa Organização an!es de se decidill' pela compra ou venda

de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: - DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - FOOle 54

de dezembro, pro
Serpentinas. Sur-
3, às 20 horas.

CoPyro9hl da

TheHAV[ rooHIARD?lne.

N�O HA" iGUAL
____ ...... It ••II1_

EDUCANDO PARA A VIDA

aumentou recentemente com a noticia de que os primeiros motores in,

glêses para fins civis, produzidos desde 1938, estarão presentes nos

mostruários londrinos no ano próximo. O "Daily Telegraph.", que deu
noticia acrecenta que os fabricantes e negociantes de motores começa

r am a trabalhar entre 1í e 2G dc outubro. Os planos para a exibição dos.

novos artigos abrangem diferentes modalidades, mesmo porque não

pequena é a var-iedade dos tipos apresentados e seus respectivos acesso

rios. Enquanto se aguardam modelos nas linhas convencionais, espera

se também que novos tipos sejam incluidos. Alguns sistemas de trans

missão, pOI' exemplo, oferecem novidades de grande interesse.

FARMACIA ESPERANÇA

I'

o exceSllo da mimo é lIempre pre-
judicial. São numerOllos o. eXen\- COLAÇÃO DE GRÁU
pios de filho. mimadoii que nada Será a 13 do corrente (e não
confi'equiram na vida; Fazendo tô-
das as vontades e sati>fazendo

ta-I
a 15) a solenidade, que se rea

dali 08 caprichos das crianças, os lizará, às 20 horas, no Palácio
pai. criam personalidade. fraca.,

I
da Assembléia Legislativa, pa

incapazell de enfrentar cam deci-
ra colação de gráu aos bacha

lião Q luta pela <lida.
reis em Ciências Econômicas.'Eduque seu filho para a vida,

evitando o excesso de mimo. Con-

ttribua para a formação sadia da Comprar Da CASA MISCE·
S'clQ personalidade. SNE3. LANEA é ssbe { economizar .. tória.

Calçados para senooras,

últi-! VI1NDE-SEII
Uma máquina

mos modelos, preços ao alcançe n II de costura-

de todos "Peluso" vende na novR., Tratar à Av. Rercílio
rua Tiradentes 19. Luz I 33. 5 v 1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 1i'ITADO-QU8tta·felra_ 5 o. Dezembro d. '9.&5 7

IndicadorMédico
",..". _-...,._....,_ -.,.. ..,.,._ - _. .,....,. _ ..,.,....,.-.,.•.

DR. A R A U .J O
&88I.atent.e do Pror, Sansolll, do Rio de ....eu..

ESPECIALISTA
Doenças e operações c,(>s OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cfru,rgl8 modecna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio • �u
da bõca fen'Íldoa de nascença)

�agoacoPla, traqueoscopíe, bronccscopía jJal'8 retirada de corpos estrannos,
CONSULTAS: d.. 10 b 11 e da. 11 b 18 bor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447
------

Dr. Newton d'Avila' I DR. ANTONIO MONIZ
Operações _. Vias Urinarias -- Doen-
ça. do. intostinos, réto e onu.
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amehiana.
Fillioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 rua.• ,

à tarde, doa 16 hs. em diante
Re.ld I Vida! Ramos, 66.

Fone: 1087.

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

I
3 motivos de preferencia:

etc.

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

maior frota Aérea da Sul América, integrada prr

aviões dos tipoa rn o ia"moderno. e velozes: os « «DOU-

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

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

cia vasta, garantindo segurança absoluta GOII seus aviões.

ii Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sub) oferecem
�... • Ort.......,..._ � III� 3 confôrto perfe

í

to o.oa passageiros e pontualidade
as cor&:&. r...... '_9IIIJ ••� I móxima na chegada e partida de suas máquinas,
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Díá I que servem a cêrca de 70 localidadell diferentes, de nor-

<1aIIl.ale ese. li .. 17 liIona.�. te a sul e de leste a oeste do país ..

DE ARAGAO

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
__ aen!eoe 4. Clínica Infantil da Â6I!illtênda Municipal • H_pita)

de Caridade

f)()lt8m���!��u���AH2td�����oE8.��12�. ._. 1....
Con.ulta. dali 2 à. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. l1ÁRIO WEN])JIAUSEN
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
RESIDÉJNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
11611:100 - chefe do Sen1ço de SItl.1III do Centro de 8aQ.de

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
;AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLm'AS

CONSULTAS: daa S as 6 h. - R. Felipe Schmidt, d
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE tM3

Reasumiu .ua clínica

ORe SAVAS LACERDA
Cltniea médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nsris - Garpnta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Da. 14 àa t8 her811.
RESInENCIA - Conaelheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. POlydoro S. Thiago
Clínica Médica �m G�ral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntestíuos,
rins e dema.is órgãos internos, de adultos e críaneae

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DRQ SETTE GUSMÃO
CHE.'I"}!l DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE li: 00

HOSPITAL "NERlllU RAMOS".
Cu;.'1t() de ,,;-erfelçoamento no Hdspital São Luiz" Gonzaga, de São Paulo - �-e8ta.
1JI6r10 do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campus do Jordão.
m..mIC.l· G·IIilRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .II; TRA'.rAMENTO lilSPJilCUI,I�"DO

DAS DOJilNÇAS DO
..
APAR:itLHO RJilSPIRATÓRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
OON8ULT.A.8: Dlàriamente, das 3 às 6 horas. CONSUL'l.0RIO: Rua V1tor lIeireJê8, lf;

RESID1lNCIA: Rua Esteves Jtl.nJ.or. 135 - Tel. 7411.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CIlrIlO Ce .Ax;e:rielcoamento e Lon�. PrAtica no RIo do JlIlI.eln
_••ULTAJII - Pela 1Il1lJl..lLi: tiaria:m.emte ... IO.30à.d2 he , à tarde excepto a••

.......... "'14 ás 16 Ilor... - COft&ULTOlUO: a....... PIlou. .... f.......... -

h.c l....! - I&eIltÜII.OlaI a.. Preodl._te (leIIUIlIls. ,a.

DR. ROLDÃO CONSONl
lDURGIA G.IlRAL - ALTA CIRURGIA - .M.OL:itSTIAS DE SIIilNHORA8 - PABT08

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de S!l.o Paulo, onde foi

.A..8sl.stente por vártos anos do Serviço Cirlll'gico do Prof. Al1pio Carreia Neto.

Oíruegía do estômago e TLas biliares, Intestinos <.leigado e grosso, tírõíde, rins,
ItifÓlJtata bexl4l'a. ãtero, oTllrioa e trompas. vartcoceíe, bídrooele. nr� • hérnia.

•

CONSULT_.\S:
U8 J" II neras. à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa t:8ra.oo). Tet. UllNl.

RESID:IlNCIA: RlNI Estflve8 Jdnior. 1711: .Te!. ::i764

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medic�a da

Ilniversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço N8;
eíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Sant� �asa d� MI

ler:\oórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio, Ex médico assísten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CL.NICA M""DICA - DOENÇAS NERVOSAS

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

Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópoli�.

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

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

escrever por uma esfera de aço.

"

Deseja obter
emprego '?

�

Procure então a nossa GerCB
cia e preencha a nossa "ficha de

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

mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

x x x

NegóciO urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül-

I ler, 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataria

Pereira, à lua João Pinto,16
15 vs> 6

I TERRÊNO'

"

Compra-se um lote nas ime

diações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na

ua Tiradentes - 14 - sob.
10 vs. - 9

'*' '*' '*'

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

Estabelecimento
DE

NICANOR

Gráfico Brasil
SOUZA

CASA -- CR$ 400,00
Preoraa-se de uma até CR$

1400,00. Aluguéis adeantados.

I
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "Clí
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

* * *

Máquina de escrever
Vende••e uma, portátil, marca

Continentat 340 W,
E.tado de nova. tendo aído u.a

da unicamente na correlpondencia
particular de uma profelllora .1-

tadual.
'

Rua João Pinto, n
'

18 (baixo.).
5v 3

Calcelres
I Precisa-se para eerviço. de cal'

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

X X X

Telefone Automático
Gratifica-se com 200 cruzeiro.

a peuôa que ceder ou encaminhar
um telefone automático. Informa
ções naato redação. 5v-2

x x x

GRATIS!

'frabalh08 Come.rciai.
Irnpreesdo a côres

Compolição de livraI e

Jornai.

Té.e. e Memorai.
Doublês e tricI·om,ia.

Re'l1i.!:a. - Avul.o. - Caixa••
Eatojo., etc.

i Quer receber otima lIurpresa
que o fará feliz e lhe lierá de va

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

* *' *

VENDE-SE

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10 "- Florianópolis --- Santa Catarina

GrupolI eletrogênios '(Diesel) de
6, 12 e 20 KVA. Informações à

I
rua 'Major COito, 33. -- Florian6-
polis. 5v.2

(PiSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado peiA Unt...erll1dad. d. Gonebnl
Com prAtica lW{1 hoapita:1.t aurel)lWl

ClliUea mtd1ca lJlI! ceraJ. peodiatl"i1ll, d<l<!D·

... do lJIaWna nWTOQIO, aparelhe Irftito
ar1:n.A.r1o do homem e lia mulller

a..Iate. T6c!Il.IcoI Da. PAULO TAV4JUI1»
CurIlO d. RadiolOCla CImica com o d!l'.

tI&n� de .Ab'AU campa.Mrlo (II1II.0 Pau
lo�. llIIpectal\ado lIUl Hl«1ane e liaadll
P4bl1ca. pela Um...enr1dR.d.<i cio RIo ü Ir:
amo. - Gabinete d. Ra!o X - Illectro
ea.rcU�la cI1nica - :afotabol1amobll.
n.1 - ConCllwem DuodonaJ - Gabinete
te l'Ildoterapla - Lallorattorlo 6e�
copfll e llllAl1H t".11lI.1ca. - Rua rerJUlll40

I "A.' �c,..
,.. A,.p'.'.Z2'IA%.ríilllíÍIII

Fabricante e distribuidores das afamadas con-'1'11'1 facções "DISTINTA" e RIVET. Posme um gran-
de sortimento de casemiras. riscados. brins

I bons e baratos, algodões, morins e avia'mentos
para alfaiütes. que recebe diretamente das

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

visita ante" de efetuarem suas compras" MATRIZ em Florion6polis, FILIAIS em Blumenau e Laje&. ;.
�

7.,

-

I
I
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Continua em promissora vanguarda de vitória eleitoral, o nome indicado e vota
pelo P.S.D. para Presidente da República,-General Eurico Gaspar Dutra •

.

n Alemanha preparava a guerra em 1931
Nur-euiberg, ..[ (E.) - No Tr ihu- que ficar" indcl evclmcnte rcgistrn-

['
Os nomes apontados incluial11 \'0

nal de Xurembcrg. onde estão scn- do nos anais da h isl oria. Papen, Xeurath. Hans e /lIachense
do julgados os grandes criminosos As r-evelações que estão sendo Com efeito o mundo acredi;.
de guerra nazistas furam exibidos feitas rc lul ivamc nt e ao deliberado aqueles tr ós personagens não St'
os filmes dos horrores dos campos planejamento da guerra, tal como riam capazes de chefiar o llJovi
de concen trução alemães. Com isso roi lcvadn a efeito pelos nazistas, men to naz istas. Messet'smith enlft.
foi iniciada a parte do processo constitui outro assunto. Em virtude l anl o , observou a esse respeito: ".\
que l rah; dos crimes contra a hu- desses depoimentos sabe-se ainda Europa parece não querer abando.
manidadc. que os lidt-res gcrmân ícos, mesmo nar o mito de que Von Papen, Von
A tensão foi imensa quando chc- antes dos nazistus, já se preocupa- Ncurath e Machcnscn não são

A Educação Superior nos Esta- Um dos aspectos mais lu í

ercsxan- gou o momento por tódos esperado vam na preparação da guerra. ruen los perigosos e que os llJeSl

dos Unidos, por Guy E. Snavely, é tes das universidades é a uni ver- - u exibição dos horrores dos De acôrrlo com um relatório se- representam os diplomatas da t

a monografia n. 5, publicada pelo salidade da suu al uuç áo no meio campos de cuuccntração em pre- creio enviado por Xlcsscrsmith, an- lha escola. Xa verdade, porém, el.

Conselho Americano de Educação educacíonul, hu vcudo ligação entre sença dos chefes nazistas. As rca- í

igo ministro nortc-amcricano em ses três personagens constitue�
em cooperação com o Escritório de as escolas primárias. sccumlári as, çõcs entre eles foram várias. AI- Vicni. ao Departarncn to de Estado, instrumentos do regime, e jusla
Assuntos Inter-Americanos e distri- profissionais e escolas superiores, guns olharam atentamente, enquan- em 1935, consla a advertência a cor- mente pelo fato do mundo exterio
huida pela Fundação Intcr-Amcri- princlpalmení e no que diz respeito to outros "iravam as costas. Goc- tos diplomatas supostarncnt c mio considerá-los inofensivos eles sã;
cana de Educação. a pesquisas e ao aperfeiçoamento I'ing e Hess, foram dos que se in- nazistas eram tão perigosos ii paz capazes de trabalhar com muil
A finalidade principal é informar de professores. As nniversidad('s eS-1 tcr�ssaram, tendo Hess, p.ela pl'i- da Europa quanto () próprio Hitler. mais eficiência do que os outros

os educadores brasileiros sóbr e a taduaís vivem intimamente ligadas rnerra vez, aban dnnado a Ieitur a de

organização e a contribuicão da es- ao povo e, de uma forma geral, seu livro. Hib=ntropp figurou en

cola superior em todos os campos mantem agentes e sucursais em vá- tre os que não quiseram olhar.

do saber. rias regiões do eslado. ! Quando as luzes acenderam os acu-

A presente monografia é um cur- Os cursos de extensão univc rs itá-
I
sarlos foram retirados da sala e a

to resumo histórico do ensino su- ria e cursos por correspondência sessão encerrada.

Iperíor, sua administração, rcquisi- dados pelo mesmo pessoal que 11.'- Nurernberg, 4 (United Press)
tos para admissão, organização e dona nas universidades, quer par- Várias provas hoje apresentadas
objetivos da educação superior, vida I ticulares ou oficiais, proporcionam no Tribunal Aliado que julgará os

nas universidades, a educação para a verdadeira e geral educação ás
t grandes criminosos de guerra na

os graduados, o ano acadêmico, as massas. zistas, revelaram que a "Alemanha

escolas superiores e suas relações A monografia em apreço não se preparava a guerra, em duas fren

com o público. É ilustrada com f'o- destina á distribuição a partícula- tes na Europa, já em 1936, e que

tografias e traz também uma biblio- res, já tendo sido remetida para es- o Alto Comando germânico pensou

grafia recomendada. colas, bibliotecas e professores in- em que a Rússia estava preparada
Verifica-se que existem nos Esta- teressados. para esse conflito".

dos Unidos 1.756 instituições de Nova York, 4 (United Press) -

ensino superior com um número As mãos do povo alemão e de seus

total de estudantes matriculados líderes de guerra não estão lim-

de 1.500.00n. Ors. pas dos crimes de guerra. Tal é o

É interessante observar que as Ad b I R
testemunho que está sendo apura-

escolas superiores e universidades
.r a amos do em Nuremherg. Com efeito, na-

nas Estados Unidos, não têm a fi- da Silva quele T'rihunal estão sendo julga-
nalidade de preparar uma classe e dos agora não sómente os crimino-
aristocrática e por isso mesmo res-I JoãO Batista I sos nazistas, como também os gran-
í rita, mas então geralmente organ í- Bonn8Slls des chefes da nação alemã. Os f'a-
zanas para servir o público. Não

I
tos trazidos à íbaila constituem

há barreiras sociais e ecorromicas ADVOGADOS mesmo uma impugnação a tése da

que impeçam os jovens inteligentes Rua Felipe Schmidt: 34. existência de bons e máus alemães
e decididos, embora pobres, de SGla 3. Telef. 16-31

-

e ainda a sua variante de que os

prosseguir em seus estudos superio- que não foram ativos nazistas se

res, pois são ajudados por bolsas, eximem da c.ulpabilidade relativa-

empréstimos, trabalho renumerado mente ao ataque desfechado pelo
dentro da própria universidade e O CATARRO \ Heich

con.
tra a c�vilizaçã.o .. Assim é

Ioutros meios que lhes dão quasí pODE CAUSAR
que a apresentação de varres teste-

tantas oporturridades como prove- munhos do "affidavit" contra os

nientes de famílias ricas. ZUMBIDOS E acusados cOl1titui verdadeiro libélo
Há univer-sidades particulares que

possuem fundos, doados originária- SURDEZ
mente, por grupos interessados na

educação e por seitas religiosas. O
progresso da educação superior se

deve em grande parte á contribui

ção de capitalistas americanos, pois,
nos Estados Unidos a educação São poucas as pessoa. q�e dão

írnpos-tância e tratam a afecção ca
considerada como um assunto que tarral. Entretanto, a afecção catar
diz respeito a todas as classes 80- ral não é um mal passageiro. Se
ciais e não somente aos educadores. I não for tratada em tempo, ela pode

degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu
cosas.
A volta da respiração facHo da

agudeza de ouvido, o restabeÍeci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor·
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

Florlanõpollt, 5 dle DezemDro de '945

R. H. BOSCO LTDA.

."

A educação
•

superior nos EE.UH.

ITAlAi - S· CATARINA
COMJSSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Sul «América» Cia.
Nacional de Seguros
de Vida

Transportes Marítimos; FerrO,
viários, Radoviário.. AÍtreol.
Cascos. F8go. Acidente. d� �1
Trabalho, Acidente. P•••oai�l
Respon.abilidade Civil e Vida,

Representaçõe.
Consignações -. Conta Pr6pria

Rua Pedro Ferreira. 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL. 111

Endereço Teleoréfico « BOSCO»

UM REMEDIO QUE ELIMINA o
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

Festeja hoje o seu 50 aniversá
rio de fundação a importante
companhia seguradora "Sul Amé
rica Vida", considerada a mais
poderosa da América do Sul.
Organizada em 5 de dezembro

de 1895, pelo cidadão espanhol
Don Joaquim Sanches de Larra
Goitte, se impôs desde logo no

conceito de todos os brasileiros
alcançando a primazia entre
tôdas as suas congeneres.
A sucursal desta Capital co

memorando tão auspiciosa data,
oferecerá a seus fundonários e

corpo agenciaI, um almôço no

Restaurante do Clube Doze de
Agôsto, hoje, ás 12 horas, parra
o qual fomos ge,lttilmente con

vidados.
Gratos, aproveitamos o ensejo

prura cumprimentar a ilustre
diretoria dessa Companhia por
intermédio dos srs. Antônio
Scheidt e Font Juliá, respectiva
mente inspetor e gerênte, aqui,
desejando à Companhia Sul
América todos os triunfos.

.................................................................

Eleições presidenciais
o Departamento Nacional de Informações anunciou en

tem. na sua irradiação habitual, que a candidatura do gene
ral Dutra apresentava apreciável maioria em vários Estados.
Entretanto, só poderia, até então, dar os seguintes resultados:

Dutra Eduardo Fiuza
4.117 5.980 3.258
390 1.096 650

5.454 3.440 153
6.131 4,236 300
2.068 256 15
3.7.11 3.182 1.314

D. Federal 4.225 9.954 3.131
EM FLORIANóPOLIS

Pernambuco .

Ceará .

Sta. Catarina .

Minas .

Iguaçu .

B� .

13.a zona:

Dutra
111
130
115
110

Gomes
109
112
125
H2

Além disso, há também as uni ver
sidades estaduais que, apesar de

pertencerem ao Estado, são C'0111-

pletamente autonomas na sua adllli

ulistraçào.

NUNCR EXISTIU IGURL

RITZ Hoje, 4a-feira, às
19,30 horas

Última exibição
Paul Henreid. Heddy Lamarr. Pe
ter Lorre e Vitor Francen em:

CONSPIRADORES
Impr6prio até 14 anos

No programa:
Notícias da aemana - DFB
NoU cios do Dia' Jornal

Preços Cr$ 5.00 e 2.40

ROXY Hoje, 4.a feira, às
19.30 horas

Colonal Programa
lo Brasil Atualidades 2x57 - DFB
20 Bruce .Cabbot e Constance Be-

nete em:

TROPEL DE BARBAROS
Não retroceder! Avançar sempre!
Este era o lema do «rei dos ban
dido.» .

30 Leon Errol e Lupa Velez em:
O VELHO SEMPRE PAGA

Uma comédia gozada e deliciosa.
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2.40

3.3 •••••••••••••••.•

,4.& .

5.a .

6.a .

12.a zona:

5.a 129 108
6.a 137 63
7.a 186 105
8.a 192 104

Total conhecido de Florianópolis: General Dutra, 2.044;
Brigadeiro Eduardo Gomes, 1·633.

Diferença a favor do General Dutra em Florianópolis�'
411 votos.

UMA SECÇÃO DE ITAJAí
foi apurada uma seceão com o seguinte resul·Em Itajaí,

tado:

Brigadeiro: 102
General Dutra: 101
Foi anulado um voto do General Dutra porque

sinalado.

Ixnur�TO A ilIILITARES

Rio, 4 (A. N.) - O presiden-Ite da República assinou um

Decreto concedendo indulto a

oficiais e civis que fizeram
parte integrante da F. E. B.
ou que a ela prestaram servi

ços quando em operações de'
guerra na Itália, já condena
dos ou não, e cujos crimes não
são de natureza infamante.

Fez anos ontem Dom
Joaquim Domingues de
Oliveira, Arcebispo Me
tropolitano de Florianó
liso nO Estado" apresen
ta a S. Excia. Revma. os

seus cumprimentos.

estava as"

AS ÚBRIGACõES
GFER'RA

Rio, 4 (A. N.) - O ministrO
da Fazenda declarou aos che"
fes de serviço e diretores daS
demais repartições do MiniS
tério para os devidos fins que
as "obrigações de guerra" são'
equiparadas para todos oS

efeitos, as apólices e demaiS
títulos de dívida pública da

União, revogados os despa
chos ou decisões em contrário.

UE

E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

PARA

E C Z

Amanhã no RITZ. às 17 e
horas. - Edward Robinson
Ford e Marguerite Chaprna'n

DESTROYER

F R

ESPINHAS, ETC.

E R A S,19,30
Glen
em:

FERIDAS,
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