
No Brasil, o General Eurico Dulra, alé onlem, às 24 horas,
contava com 406.651 volos apurados; o Major Brigadeiro Eduardo

Gomes, 254.575; o Engenheiro Vedo· Fiuza, 92.538.
Em ·Sanla Calarina, General Dutra: 33.401; Brigadeiro: 18.746.

Confiança no Briqcrdeiro

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Prourtetarlo e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI _ Diretor: BARREIROS FILHO

Quínta feira, 6 de Dezembro de 1945, Florianópolis
•

O "Diário da Tarde" estampou
nas suas colunas rude ameaça ao

eleitorado:
_"A cobrai vai fumar ... " Si

não conhecessemos os moldes e

processos confusionistas daquele
vespertirno, poderiamos entrevêr na

nota encimada por "Transito inter-

rompido" uma sonegação anteci- LONDRES, 5 (B. N. S.) - Importantes experiências sô-

pada dos direitos de cidadania. hre os raios comicos estão sendo organizadas pelos cientistas

Quer dizer: todo o trabatho de !britânicos, segundo anuncia o "Evening News", que acresceu

comparecer às seções eleitorais, ta i "Um dos resultados dessas experiências será a possíbílí-
PARiS, 3 (S. F. L) - A organização de um programa de permanecer nas filas horas e horas, dade de se prever o tempo de maneira mais precisa. Aviões

comemoração do Natal, em escala mundial, foi imaginada pelo discernir as qualidades dos eandí- com capacidade para voar a grandes altitudes, levando apare

Comité Americano Pró-Educação Mundial. As festividades datos, seriam esforços inuteis. lhos especiais, serão empregados nas experiências, que se íní

mundiais do Natal, seriam inauguradas a 15 de dezembro nos Uma simples granada de mão, darão no princípio do próximo' ano. Quando- as experiências
Estados Unidos, França e principais países libertados. Estão empenhada por um louco, ou um já estiverem mais adiantadas" poderá ser também empregado
sendo feitos preparativos para que 8.000 crian'ças e amiguinhos bandido, constituiria julgamento de- um engenho semelhante ao "V-2", provido de instrumentos

�e encontrem, à 15 de dezembro, em Nova Iork, entre 1 e 16 finitivo da expressão eleíeoral. O que enviarão, pelo rádio, informações acêrca dos raios cosmí

.horas e 30, afim(di" celebrarem a primeira festa mundíal do II)oVO nada valeria, �,n� vontade, es- coso Mas, como é facil perceber, 1Ü emprego desse engenho síg-
•

. !" '

.Natal. O Comité e spera que às mesmas horas um grupo de magada pelo tacão udenista, alçar- nifica a destruição dos ínstrumqntos empregados em cada ex-

crianças possa igualmente es reunir em Paris. se-ia no bico do f'alcâo. E, lá das periência, de sorte que os cientistas prefirirão o emprego' 'de
É intenção do Comité convidar alguns milhares de orían- alturas, choveria sangue morto sô- aviões. O instrumento para registro dos raios cosmicos será

-ças que perderam seus pais na guerra da libertação, seja no bre os campos desolados. colocado no antigo depósito de bombas de avião e o aviador

front, seja nos combates da resistência, assim como, reunir Mas, isso é intriga soêz e menti- .receberá instruções para voar ro mais alto que seja possível.
presentes suficientes para enviar-lhes durante o Natal. As des- ra deslavada. É um assobio de ra- A Grã-Bretanha dispõe 'de um grupo altamente especíalí
pesas serão financiadas por uma subscrição pública. pineiro, domado pelo semelhante zado de pesquizadores dos raios cosmicos que, durante a guer-

consciente. / ra, trabalhou secretamente para a RA]i" no posto experimental
A vontade do povo será respeita, de Farnborgh. Muitas pesquizas sôbre os raios cosmicos tinham

da. Sua decisão terá o apôio das sido antes da guerra, na Grã-Bretanha, mas durante a guerra
classes armadas. tornou-se necessário concentrar os esfôrços noutras espécies
Todos os partidos, vencedores ou de pesquizas - principalmente as que se referiam ao Radar.

vencidos, que disputaram louros em Agora, essas pesquizas podem ser levadas a cabo de novo e

.
2 de Dezembro, têm interesse no tudo faz prever um grande progresso.

t
s. H. !b' '-l'd Sdegudndo ldesyacdho de Surabma,. a,dverte-se CO:r:- máximo e absoluto respeito ao re-

ra a pOSSI uma e a ec osao e uma guerra civil entre as va- lt d d

ri::s fações indonésias rivl3;is: Os patriotas que combatem os sUN�n;ue;s d:::;:'ficar fóra <la lei. Cumprimentos ao Motocicletas paraaliados amaeçaram pelo rádio de "atacar Sukarno", que é o

I N b J!" t
- V

atual presidente da república. A ref.erida emissão investiu con- �:mes:::t:: sO"p:_::��:::,,�ro ��:: M,·nistro o"a JU8ti�a estUdantes
tra Sukarno chamando-o de demasiado moderado, e, afirman- "t ído " I

' li
- - , _

mesmo pro egr o pe a couraça Londres 5 (B N S) Uma
do que nao obedecerao as suas ordens, perguntam: "Terao os d � 'te it ca ld

n , ,..-

c reru [CS rconu os �io, 5 (A. �.) - c: Superior firma inglesa recebeu dos Es-
ingleses subornado a República?" Essa fação indonésia ad-, A primeira cousa que os exérci- Tnb�n,al Eleitoral, m�Ol'pora- tados Unidos uma encomenda
vertiu ainda a Sukarno que se perseverar em sua atitude de tos aliados positivaram, ao entrar do, yISItOU em s�u .gabinete o de motocicletas no valor de
conciliação, os seus partidários se apoderarão do govêrno. Ou-

em territórios libertados, foi a sub- ministro da JustIça_ para apr�� 100,000 libras esterlinas. Essa
tra emissão posterior anunciou que os chineses de Surabáia t t 1 timissão dos guerrilheiros ao V da soen ar congra. u açoes �o an

-,
encomenda, segundo se ínror-

estão lutando ao lado dos patriotas indonésios, enquanto que lega lidade. Os tempos são outros. go companheIr.o de tr aba1.ho ma, é o resultado direto de
os japoneses se conservam ainda por trás desses dois elemen- d 1 lt

..

t d JusticaPartidos que se apoiam em grana- aque a a a cor e e
A'� uma v i si t a feita logo de-

tos. Em seguida o locutor disse textualmente: "A Indonésia, a das e tropas S. S. não sobreviverão. EleItor�l, p�lo com�leto êxito pois da guerra, aos Estados
China e o Japão atacarão a Inglaterra e a administração cí- d I do pleito de do

- Nazismo é contrariar o povo, � rea I�ac,�ao .

,
.

-

Unidos, pelo diretor-gerente da
vil das Índias Holandesas bem como a Sukarno e á sua Repú- , do feito na maior

blica".
afastando-o da justa intervenção mmgo passa" referida firma, devendo ser se-

nos supremos design ios de cada co- ordem em todo o pais. Com o guida de outras encomendas
munidade. Qualquer semelhança ministro Sampaio Dória manti- ainda maiores logo que as mes

com' êsse programa será, sempre, tveram longa pal�stra os ilus�res mas possam ser atendidas. A
nazismo. E a cobra fumou contra membros do Tnbunal Eleito- mencionada firma inglesa, que
êle, nas planícies do Pó. Essa ou- ral, transmitindo a s. excia. as se localiza em Coventry e ma

tra cobra _ g'ibo ia , que por aqui se últimas medidas adotadas re- nufatura as conhecidas moto

anuncia, não aprendeu a fumar. íatívamente a apuração eleito- cicletas "Triumph" já iniciou
Ela deve se conlcntar com a diges- ra1 e que visam o aceleramento suas remessas, Não é esta, po
tão de um grande êrro, com as es- dos trabalhos que se estão pro- rém, a primeira encomenda de
camas do saudosismo e o mõlho cessando nesta capital e em vulto feita pelos Estados Uni

amarg-o da derrota. J todo O interior do país, dos a manufatureiros britâni-
cos de motocicletas desde a ter

minação da guerra. No início
do mês corrente uma outra
companhia inglesa de Bírmín

gham, a James Cycle Cornpa
ny, recebeu um pedido refe
rente a 5,000 motocicletas no

valor total de 200.000 libras es

terlinas.

Ano XXXI

Eleições Presidenciais
Os únicos municípios, onde ;á se consumou a apu

raçfio total, foram Orleães, e São Francisco No 1', o Ge
neral Dutra obteve 3643 votos e o Brigadeiro Eduar
do Gomes, 378, no 2", General Dutra 2297 _ Briga-

deiro Eduardo Gomes 824.

FESTA NATAL

Choque enlre indonésios

Ameaça de greve
NOVA YORK, 5 (8. F. L) - Uma gréve de meio milhão

de operarios e praticamente a paralisação de toda a produção
de aço nos Estados Unidos está a pique de ser declarada em

consequência da recusa do sr. Benjamin Fairless, Presidente
da United 8tates 8teel Corporation, de conferenciar com os re

presentantes do Sindicato da Industria de Aço, que podem au

mento de salário. O sr. Philip Murray, Presidente da Cia. já
solicitou ha duas semanas ás fabricas de aço que entrem em

greve caso as reivindicações dos operarios não sejam aceitas.
A razão apresentada pelos patrões é a de que o aumento de
salaríos é impossível antes que o Govêr'no autorize o aumento

correspondente do preço de venda de aço. Mas o Govêrno se

opõe a esse aumento pelas consequências sôbre o conjunto da
economia dos Estados Unidos e a inflação que seria o resulta-

;... do disso.

As atitudes serenas, altivas e dignas do sr, Brigadeiro
Eduardo Gomes, sempre estiveram distanciadas, pelo pró
prio idealismo, do palavriado improprio de cercos cauda

tarios apaixonados, às vezes até mesmo interesseiros.
A invocação do maior potencial bélico no m urido

I renovado -- a arma aérea (invocação feita por elementos

alheios à grande responsa bilidade dos aviadores na inte

gridade nacional) em favor do rastaquerismo político-par
tidário, tanto colide com a realidade, como se alguem·
esperasse que a R.A.F" aproveitando o rompante vitorioso,
impusesse a permanêncía de Chrirchill no poder. Churchill
é o idolo da Raf e ganhou para a humanidade, a derrota

do nazi-fascismo, Nem por isso os rapazes da Real Força
Aérea contestaram aos contrarios trabalhistas o direito de

encamÚlhar a Nação Britânica a outra preferência.
Não devemos permitir que o povo seia ludibriado. A

Força Aérea Brasileira. como as demais classes armadas,
garantirão a posse dos eleitos pelo povo ..

O Brigadeiro Eduardo Gomes é uma garan tia indubi

tável. A Nação deve confiar na sua honra militar, ainda

que o resultado das urnas não lhe confira a vitorla.
Abandonar essa convicção é servir a truques grossei

ros de provocadores ga!1anciosos e não autorizados.

N. 9549

Pesquisas sôbre os raios cósmicos

A outra
cobra e" li

Cruz VermelhaEleições para a
PARiS, 5 (8. F. L) - Anuncia-se que o México e o Equa

dor fazem parte do Comité Executivo que foi eleito pelo Con

selho Governativo da Liga da Cruz Vermelha. O Comité com

preende igualmente, o Canadá, Belgica, Polônia, Suécia, Aus

tralía, Grecia, Tchescolovaquia e Itália.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D6R INÉD[TA

- Mas José, se teu ouvido está

melhor, porque continuas acho·

rar?
- Estou esperando que papae

volte. Éle nunca me viu com dôr
de ouvidos.

.. �,

A ponte Bailey Gennep é urn c du rn a íores p orrtes construid:u du co n t e

a guerra. (B N. S.).

ORIGEM DO CHARADISMO
O charadismo não é novo:

remonta sua origem aos tempos mi
tnlógicos, como vamos ver.
A esfinge é uma Invenção fabulo

sa dos egípcios; monstro com rosto
e busto de mulher, corpo de cão
garras de leão e azas e cauda d�
dragão. No egito as esfinsrcs eram
muito numerosas, have�ldo-as de
granito em tôdos os templos, tanto

mterpa. como externamente, para
exprumr, talvez,.r=. a religião egíp
cia era t!da enigmática. A esfínze
de Tebas foi a mais célebre da Hi�
tória.
Conta a mitologia que Juno indig

nada conta os Tebanos enviou a

Esfinge para cima do monte Citeron
onde �la propunha aos viajantes
um enigma, e devorava aquêles que,
se apresentando para o decifrar
não. o. conseguis�cm. Esse enigm�
consístía na seguinte pergunta: _

"Qual é o animal que t�m quatro
PC'S ao amanhecer, dois ao meio dia
e tres á n?iteà" - Édipo apresen
tando-se disse ser 'O homem tal ani
mal que na infancia, manhã da vi
d�, engatinhando se arrasta ..com os

j)es. e as mãos; ao meio dia, fôrça
ela lda�e, apda �ó com os dois pés
c a 'nOIte, Isto e, na velhice preci
,sa de Ul�1 pau para se apoiar.

A .EsfInge que, conforme f'ôr-a
predito por um oráculo, teria que
desaparecer logo que fôsse decif'ra- I ..-----------------------------..

do. o cn igma, se precipitou cheia de
rarva, quebrando a cabeça contra
um rochedo.

r� e�sa a origem do Charadismo e
a

.

razao porque essa ciencia é tam
bem chamada Edipismo ou Ciencia
de Edipo.

flUC'SABIA ?...

. .. que foi inaugurada, há
pouco tempo, no Museu de
Brooklyn, nos Estados Unidos,
uma exposição de pintura na

qual foram expostas 89 telas
de pintores diferentes, tôdas
retratando o cidadão norte
americano Abraham Walkowi
tz; e que essa exposicão, única
no gênero, teve por 'fim apre
sentar ao público da persona
lidade do artista em obras ins
piradas num único modêlo.

* ::: :;:

... que, nos jardins zoológi
cos dos Estados Unidos, encon
tram-se máquinas automáticas'
contendo alimentos especial
mente preparados para os ani
mais e que se podem adquirir
fazendo funcionar o aparelho
mediante o depósito duma
moeda de determinado valor'

e. que �ssa providência tem po;'
fim evitar que as crianças jo
guem aos animais guloseimas
impróprias, o que é punido
com uma multa de três dólares.

�--------------------------_.

B R ITQ
O alfaiate indicado
Tiradentes, 7

3 motivos de preferencia:·

Incapacidade
democrátíca

Luiz Pinto

(Exclusividade do CEC pa
ra "O Estado").
Verdadeiramente, no mun

do, só dois povos têm com

provada competência para
o exercício real do regime
democrático - a Inglaterra
e os Estados Unidos. Até
1870, não existia a Alema
nha, mas o reino- da Prús
sia governado ditatoríamen- I

te. Em 1870, realizou-se a

unidade germamca e nas

ceu o Império Alemão. E até
1918, si havia um Parlamen
to na Alemanha, contudo
era o imperador que esco

lhia os seus ministros e

Presidentes do Conselho, ln
dependentemente do voto

parlamentar. Mas tudo i,'380
assentando na existência da
dinastia e da corôa multise
cular. Observemos que, em

bora a mais livre e demo
crática das nações, a Ingla
terra não prescinda da di
nastia, a corôa britânica é
parte essencial e substan
cial, imprescindível do 1'8-

gime britânico. Mas se por
toda a história da Alerna

n�a está provado que ela
nao soube nem pode exercer

um regime democrático, e_

que fatalmente si tentar ou
tra vez, fracassará outra. a

conclusão definitiva é uue a

Alemanha como a Inglater
ra não pode passar sem um

rei ou imperador legal e

constitucional, com uma di
nastia. Do contrário se re

produzirão todos os fatos
que se deram de 1918 a 1D3:�.
A incapacidade democráti
ca alemã gerou Hitler e ge
rará outros tantos ditado
res, enquanto a Alemanha,
como a Inglaterra, não ti
ver uma dinastia, uma co

rôa, um imperador 01:. rei a

quem preste obediência. E
será isso talvez a oaz na

Europa.
�

o ESTADO
Diário MATUTINO

1 o. «Servi�os Aéreo. Cruzeiro do Sul» po..uem a

maior frota Aérea da Sul América, integrada per
aviões do. tipo. mau mederncs e veloze.: os « «DOU

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

2 o. «Serviço. Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpo
da tripulantes 10 bi-milionários e 23 milionário. do
ar, o que significa tirocínio impecavel e experiên

cia va.ta. garantindo segurança absoluta QOS .eus aviõas,

3 Os «Serviço. Aéreo. Cruzeiro do Sul» oferecam
confôrto perfeito ao. pallsageiros e pontualidade
máxima na chegado e pltrtida da .ua. máquinas,

que .ervem a cêrca de 70 localidade. diferente., de nor-

te a sul e de l.ste a oeste do país. I

,
I.

Servicos Aéreos Cruzeiro do Sul' Ltdu.
Passageiros .- Correio •• Encomendas .- Cargas

1 Redação e Oficinas ii

I rua João Pinto n.? 5
Tel. 1022 - ex. postal 139

(
h
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N .. CIlJIIltal:
Crt

• Cri
er,
<:1'$

avulso Cr$
No lUlll8rlVf:

70,UI) ,

-iÜ,\}O
20,00 :

7.00
0,40{

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
{(ent.e!'! de Florianópolis.

Ano

Semestre

NAO É NOÇIVO

acaba de substituir a pena de Iescrever por uma esfera de aço,

I
I

Atécnica moderna

DOENCAS NERVOSAS
Com os p;'ogressos da medicina

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. ° curandei
rismo. fruto da ignorância. só pode

I prejudicar os indivíduos afetados de

I tais enfermidades. O Serviço Na-

I
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os doentes DerVOS9S In

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamente,

Tr-imestre

IMêSNúmero
1

Ano Cr$ 80,00 i
Semestr-e Cr� 45.00
Tr+mesf r- r:,.$ '25 OI'

,i
• > I

�

Número avulso c-s 0,50 �
I
,

I
Anoncioo lUt"(Üii1U t", coutrato.

Os ortgmara, mesmo uao puhlí

I I·
Cii�()!I. Dão ser-ão devolvidos.

i A direção não se responsabiliza

I pelos conceitos emitidos nos

artigos assínadoe

Prezado leitor

"

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

"

........--............�

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa CataTina

S a nu Danai
CONTEM

oiro ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. V�NADA·
TO. FOSFOROS.CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONfCO DOS MUSCULOS
O. PálidOS. D• ..,.up.r.dol,
E'ejot.do" Anêmicol, Mi ••
Que crilm M,grol, Cri.nçl'
rtQuític••. r.ceb.rio I tonl·
fic.ção g.r.1 do olg'Rltmo

co", o i

Sa n UU 8 n O I
,

ue D.N.S.P. rr 199. de 1921

Fiuza Lima & ·Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis
I

f

\

VENTilADORES
Vendem-lIe doi. ventiladores elec

tricos, grande., para cima de me

sa ou parede, sendo um oscilante,_
proprioB para escritório, bar bea
rias, cofea , etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES I:.;PREZADO LEITOR: Se o que rhe

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado ou

para que ale.nua falta n:1O se repita; e

::\ÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇÃO Rl';CT,AJ\IAÇõll;S,

I ele O ESTADO, que o caso será levado

t sem demora ao conhecimento de quern

I
'1

ele direito. recebendo v. s. uma i n íorma-

ção do resultado. embora em alguns ca-

sos não sejam publicados nem a r-ecta

mação nem a providência tomada.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópoha,

à rua Trajano n. 11, svisa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de ope
rários hahil itados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecende orçamento grátis 1:1'

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais;
para consertos de aparêlhos elétrí
cos.• enrolamento de motores e dí
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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M�:�fs�a����!::nm�ro�:r,S���::: Rotary Clube de FlorlQano'poll·sif:i�iad:e:t;�s� p;:::��x: :�n��t;: 'A , _

,

.

Moacyr Iguotemy da Silveira, on- Sob a presidêncía do comp. Joao A. da Cunha e secretaria-
tem ocorrida "

do pelo comp. Arnoldo S, Cúneo, mais uma vez, como o faz to-
Coração �onillSimo, l�aI a.rhiga I' das as quintas-feiras, reuniu, o Rotary Clube de Florianópolis, I

de s�us amIgos. o ?n1VenOrlant.e os seus sócios em uma reúnião-almôço
granJeou um vasto círculo de aml- ..

'
._. ,

zades que. naquele en.ejo. o

cum-\
O Expediente para essa reumao constou do segumte:

primentaram efuzivamente. BOLETINS RECEBIDOS: Rio de Janeiro, Itajaí, Botuc..
A:quelas manifestações de apre- tú, Cuiabá, Ponta Grossa, Leopoldina, Presidente Pruden

r��u::���:ad��).dos que moure- te, Bauru, Niterói, �imeira, Araçatuba, Americana, Resende,
____ Campo Grande, Sao Leopoldo; "Tierra

-

Jarocha", n. 188;
Fazem anos hoje: a menina "Ntws Broadcast", "últimas Notícias" e "Dados Breves Acêr-

IAvany, filhinha do dr. Alfredo ca de Rotary", publicações enviadas por Rotary Internacional.

Damasceno da Silva, advoga- .

OORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Carta do comp. Rogé
do; Regina-Augusta filha do no Coelho, S. Paulo, membro da Sub-Comissão de Acomoda

dr. Osvaldo Bulcão Viana, ilus- ções para a próxima Conferência Distrital, providenciando sô

tre secretário da Segurança b_:e a hospedagem dos visitantes do 29° Distrito Rotário; Car

Pública; jovem Osvaldo, filho tao de agradecímente pelas felicitações enviadas, do Gal. Fal

do sr. Osvaldo Melo; o sr. Or- conieri da Cunha.

lando Joalyn Conceíção ; a sra. CO:RRESPO�DÊNCIA EXPEDIDA: Cartas aos cornos.

Ester de Sousa Costa. Aderbal R. da Silva e Osvaldo Machado, providenciando sôbre
'" admissão de novo associado.

�ascimeJ1tos: As ocurrências da reunião foram as seguintes: Atesto que apl1quai muitas

Estão de parabens o no••o día- Hasteamento do Pavilhão Nacional, pelo comp. Tolentino, vezes o ELIXIR «91%» obtendo

tinto pátricio, sr. majer, Joaé Ro-, acompanhado
de uma salva de palmas, pelos presentes. O Se- SUlpra os melhores resultados

sado de .ArauJo e sua. Itxcelentis- cretário procede à Leitura do Expediente, agradecendo, em
no h'ttameuta da Sífilis.

,.tma IIspOlia pelo na.C1mento do seguida a tad d' t" anh
.

robusto Marcia dei Vale y Araujo.. ,

' von e com 9-�e o IS I_ngU1ra� os C?II_lI? erros, (a' Dr. Rafael BartoletU

ocorrido a 30 de Novembro. Indicando-o para Secretano, em vista da ímpossíbilídade do .... • ..:
*' comp. Osvaldo Machado. Com a palavra, o comp. Sídneí-No-

VIAJANTES: cetí lê o artigo "Para, homem, e reflete", publicado em "O Es-

Relação dos passageiros (fue tado" de 25 do corrente, ficando deliberado que o mesmo seja
embarcaram na Capital, dia I publicado no boletim mensal do Clube. O Presidente João Cu-

3-11, pejo avião Cruzelru nha diz não estar perfeitamente a par das particularidades
do Sul elos estatutos rotários, deixando, por isso, aos estudiosos do as-

Para Curitiba - Pedro Che- sunto, o estudo da obrigatoriedade ou não de haver nova vota- de autoria de JOÃO BRUNINI

rem. i
cão por motivo da dolorosa retirada da presidência do comp.

Para São Paulo. _ Curti�'olentino. Continuando, diz o companheiro que depois que
Brochura de.Iuxo formato 16x2J

Metzger, Julia Daura Metzger, I mgress<?u em Ro.tary, sua vida tem-se, tornado mais risonha,
6 ccpitulos. 328 paginas,249 textos.

'

�,

1!5 çrcvurcs,

Olga Campos Garofalis, Vera I graças a alegria e o bem-estar que caracterizam Botary. "Con-

I t d
ê

dirícíl êm pod t
' Soo.e : Orientação - Alimentação - Re- !

Garofalis Fialho, Dante Tasso ser ar"o �un o e 1 Cl: porem .

emos a rapalhar um pouc�
I'

o mal diz o comp h P De
proiluçao . Doenças e Rrmedl()s dos-

e Jacinto Tasso. . .'. ,.

an erro. ara ls.;:o, encarre�a.� comps. - (QUINOS. BOVINOS.. SUH'lOS. OVI-

Para Rio de Janeiro. - Ali-I C.lO, �ldnel e Orilia de estudarem sobre � possíbílídade da �ea- MOS, CAPRINOS. CÃES. COELHOS.
ce dos Reis de Sousa, José Ta_,llZaçao de u-:na festa qualq��r entre amlgo�, esposas ou crian- GATOS E AVES.

vares Coutinho, Wanda Gui-, ças de rota�l�r:os, �r ocasiao do N.�tal, afim de quebrar um

r:ouco o rotí t d Passa-sev a sezuí
Preço sob registro ou ReembOlSO)

marães, Eurotildes Guimarães, r' nelro SIS ema as reuruoes. assa-se, a seguIr, pa- i'pslal ' C/. $ 30.00 (Trinta Cruzeírosl.. "

Basilio Ferreira Pimenta e Jo- I ra a Hora da Camaradagem, em que se salientam por suas A

I
" d

venda em todas ai Iivrorics dai i'sé Bonifácio Malburg. . censura_as", os c?mp.;;. Macedo e ... Décio. Com a palavra, o Brosil ou

UeSl!mbareados na mesma <bJ.ta comp. ��ao E. Morítz diz que, em sua recente viagem ao sul, te-
,

UlIHAS CIHMltAS tBASiUlBAS 10Ai.
Procedente de Curitiba. __ ve ocasiao de visitar, em Araranguá, a Biblioteca Pública Muni- i

Assad Zacarias Zalfa Zacarias.' ciP3:I "Luiz Delfíno", frequentada, conforme observou o compa- �I"'_,.._� .... -..oI!� (JIU Putlf.Jt.,. JUOiICABA�.;. bf. S. pail,�"
Procedente de São Paulo. _,!'::lhen'o, q.U��l que exdusivamen�e J?Or crianças e adultos de pou-

.."Romeu Geraldo Pimenta de Pa-; cas possíbílídades e que, estatística mostrada acusava eleva- .'

�I \,� :g-C-JI' ,_". 'pt. dua, Francisco Bustamante, I cio� númer?S �e freqüência, bem como as dificuldades finan- ..,..". � T t\'T
Antônio Flosi, Elta Rodrigues i ceIra:> que ultrmament� vel? atravessan!i0' obs�ndo ,a boa rea-

Rodrigues Modesto, Aleir Pa- [Iízação de suas al�as fmalldades. Propoe, por ISSO, a casa en- =----'----------------- _

vão e Cláudio Pavão. carregar-se da �matura de uma revista, allim de auxiliar IProcedentes do Rio de Janei- aq�ele estabelecimento
..
O comp. Macedo sugere que além da

1'0. Alice Ferreira, Elsa.
assinatura d:e uma r�vlsta poder-se-á, também, doar livros,

Deeke, Victor Felix Deeke, para
o que tíca comb�do trazer cada rotariano, alguns deles. I

Artur Juvencio Me-ndes, Ha- E.ncerramento da re�m3?' com ° arriamento da Bandeira Na- Igop Azarían e Wilson Gomes cíonal, pelo comp. Sidnei, acompanhado por vibrante salva de

Sa t·. I
palmas dos presentes.

n lago.
-

Embarcados dia 4-11 .; .

BESSE

Para Pôrto Alegre. - Ju
randir de Castro, João. Rodri
gues Martins e Antônio Flosi.
Desembarcados na, mesma data
Procedente de Curitiba. -

Nadief Augusto de Oliveira.
Procedente de São Paulo.- \

IWolf Kantif.
Procedente do Rio de Janei

TO. - Frederico Wilde Junior.
Embarcados dia 5-11 \

Para São Paulo. - Cecchillo ---------------------------

Scavone.
Para Rio de Janeiro. - Dr.

Adolfo Konder, Dr. Ivens de

Araújo, Antonia Julia de Sou
s.a Menezes e Araújo, José Eu
gênio Muller, Maria Augusta
Amaral . Muller; -Werner Au
gust Albre<;ht Frillmann e Nel
ly Frillmann.
Desembarcados na mesma data
Procedente de Pôrto Alegre I

- Jacob Benoliel Barchilon,
Augusta Schlosser, Eugênio
Felix Vanner e Miguel Vitello
Smith.

��·E����':�-I BREVEMENTE
PorIIla&I pelA U� IM Geubre l
Com prt,t1e8 lI0II1��

O PRECEITO DO DIA ClfIdcII Jdd1ea fJJIl praa_ I*fdatrla, Goa'

ALIMENTAÇAO E DENTES lU do lIfatcQa lI.el'TOaO, apartibo �

Os dentes são formados de f05>fa- lB'fm&r1o do lIomal .. 4a mu.l.ber

to de cálcio e magné..sío, ca!"boIna- ........ �- DL PAULO TAV.....

to de cálcio, cloreto de cálcio, clo- Ouno cbI� Cl1D1ea com o dr

reto -de sódio. Para conservá-los em llanoo IM .A.breu Campa-no u"o Pau·

bom estado, torna-se indispensável �, J:spec1allaOO rtm HlCt.ne s 1&a4.

o uso de alimentos que contenham Pdblfca. JIQIe Ull1� do Rfo a. la-

êsses sais minerais. wtro. - (h� 6s Raio X - 1Il0ct.r0-

tDefend31 seus dentes usando -ar<U�1a cl1nlca -- JletabollBDo lia

às refeições, entre outros ali- tal - �.m DuodcmaJ - Geblnets

mentos, -leite, 'Ovos, verduras e I
te ftaIotwallla - JAborat6r1o «- m1crc»

frutas. - SNES. I capla • adl1ss el'.J:IJca. - .a_ i"� _

Churchill homenagea'do
BRUXELAS, 5 (S. F. L) � Anuncia-se que Winston

Churchill foi nomeado sócio da "Academia de Literatura e

Ciências Morais e Políticas" durante uma recepção na Real
Academia Belga.

Vida Social
ANIVERSÁRIOS:

Alfredo von Bertwia e

Fanny freska Vs Bertlio
Participam aos parentes e amigos o contrato de ca

samento de sua filha MARY-SILVIA com o sr. os
VALDO SILVA.

Blumenau, 1 -- 12 -- 1945.

CiD�:.����on IEquJP� de futeból
Um filme altamente impressionon-

SOvletlca
te com um romance tão aciden- Londres. 5 (S, F, L) - O proxi-

todo quanto encantador: mo jogo da Equipe de Football da

JORNADA TRAGICA União Sovietica, presentemente na

com Roy Middleton e Jean Parker Grã-Bretanha, será realizado cen·

Um gra1'ldio.J espetaculo que tem tra O principal Team\ do "Glasgow
por c:enc:rio a propria natureza Rangeres", no estadio de Brox Park

l'IIo PragrQn1a: em 23 de novembro, Anuncia se

Filmes Jornal Nac. D.F.B. que um Match entre a equipe So-

A Voz do Mundo -Jornal- vietica "Dinamo" e a equipe sele-

Preço.: Cr$ 3.60, 2.40 e 1,50 cionada da Grã-Bretanha está sen-

lmpr. até 14 anos do organizado",

Cine Imperial
A's 7,30 horas

Um .alegre filme musical repleto
de cançõel e romance:

1 ESTUDANTES DA FUZARCA
com John Huooard e Ruth Terry

Musicas ! Doces Melodia.!
No Programa:

Filme Jornal -D.F B.

Campeão da Justiça -Desenho
Precos: Cr$ 2.40 200 e 1,20

-

Impr. até 14 anos

MENÂGOt
,

'

REGULAi

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

SANGUEDO

° Estômago, os

Cabeça. DOres
Queda do Ca-

.

PECA ESTE UVROL.

MANUM Df vtHRINfiRIA

LACTIFERO.

I

Lact�fero. Tônico estimulante do leite. O benefício que o

La�tlfero tem prestado às sras. mães, quer no periodo do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso gaJactagogo e regenerador orgânico de

Imaior eficácia até hoje conheeido. Em sua farmácia ou

I
com o depositário S. M. BANDEIRA, Rua Paisandú,

219 - Caixa Postal. 572 - Porto Alegre
Est. do Rio Grande do Sul.

I

BRONQUiTE

Reo,bertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M.,ntaqem de rádios, Ampli

fieadores-Transmisloll'es
Material importado direta

mente doa U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bõhm
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florianópo)ÜI

Rua João Pinto n, 29 -- Sob.

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�t COMPANBIA "ALIANÇA DA 'BAlA".�

":�t
,...dad. ta 1878 - Séde: B A I A

}� I':
-

INCEN·DJOS E TRANSPORTES
Cifras do .Batanço de 1944:

:t CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30 i
......

_,-o-s-s-o-r-r-e-d-o-r-e-s-
...

: Responsabilidades C:$ 5.978.401.755,97 Dra. L. GALHARDO-Ex
I
Receta 67.053.245,30 médica do Centro Espírito

: Ativo <l 142.176.603,80 Luz, Caridade e Amor, co

:. munica a mudança do seu

:: Sinistros pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30 consultório para a Rua

:� Responsabilidades II: 76.736,401.306,20 do Senado. 311-2° andar,

:I� � Rio de Janeiro, onde passa o
• Diretores:

IJ
oferecer os seus préstimos.�� Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco Escreva detalhadamente--

de Sá. Anisio Massarra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo I nome, idade, endereço e en
e José Abreu.

. i velope selado para ares

••-
"" ...,... .... • "'" .._ ...."... " "" .......'_ .,.. ••" .._.." .....,,_"..",.."..",.:........" .. o'T",""" posiJa.

'

Laboratório
.

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

FlorianópolisI Dr. H. G s Medina Farra. Narbal Atires de SOUZiI
Farm, L. na CoSia Avilil

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de •

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangue,

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

a família real na guerra
Londres, (BNS) - "A Fa- sua coroação até o presente.

mília Real na Guerra", uma' Alguns dos detalhes que apre
nova publicação fartamente senta não são familiares a to
ilustrada com belas fotogra- dos. O livro diz das muitas ve
fias e artísticamente decorada, zes que o Palácio de Buckíng
acaba de ser posta à venda pa- harn foi bombardeado e de co
ra o auxílio do "King George's I mo a família real, como qual
Trust" cujos fundos são desti- I quer outra família na Ingla
nados a melhoramentos do pa- terra, reune seus "coupons" de
drão físico e mental na nova carne para uma reunião de fim �geração" - informa o "Man- de semana. O livro lembra o

chester Guardian". - "O te- efeito inspirado das inúmeras
ma mais repetido nesse belo J visitas que a família real fez
livro é o da excelsa função da

I às fábricas e hospitais no de
Grã-Bretanha como represen- curso da guerra, ê da presença
tante da unidade nacional - do rei e rainha durante a
unidade do tempo e no espaço. I "blitz" nas áreas bomcardea
No tempo, porque o rei George das de Londres. As inúmeras
VI 'acha-se ligado pelo sangue I ilustrações que o livro apresen
a todos os soberanos britâni- ta mostram mais claramente
cos que o antecederam no €3- que simples descrições, a ma

paço, porque toda a Comuní- neira admirável com que a Ia-
.

dade e o Império volvem-se pa- milía real tem se dedicado
ra êle de igual manobra como através dos tempos, à causa da
fazem seus súditos na Grã- Grã-Bretanha, e a nação pode
Bretanha. Após essa aprecia- bem se orgulhar de que sua

ção inicial dos propósitos e atividade e esforço contínuos
prática de moderna realeza, 0'1 são, de fato, verdadeiramente
texto acompanha as ativida- representativos - conclúe o

des do rei e da rainha desde jornal.\ I

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR S 6.25000

Muitas boníficocões e médico gralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

�---- ..
•• PI! .... UU ................ u •• = ... u cu. = d •

C.OMPANHIA ."ASILEIAA PA"'" I"CEMTIVAQ o OtSU'VOLVIMENTO OA., ECONO""IA
SE'DE SOCIAL: aAHIA' CAP'TAL suaSCRIPTO: 2.000:000$000

CAPITAL REALIZADO ecoooo sooo

4mortizacão de Novembro de 1945 Q"l••
.,.

CAPITAL DUPLO
SEGUNDO
TERCEIRO
QUARTO
QUINTO

14.951
14.226
09.894
, i.90 1

01.879
Informações: Agencia pa-a 03 Estado. do Paraná: e Santa Catarina

RUA 15 DE NOVEMBRO. 6 L4 _. CURITIBA
Florianópolis: CAMPOS LOBO & CIA. --, Rua Felil=e Schmidt, 39

Fisc�zalição
Decreto-lei 39 t r,

Bancária
de 9_12.41

VIAGENS
ii=polls. - • .IoãnvHe A ,n.co.lizaçiio Bancária do Banco do BI'Qsil S. A. torna públi-

I co que, tendo em vililta o disposto no Decreto n, 19955, de 16 de no

vembro de 1945, e�tã4 su_penlla. todas e quaisquer re>3biçõell sôbre o-

I
peroçõe. efetuadas por pesaoa_ físicas ou jurídicall originárics dali
paí..e.. de que trata o Decreto-lei n. 3:Hl, de 9.1241. excetuodos c.

I &úditos alemães e japoneae•• que permanecem aujeites à. dillposições
Ido Decreto-lei 4.166. de 113,42.

I
Pele Banco do Brasil S. A. '- Fillcalização Bancária.
Jo.é Pedro Gil -- Gel'ente.
João José de Cupertino Mad ... i�o� -- Contador.

S�ídall - 2 hora. damadrugada

JoinvUe -- fpolis.
Saidali -- 9 hOl'all da manhã

Informações nesta redação

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

AI)VOG L�DOSr

ODIN

�
LI< f RECOMENDa

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓR!O: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

IEdifício Cruzeiro - FlariQ�ópoHs.
-----------------------------__--- -----__---------

Rua

I
Banco do Distrito Federal S. A. I

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 I
:RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajanot 23 • FloriônõpOlis

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação cem cheques

COmQA <EQH.'A'5 !l€C€nT€S ou AOlI6i!S

2 _ t,iLJ

I Visite, sem (omprom�ssos, 1'1 R. H. BOSCO LTOA.
LIVRARIA ROSA. I ITAJAi - S· CATARINA

Rua Deodoro" 33 I COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE�

Ftor ianôpolis Repre.entaçõe. Transportei! Mantimo.; Farro•
Consignaçõelil •• Conto. Pr6pna VlarIOS. Rad<lviário•• Aéreos,

Rua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôqo, Acidente. de
2' Pavimento Trabalho. Acidente. Peslloai.,

CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

Endereço Teleoráfico ({ BOSCO)}

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro. -

A fábrica de calçados "PELUSO. VE� DE-SE uma casa com terre·
acaba de inwtalar uma casa de

I
no, .ita à rua Duarte Schutel, 56.

calçado. para senhoras, na rua Informaçõell nesta redação.
Tiradentes 19. 8v-l'

Novidades todas as

semanas

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA
'rrabalh�s Came.rciais
Impre.llao a cÔre.

Compo.ição de livro. •

Jornais I
Tése. e Memorai.

Doublé. e tricromioll
Revis:a& • Avul.os • CaizOll·.

E.tojo., etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes na. 10 ••• Florianópolis' ••• Santa Catarina

I 'l'A '1"0;.",,
..

A'.'!I.-r.•'., " L,'
riílllriIIa Fabricante e distribuidores das aEamadas con-
LI '11 fecções -DISTINTA" e RIVET. Poasu e um gran"

de sortimento de casem iras , eíaco doa , brins

I bons e baratos. algodões, moa-ma e aviamentos
para alfai<:1tes. que recebe diretamef-"\te das

I
melhores fábricas, A Casa •A CAPITAL- chama a atenção dos Snrs. Camerciant.. do interior no sentido de lhe faze1rem uma

visita antes de efe�uorern suas compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumennu e Loj ae , �1!M
...................................................................a............ .... M "Ft

I
I
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cademia de Comércio
de Sanla Catarina

EXAllIES DE AD]USSÃO
De ordem do senhor Diretor e, de conformidade com o ar

'go 22 do Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943,
�ruo público que, no .próxímo dia IOde dezembro, às 17 ho

'aS serão abertas as inscrições aos exames de admissão ao 10

n; do Curso Comercial Básico, devendo, as referidas ínscrt

ões, ser encerradas em o dia 10 do mesmo mês 'de dezembro,
'S 19 horas.

Tudas as informações serão prestadas pela Secretaria des

ia Academia de Comércio, à Avenida Hercílio Luz 47, todou os

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

�Florianópolis, 10 de novembro de 1945.

7 Flávio Ferrari, Secretário
--===

G. da Costa &: Cía,Pereira
&ncarregam-se, nOIl portos de Santo. e Rio de Ian13iro. de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO " Pro'lidenciando o desembaraço
de mercadorias e seu reembarque paro 08 portos do nosso Eata!i·o.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Poro qualquer pôrto do País
e do Estrangeiro,

DESPACHOS DE CABOTAGEM·· Recebendo a. mercadorias em

São Pculo, Santos ou Rio e entregando-as no pôr to do deatino
ou eariando-oa para o interior,

I Endereço: Ruo Felipe Schmidt n , 36 .•. Caixa POlltal n 12

I
Fndereço telegráfic,o .• TREVO .•• Telefones 1098 ti 1342

FLORIANOPOLIS •• SANTA CATARINA

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

Terrenos eID São Paulo
Vendo os melhores lote. junto ao pa·teo em con.trução do 1. N, P.
Desvio hitol·Q8 largo e elltreita. Recebo pinho em pagamento.

I. S, Almeida Pôrto - Rua Monllenho.. Andrade, 31.8.
Caix3 Pcstcd , 792. São Paulo.

Modas GUASPARI

I

Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS, ,

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO
PROCURE A

..... , ...

'I. Esta é a vel'dadt-�!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sanclolias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não cornprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

COPyrl9hl da

tbe HAVE rOlJH/ABU1'1",-

,

FILHA I MAE I AVO I
-

T'o oas devei..," usar a

n liJMCS.JitJãi I ;TJ�

Sap��tHri'a' Jurit,y
Ru a Ti r-adc'lflites 19'

, 'I .

A ;�2�er.ra seus :.:;�trno� r.. r

GelOS er�� ca'("ói'('s finos
?c,ra. sE'.'bc'?(t!S

VV8. Malvina
.

alt·
tencourl

•

1. .. que, no Estado de Nova
York, nos Estados Unidos, há
cidades com os nomes de Ate
nas, Roma, Nápoles, Dunquer
que e Varsóvia.
2. .. que, durante o tempo

em que foi presidente dos Es
tados Unidos, George Was
hington jamais quis receber
salário de espécie alguma.
3. .. que Caim, ao matar

Abel, assassinou um quarto da
população do mundo, por que,
depois daquele crime, SÓ resta
ram na terra êle próprio, Adão
e Eva.
4. " que há, nos Estados

Unidos, nada menos de 10 es

tádios com capacidade para
mais de 50.000 pessoas, isto é,
praças de esportes perfeita-
mente capazes de rivalizar
com os circos da antiguidade.
... que o automóvel foi pre

visto nas Sagradas Escrituras,
pois no versículo 4, capítulo
XI, da profecia de Nahum, lê
se: "Os carros correrão em fú
ria pelas estradas. Ultrapassa
rão uns aos outros em rapidez.
Brilharão como tochas. Corre-
rão como .relâmpaços". UOI-a-o BeDel·l�ente

I
6. .. que, no século XVIII, U

os faróis de sinalização marítí- Re"reatl·va O'perárl·ama constavam de uma simples li
fogueira de lenha ou de carvão, De ordem do snr. Presidente.

dentro de uma espécie de gaío- convido todo. 011 sócios a compa

tã d recerem nesta séde social, dia 7 ã.
la de ferro ou en ao e pampa- 19 horas. para efeito ale uma' As-

)
rínas presas em globos de vi- sembléia Geral Extraordinária,
dro; que, a partir de 1783, apa- quando .e di.cutirá .•ôbre allSuntos

receram nos faróis lâmpadas importantes, .

'.

aperfeiçoadas com refletores e Outrosllim. lev,o. as conheclmen=
, to de todos 011 lIaClOS que. de ,con

colocadas em um aparelho ro- 'formidade com '011 E.tatutes em vi·

tativo; e que, atualmente, gOl', a referida reunião será reali
existem faróis com um alcan '2JO,da. com qualquer, número de

ce de 4{) quilômetros e uma .ócios pr�nt.. : .

ôrca de i
. - .

1 Fpoha., 4 -- 12 -- 945.
.

força e ílumínaçâo equrva en- ZALMIR LIMA. i: ••cretário
te a 20 milhões de velas.

Rua Felipe Schmidt , 21

I'(Sobrado)

I
Florionópolis ,

IIAluga-se ,

_....... Urna ótima casa tipo baaga- \FARMACIA ESPERAN,ÇA lo .em Coqueirfos no ponto do

-1---------::
ônibus em per ertas condições

·�o!B.�t!:: aN!!,�!8 com pia água encanada etc.

I
Correio Lageano

--- __.... ------ _ D____ _ _ Informações na rua Tereza
V d 1-""'.- - _OT___ ......_"...- ..._._- en a avu sa na

� Ce .....,..... Cristina 164, Estreito com AGÊNCIA PROGRESSO
"".......- � .,.... ............... - ........u.. ....... Pedro J Avi a. 3v-l

(OU' REGULADOR VIEIRA:
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com v,antagt'mpa

ra combater as irregul8rid8de�
das funções periódicas das se

uho ras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA, pela SU8

comprovada efieácla, é muito re

ceituda. Deve ser usada com

eonüança. IFLUXO SEDATINA 8nCAntfa-se
.

__________________�_m to_d_a__p_a_r_te_.__• _

ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIA.L
Assuntos: Juridicos - Comerciais - Rur-ais e Inf'orrnativos

Endereça Tel. ELIBHANCO - LAJES - Santa Catariua

Consulte nossa Organização antes de se deeidtr pela compra ou venda

de imo veis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - FO'lIe 54

Calçados para senhoras.

últi-l,nNDE-SE.
Uma máquina

mos modelos, preços ao alcance n ., de c03tur�-:
de todos "Peluso" vende na nova. Tratar a Av, Hercílic

rua 1'icadentes J9.
.

Luz, 33. 5 v 1.

... "'"..-_ ..... "'"-- ......... "" ............

Drs. Aldo Ávila
da Loz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

. pC1l'tidpa "!. l\oOi.ad'O eie .eu

fUho NERJ! • com a .ri1:a.
Guiomar Andrade' Machado.

.osé Machado e

Regina MaChado
participam o lU)ivado d••ua
fi lha GUIOMAR. com o .r.

Nerí Bittencourt.

NOVOS e
USADOS
COMPRA.
VENDE

Idiema·. pO.ro
tuguê.. ",apa
nbel , franch,
ingliâ., eto.

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUCIiE

o rnt..:'�*HOR
iiii'itE�;'I":O"S/'O"I"4_

Rcnnance. Poallia. Religião, Aviação,
Matemática, Física, Quíinica, Geo ..

log:ia; Mineralogia. Engenharia ci

vil. militar e naval, Corpintaric"
�enho. Sanecunen to, �etalurgia.
Eletricidad� Rádio, Máquinas Mo
tOl"H. Hidráulica. Alvenaria, Aqri'
�ulturQ, Veterinária. Contabi:lidad.,

Dicioná..;".. a1:c. eto.

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SArrA. a(OSA
ORLANDO SOA RP[1_]LL]

Bua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Teleflne 1514 (rede inlerua)
Caixa Postal 51 _ .. - Ead. Teleg.: «S'carpelli» __- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 OI:STIIOO- Qulnla-telra.:6 ct. Dezembro a. "45
----------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------_,--

Tênis Clube-Grandiosa «Noite Carnavalesca», dia 8 de dezembro, pro
Grêmio� Traje de passeio e fantasia .. Chow. Brindes .. Confete .. Serpen
tínas, Surpresas.. l\1esas a reservar na Relojoaria Moritz,

diariamente, até às 20 horas ..

Lira
movida pelo

Religião
Catolicismo

O SANTO De �IA

6 DE DEZEMBRO
s. NICOLAU, BISPO

Natural de Patara, na Lícia,
guardou Nicolau durante tôda
a sua vida aquêle espírito de

mortificação e renúncia, que o

tornou de se sacrificar pelo
próximo. Adolescente, "in-se

privado dos pais, que a morte

lhe arrebatara; em vez de abu

sar, porém, os numerosos bens

que lhe ficaram como heran

ça, distribuiu tudo entre os po
bres. Carateristico para a sua

caridade é o caso das três vir

gens, qué o pai delas quis ven

der ao vício afim de que ga
nhassem a vida. Tendo conhe
cimento de atitude tão desu

mana, Nicolau aranjou o di
nheiro necessário para os res

pectivos dotes e, às escondidas,
colocou-o ao alcance das três
irmãs, que assim podiam con

trair
.

matrimônio honestos.
Voltando de uma viagem à Pa

lestina, chegou a Mira, justa
mente quando os ,biSpos da

província se reuniram' para
dar um sucessor ao antístite
de Mira, recentemente - faleci
do. Inspirados por Deus elege
ram a Nicolau, que justificou
'plenamente a confiança posta
nêle. Durante o govêrno do

imperador Diocleciano foi pre
so; mas o advento de Constan
tino Magno o libertou. Nicolau
morreu, enquanto pronunciava
as palavras do salmo: "Nas
vossa mãos, Senhor, entrego o

meu espírito."

ESPIRITISMO
Haverá hoje, às 19,30 horas,

palestras doutrinárias nos se

guintes centros espíritas: C. E.
Seára do Amôr, à rua Teresa
'CriSÍiil1a, 21, no sub-distrito do
Estreito, no C. E. Fé e Carida
de de Jesús, à avenida Mauro
Ramos, s/n e no C. E. José de
Nazaré, à rua J� Boiteux,
a/n, nesta capital.

(;asas pré
fabricadas
Londres,5 (B. N. S.) - Sete

fábricas inglesas que se espe
cializaram durante a guerra na

manufatura de bombardeiros
para a RAF estão agora produ
zindo as melhores casas pré
fabricadas do mundo. Este fato
acaba de ser revelado pelo sr.

. Arthur Woodburn, secretário
parlamentar do Ministro de
Produção Aeronáutica.
No decorrer do próximo ano

serão fabricados 50.000 "bun
galows" com o aproveitamento
de milhares de toneladas de
alumínio de aviões fora de ser

viço ou absoletos.

.
>

,
.

Cereais elO grosso
Manteiga, queijos. xarque,

banha e salgados

MACIEL.1 FONSECA & elA.
Comissões - ConsigDa�ões Conta Própria

CaiXà Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: lEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,

alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cere ass, Fecula,
cação, cama r ão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos f'inan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO--BRASIL

Deseja obter
empreqo.?

I
Procure então a nossa Gerên

da e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a>
aos interessados na aquisição de
bons funcioná rios' (as).

x x x

NegóciO urgente!
Por m-otivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül.

ler, 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiatacia
Pereira. à lua Joãe Pinto. 16.

15 vs.» 6

Os religiosos
LONDRES, 5 (B. N. S.) - "Londres terá um bureau de

turismo para beneficiar os visitantes deste país", informou o vão votar C ISi CRS 400 00"Lond011 Observer". As providências estão quase concluidas R --

,

.

para que o bureau entre a funcionar no ano vindouro. A orga- Roma, 5 (S. F. I.) - Ava-

nização do bureau faz parte de uma campanha levada a efeito lia-se em trezentos mil o nú

pela associação dos viajantes, apoiada ,pelo govêrno, afim de mero de religiosas que votarão

tornar o turismo uma das promissoras indústrias nas ilhas nas próximas eleições da Itá

britânicas. A associação acredita que seja possível alcançar os lia. Sabe-se que mesmos as que
melhores êxitos a este respeito. Agências serão abertas no se encontram sob clausura po- I'otor a o"leo "ro"mundo íuteíro, de acôrdo com esquemas destinadas a apresen- derão por dispensa especial IQ "

tal' a Grã-Bretanha através do cinema em todo o mundo. O sair de seus respectivos con- VENDE SE um marca "Cli
primeiro filme estará terminado em breve e será distribuido ventos para exercer o direito mexe - mil rotações - força
pelo circuito da Metro-Goldwyn-Mayer. As dificuldades resi- de voto. Instruções sôbre a par- de 6 a 8 cavalos, possuindo /.'

diam em mostrar no filme aspectos do país na maior escala tícípação dos religiosos de am- cota de oleo.

possível; elas foram, porém, removidas, com o convite tormu- bos os sexos foram dadas aos Tratar com Sidnei Noceti à-
lado a James Frtzpatríck, o conhecido comentador da Metro, bispos italianos que acabam de rua João Pinto. 44.

para excursíonar através da Grã-Bretanha e recolher o mate- visitar o Vaticano. A participa- Telefone 1134.

rtal mais aproveitável..o que fez depois de ter estado no vale cão de religiosas nas eleições

I
'" '" *

do Tamisa, Londres, .Escóssia, Irlanda setentrtoual, Gales, De- n.ão é se_:.n pr�cedente, por isso MAqUI·na ·de es"rlaverven e de ter também percorrido a região em que nasceu e vi- que na Austría e na Alemanha " U

veu Shakspeare. os religiosos já exerceram o

I
Vende-se uma. portátil. marca

direito de voto. Continentat 340 w.

Ministério da 8uerra B R I T O daE.::!:!:�;v:� ��::.��=�
E D I·T A L

parficular de uma profenoPa. ....

tadual.
De acôrdo com o rádio círcu- O alfaiate iRdicado Rua J.oão Pinto, n' 18 (baixo.).

, lar n. 782-A-2, de 30-11-945, do Til'adeRles 1 ,., ,., to
593

exmo. sr. Cm.t. desta Região,
foi suspenso o "Dia do Reser

vista", no corrente ano.

Olímpio Mourão Filho; Ten.
Cei. Chefe da lSa C. R.

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

Convencões
,.

políticas .

Poris, 5 (S. F. 1.).- Dq:OlS de
uma hora e meia de conversacões,
os delegados dos tres prtncipais
partidos deixaram a residência do
General de Gaulle.
Os primeiros a sair forctrG os srs.

'I'horez e Duelos que passaram irn

penetráveis por entre os jornalistas.
Recusaram-se a fazer qualquer de

claracão. Os srs. Vincent Auriol e

Mayer, entretanto, revelaram que
haviam jurado nada : on.unicar.
Os últimos a sair foram os Sl'S.

Maurice Schumann e Colin. O sr.

Schumann confirmou que r le e

seus colegas haviam igualmente
se comprometido com de Gaulle a

nada revelar da entrevista. Insís
tentemente interrogad apelos jor
nalistas o sr. Colin declarou que o

General prosseguirá nas gestões.

Turismo na Grã-Bretanha

* * *

- TERRENO

DORIVAL DA S. UNO e

MARfuA FLORES lINO

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas a08 Indi

gentes de Florianópolis.

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Florianó-

porticipam a seu. parentes
e amiqos o nascimento de

seu filhinho

CELSO-EDUARDO
Maternidade de Florianópolis

30;11/45

Bíblias e Livros
ReligiOSOS

Vendem-se durante poucos dias.
na Pensão Vitória. à rua Jero
nimo Coelho. com o ST. Paulo
Maia' 5 vs. ·4

Camisas, Gravatas, Pijames
Meia.da. melhores. pelos me

Dores pr�ços sô na CASA MIS
CILANEA -RuoC. Mafra. 6

elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MIJrca regts

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

Compra-se um lote nas ime

diações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na

rua' Tiradentes - 14 - bobo
10 vs.. 9

Precisa-se de uma até CR$
400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

DR. JOSE' ROSARIO ARAU
JO E DORA DEL VALL�

ARÀUJO participam a seus

parentes e amigos o nasci
mento de MARCIO.
Fpolis., 30 -- 11 -- 45.

. RE1lIRARAM SUAS GANDI- .

DATURAS

Calceiras
PrecÚla"lIe para eerviço. de cal'

rsgação. TPa.tar à Praça 15 de
Novembro. 11. 3v-3

X X X

Telefone Automático
Gratifica-se com 200 cruzeiroll

a pe..ôe que ceder ou encaminhar
um telefone automático. Informá
ções ne.ta redação. 5v-Z

X x x

GRATIS!
Quer receber otima .urprellCl

que o fará feliz e lhe ..erá de va

liolla utilidade? E.creva a SOGl'es•.
à Caixa Postal. 84. NITERÓI _. EdI
tado do Rio.

* * *

VENDE-SE
Grupos eletrogênio. (Die.e 1) de

6. 12 e 20 KVA. Informações à
rua Major Costa. 33. -- Florianó
polis. Sv-Z

VENDE-SE. Uma máquina
s de costura

nova. Tratar à Av. Hercílio-
Luz , 33. 5 v !

Tôdas as bebidas, inclusiVI' as
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos Iares catari
nenses, - em vista da .certtssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

fiaha ciusmi
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

cs�t\Ã���RCtAt
;, I="<::'l"'r:-,..., f,l H"lAnr

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITMA!

Exijam o Sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7':'1 eSTAa,=» Quinta·teira, 6 ele Dezembro Cle '945

"1 - o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos lndustriários co- Urna nova bomba experimen tal
munica aos candidatos inscr-itos nos Concursos em epígrafe que a iden- de aquecimento está sendo atual
tíficação da PROVA BÁSICA realizada nesta cidade será procedida no mente utilizada: pelo Departamento
dia 10 de dezembro, às 13 horas, na sede da Administração Central do Mundial de Eletricidade, da cidade
Instituto, no Distrito Federal. de Norwich na EasL Anglia, infor-

2 - Aos candidatos inabilitados será dada, no dia imediato ao da I1WIll ele Londres.
publica,ção, nesta cidade, dos resultados, vista da prova, na forma do rr--: O;; manuf'aturciros da Grã
Uem 6 das instruções número 39, reguladora dos Concursos em causa". Bretanha receberam grandes en-

Florianópolis, 28 de novembro de 1945. comendas ultramarinas de aviões
João Ricardo Mayr I leves com um só motor, ele dois ou

Responsável local

I'
três lugares, apropr-iados para ho-

-----------------------------
mens de negócios e de suas í'amí-

M
17

d-
lias.

I ---' Acham-se já em serviço em

e leo Kenva doze ônibus fabricados pe-
.

lIa firma inglesa "Buv Motors",

acredita�ldose que sejam os prim.ei-:
ros enviados para o ui tramar, lll-I

���DItA�SANTÃELIÃ--·��, ��:';!�n::�n��:�:l'�:��t;o::�:re�·':�:n:�:II
..

T--u----p--o--d--e-s,(Díplomano pela Facuídade Nacional de Medicina da novo sistema de rúdio-telef'oula
{(niversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- portátil, operando em ondas extre- A «Caixa de Esmolas», uma das coisas v mais sérias eeíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- mamente curtas, roi aperfeiçoado mais socialmente benéficas que, em matéria de inetituições,;,er",órdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten- na Inglaterra. entre nós existem, __ oferece aqui um «coupon» de inscrite do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. _ Segundo \JS cálculos da UNR- ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di-CL1NICA M ...DlCA - DI�ENCAS NERVOSAS I IM, existem na Europa cerca de zer todo o bem que merece seja dito da CAIXA, mas

- Consultório: Edifício Amélia Neto 10 milhões de pessôas, á procura dei pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
rumo. Homens, mulheres e crianças de que precisam os pobres socorridos oor ela. Leitor, mãosResidência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Floríanópoüs. pertencentes a quasi uma dezena I à obra de cerideâe. Preenche o coupon e ampara, assim,

DR A R A U J O de países, e que ainda erram pelas o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.
• cida-des e campos europeus, á pro-I

cura de lar, de pão e de paz. I CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
- O sr. Tom Williams, ministro FLORIANÓPOLIS

da agricultura, acaba de traçar as Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
linhas gerais da política agrícola dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$,_..----�. do govêrno trabalhista.

- A Câmara dos Comuns, ouviu
os relatos do Mr. Clement Attlee

4.NTONIO MONIZ sôbre sua missão a Washington, e,

de suas discussões com o Presiden-Í
te Truman e Mr, Mackenz ie King, o .

premier canadense, sôbre a política
a seguir na aplicação da energia

W'_..... • �"..._� ......... atômica manifestando, então, que a Brevemente, sumaríaremos, nesta coluna, os nODles das
.. _o. r...... • .._... .. --.- confiança nas relações internacio- firmas ainda não contribuintes, e das que já o são.OONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili nais era a pr-incipal necessidade de

�":"��I .�.::��. momento. O coupon supra deve ser remetido à Diretoriada CAIXA,
- A Inglaterra aprecia em tôda ou à redação de O ESTADO.

a sua extensão a responsabilidade "'!""!-"'!""...._'!!'._.'!!"....-. _

que lhe cabe como detentora do
B-.l&al aterrador segredo arr�ncado ao

coração do átomo, uma vez que a

1.6M seus cientistas coube grande parte
das investigações sôbre o assunto.

I
------�E�<S�C�R�ITÓR�I�O�J�U�R�Í�D�Ir,�/O�C�O�M�E�B�C�IA�L--------

Clube 12 de AgostoDr. Artur Pereira PROGRA�IA PARA OS llIESES DE �OVE�IBRO }j

e Ol.·ve·lra DEZ�lUBRO DE 1945:

I
DEZEMBRO

OUnica Geral de Adulto. Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es-
Doença. da. criançCUI tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de

Laboratúrio de Análise..

I formatura.clínica..
.

f 'ICon.ult6rio: rua Felipe Sch- Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe III antü, com

rnidt, 21 [alto. da Ca.a Po- início ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas.
rai.o], das 10.30 ás 12 •. das

I
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

15 ii. 18 h..
durante a CEIA números de canto e musica, e. em seguida,R.sidência : rua Vi.c . de Ouro

Pr.to, 64.

I
dança.

Fone: 769 [manual] constantes deste programa, feitas pelo Clube.
'- -------- (A CF.IA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o

Clube, previamente, a inscrição para a mesma) .

Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários

CONCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFO
AVISO

Indicador

...-.ten.... do· Prof. &"'0,", do Rio de J..etr.
ESPECIALISTA

DoeInçu e operações C>08 OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GARGANT"
Clr"urlrla mOOf!\,-na dia GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iãbto • �u

da bõea fendldoe de nucença)
aaera.otICOpla. traqu","'IICOpia. bronccscopía lJ&I'8 retlnda d'fl corpO<f Ntranhoe.

OOl'f8ULTA8: d.. 10 ia 11 e .,.. 11 ia 11 boru

Rua Nunls Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avlla I IlH.
Operaçõ•• -- Via. Urinaria. -- Doen
VG8 doa int••tino., reto • al'1U.
- Heznorroida.. Tratam.nto do

colit. cmebiana.
Fisioterapia -- Infra·vermelho.
ColUlult: Vitor Meirelu, 28.

,J'ltende diariamente à. 11.30 ha .,
� tarde, dC1ll 16 ·ha••m diante

R••ld I Vida! Ramo.. 88.
FOIl.· 1087.

OE ARAGAO

ORo �MANDO VAURIO DE ASSIS
'.... "nte.. II. CliDiea (Df_tU tia A8silltêneta Manleipal •

eI. Caridad ..

oonUL����11l���AM�td���OE8.�12�.....
Con.ultc. da. 2 ii. 6 horall

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 6. Fone 781

DR. �Ü.R.IO WENDIIAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria
" Chiqninho" )

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESID1i:NCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR.. BIASE FARACO
M:�100 - chefe do Seniço de 81fillIt do Centro de &a1ld.

DOENÇAS DA PELE - S!FILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
UlBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmidt...
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE llJ0i8

Reasumiu aua clínica

DR. SAVAS LA'CERDA
Clíníca médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NariI - GU'tanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Ofrtalmologia.
CONSULTeRIO - Felipe Schmrdt, 8. Da. 14 U 18 h8rllil.
RESIDENCIA - Conselhetro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica em. Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgão! internos, de adultos e críameas

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fome Manual 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico elpecialida em DOENÇAS DOS OLHOS

CUl'IIo .. ..t..I)erfeleoamento • Lanar. PrAtica ao RJo 4e JaJMIl'e
....ULT411 - PÜl ..aJaS, aIarIam__ ... 10,30à.12 hs , ii tarde exc.pto a ••

....... "'14 ás 16 HJ:u - OOl'f8ULTóaIO, a.. ;,oao PIa*'" .. T........ -

..... I.MlI _ .......«da, a.. PruI"'_ 0..... ,:II.

---------------.�---:_::_:=_=_:::::;------- Aq3ncia. II Repr••entaçõe. em Onal

DR. ROLDÃO CONSONI I �':x�ij�ãOF�:;:;6��1�
VlaUll\GIA G.IIRAL - ALTA cmunG'i_·' - MOLlIISTIAS DE SWlNHORA8 - PARTOS

I Caixa Postol , 37
"Formado peja FacuJdad� doe MedlclnLda lup.idverslPrdafdeA��Pi�âC::�:' N��� foI

Filial: Cr••ciÚma�Ite por vários anos do Seniço C"'UJrg co {) o. .

• p . / (EdUCJ!rurgta do est.l\mago fl "'!a� hlJ!ll1'es.· i.nJtestlnoo (leIgado e gTOSIIO. tiróide, rlns" Rua FlorIano eIJ:oto,! n .;If6atata bexl4l'a. dtero, ovárlOoll e trompas

..
Varloocele, hidirooele. Tarlftl •

hf!rn1a.1 Pr6prio).-Telt>grama.: PRIMUS'CONSULTAS: A t incipais m'Unicipio.1114 I la II h..,-,,� � Q,,� FeHn" ��hmklt. �1 (RIto. "" rRro Paralw}. TeJ.. 1.1S�. 0'.0 o. '!la' PI'. •

RESID:itlNCIA: Rua Esteveu J1l:n1or, 1';9; Te!::f7e-4 . do Eiltao.,

rtACHADO I CIA.

MANOELJOAOUJM nos SANTOS'
'-" ;'.:.

ÊXPORTAÇÃO
-+---

Banha, fécula, tapioca, mél ec.cer� de
abelha, cebolas, batatas, ole()� e

'

.
crina y�egetal

.

REPRESENTAÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Aceita-se gêne(os alimenticio.s e sacarias

>!�."�";'. -

_'.' .

",
"

,)�jy�,� F:,'_'. �':'
.

;," ..", End· Teleg· ..VENUS......<;. ":'.;. _

.··c;f.��)..��.�T;�:· 213;';.: .;�,t��E��!��t���,
-: "':,""Rua;Francisóo::'To'erltillo . ·13'�;e·15')\;:··

1'�,�?��1,���'< t,i,'!,' �in�l.�����
se quiseres

Florianópolis, de de 194--

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua T'iradentes 17, acaba de

receber reduzido número de cortes de
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Logítjmos).

Visite-a hoje mesmo!

a ocasião!

I
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVQGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráf'ico : "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

AUTOMOBILISTAS
Atencão

,

O seu dínamo ou motor
de orranco a

OPICINA ENALDa
Conselheiro Mafra ne. 135

Para

I

22 horas.
OBSERVAÇÕES

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.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AMAZONAS
Dutra ; i��ã Conforme noticiamos, com-: Usou da palavra, em nomeI �r:l��d�i.r�).::::::::::::::::: 3191 pletou ontem, cincoenta anos dos funcionários, saudando os

PARÁ de profícua existência, a con- diretores da Companhia, o Dr.
Dutra........... �.927 ceituada "Sul América" Com- Manuel Pedro da Silveira que
��'igadeir() �.��� panhia Nacional de Seguros de com seu verbo facil e fluenteI· luza .

de Vida. exaltou o nome dos pioneI'r'ooMARANHÃO "

I Carta de De ilaulle Dutra... . 14.483 Seus funcionários, Inspeto- da "Sul América".
U Brigadeiro. .. .. 9.417 res e Agentes comemoraram Em seguida falou o decano

O �sembarga�or Presidente' a Assembléia Fiuza
'cÉ�úü""'"

5.904 tão .grato acontecimento com dos agentes Sr. Belmiro Cunha
do Tn.b�nal ReglO.nal, re.cebeu Paris, 5 (S. F. L) _ O Gene-' Dutra 3.997 um almoço realizado no Clube que comoveu os presentes con-

os segumtes telegramas. ral de Gaulle, Presidente do
Brigadeiro................. (i.739 12 de Agôsto, para o qual fo- tando uma história da vida
Fiuza 3.215 ram convidadas pessoas liga- real relacionada com o Seguro

Govêrno Provisório, enviou ao PIAUí das a organização da Sul Amé- de Vida.
sr. Felix Gouin, Presidente dai Dl�tra :................... �.2(j7. rica em Florianópolis, e a im- Durante o almoço foi muito
Assembléia Nacional Consti-I ��lgadelrO a.��� prensa. cumprimentado o sr. José do
tuinte a. seguinte carta: "Ten_IIUZ�ú) 'GiÚN'DÉ' 'D() 'NORTE

_a

O nosso reporter anotou os Vale Pereira que, na data de
do tido conhecimento das in- Dutra ··· 7.159 seguintes nomes: Major Lara ontem, completava um ano
terpretações diversas dadas á B�'igadeir() . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.�54 Ribas _ Vice Presidente do menos do que a sua compa-
minha carta de 16 do corrente Fiuza :........

4.998

h
' - PARAIBA Clube 12 de Agôsto, Dr. Ma- nhia.

em que pun a a disposiçao da Dutra 5.932 noel Pedro da Silveira - Dire- A ambos as nossas felicita-
Assembléia Nacional Consti- Brigadeiro 9.363 tor Presidente da Soco Madeí- ções.
tuinte o mandato que essa Câ- Fiuza 3.313

reira Catarinense S. A., Dr. -------------
mara me confiou a 13 do an-

PERNAMBUCO

d t
Dutra 15.937 Aurélio Rotulo, Dr. Alfredo Da-

an e, creio necessano, sem Brigadeiro 18.771 masceno da Silva chefe do

eS-1prejulgar as decisões da As- Fiuza 9.078 critório da Sul América Capi-
sembléia no que diz respeito á ALAGôAS t li

-

E'
.

dD t 7.957 a izaçao, mídío Car oso e
sua ordem do dia precisar l�Ta.:................... 7.842 José Lima - procuradores da
qual é em meu espí�ito a sigo, �r���d�J�·�.. : : : : : : '. : : : : :: : : : 1.167 Carlos Hoepcke S. A., Dr. Má-
nificação de minha atitude. � BAHIA

17699
rio Wendhausen, Dr. Laurín-

Não 'podendo apresentar-me I Du.tra . -

do n'b s M '0 D J
'

RB d 16.421 , .n;1 a, a,J r r. ose o-

perante a Assembléia para lhe I riga erro
d

Pedir confiança, uma vez que
FIUza

'S'E'R'·G·I·P·E·······
2.903 sano e Araujo, Laureano AI-

, meida - delegado do "Iape-
o Govêrno não foi ainda for- Dutra ···· 2.39i tec",". Antonio Schidt e Ane-
mado nas condições fixadas B�igadeiro 4.98302 zio ,Barros, inspetores "Sallc",
pela lei aprovada a 21 de ou-

Fmza
Jose do Vale Pereira destacado

t b ,� 1<JSPrRITO SANTO
u ro pelo povo frances, e Dutra.... 4.939 agente "Salic", Belmiro Cunha 1'crendo um dever torna-la juiz Brigadeiro 6.7�1 - O mais antigo agente, R.
dos motivos que me impedem Fiuza ... . . . . . . . . . . 9,9 Guiwne agente, Wilson Abra-
de construir um govêrno de )HNAS GERA[S

h f"
.

Dutra 39.240 am - uncionano e represen-
unanimidade nacional de acôr- BrigacleÚ'�' .:::' :::: 21.945 tante do gerente da Sucursal
do com a indicação que me Fiuza J.620 Sr. Font Juliá, Luiz Eugênio Londres, 5 (B. N. S.) - De-
deu voto unânime, não tenho )[A'I'O GROSSO Beirão, José Dias, Theodósio verá escalar no R i o de Ja-

,.

outro meio de .

conhecer suas
Dutra .... .,....... �:��; André Atherino, Vivaldi Ga- neíro o avião "Argentina", que:

intenções senão o de colocar
Brigadeiro ..... ....

tit
. ..

dFiuza ? rofalis, Luiz Dias, Waldemar cons 1 Ul o primeiro e

u�meu mandato á sua dispsição. GOIAZ Werner, Athos Jacinto, Silvio série de quatro conrortáverâ i

Tenho a honra de perguntar á Dutra.. .. 9.003 Jorge, Francisco May Filho _ modernos hidro-aviões brito
Assembléia Nacional Consti- ���i��deiro .." ...' i ..�i� funcionários da Sucursal e nícos da marca "Short-Sun'
tuinte se está resolvida a retí- RIO DE JAXEIRO Sidnei Nocetí - proprietário derland" recentemnete adquí-
rar-me o mandato ou se "o Dutra . . .. 8.167 deste jornal. ridos pela "Companhia Argen-
confirma". �!'igacleiro .... 9.203 tina de Navegação Dodero". O

F ruza ....

S.' pluiú;
. . . . 3.108 O «Lionel de "Argentina" e seus similares

Comprar Da CASA MISCE· Dutra .. .. . 201.178 serão utilizados no transporte
LANEA é lab,,! economizar.. Brigadeiro........ 147.322 Marmier) de passageiros de uma nova li·

Fiuza .... . . . 68.724 nha aérea entre a Grã-Breta'
PARANÁ París, 5 (S. F. L) - O hidro- nha (Poole) e Buenos f, AiresDutra . : 15.721 avião gigante "Lionel de Mar- Lísbôa, Gibraltar, Bathurst-Brigadeiro J2.369 mier" dentro de dois ou trêsFiuza . . . . . . . . . . 7.017 (África Ocidental), Rio de Ja·

RTO GRAXDE DO SUl, meses, uma vez reparados as neiro e Montevidéu acham-e
Dutra .. .. 90.825 avarias que em nada danifica- incluidas na rota com escalas
Brígadeíro .... 22.790 t

'

Fiuza . . . 8.018
ram sua es rutura, podera de regulares.

TERlU'L'ORJO DO ACRE
novo afrontar o Atlântico, ao Os "Short-Sunderlands" ds-

Dutra 1.321 que declarou a o s jornalis- põem de instalações confortá-'
Brigadeiro

. 9721
tas o Comandante Lefevre. veis e luxuosas para o transpu

:���}JRiÚTO�lO :D:�: ���APt�:: Jantar na Legação �:n�� ��p����g:t�f:��PJ:s��
Brígadeiro .... .... . .. .Ó: 325

B e, minação de ventilação interna,

Fi���TrrORio' PONrj'.1' 'p()RAi52 do rasl bem como um pequeno bar on:
Dutra ." 429

de poderão ser servidasd r�e'
ROX H' a' Br-igadeiro 663 Cáíro, 5 (S. F. L) - O Mi- ções ligeiras. A capacida e e'

y oJe, S. feira, às Fiuza
". 201 nistro do Brasil e Senhora ses hidro-aviões é de 40 passa'

19,30 horas TERITORlO GUAPOR,1; Mello Franco ofereceram um geiros e cerca de 500 klms �eColo..al Programa . Dutra 334· t h d M'
.

t t d
.

d acaUlo .!3rasil Atualidadea 2xS1 _ DFB Brigadeiro.. .. 528 Jan ar em onra o mIS ro carga, en o um ralO e ,

20 Bruce Cabbot e Conatance Be- Fiuza 93 de Extrangeiros e Senhora Ab- de 3.500 quilômetros e uma ��.nete em: -:---- delhamid Badawi Pachá, que locidade de cruzeiros de ce'
TROPEL DE BARBAROS MaleS duas sec�o-es seguirão dentro de alguns dias ca de 300 quilômetros por hO'

Um filma épico e emocionante
3D William Cargan. Irene Hervey e para Meca, em peregrinação. ,ra.

Turhan Bey em:
Na apuração das 6a. e 7a.

SEM DESTINO secções de Lte iei, foi obtido
Aventureira ou patriota? Leal ou O seguinte resultado:
traiçoeira? Nem o maior admira- 6 -

dor podia descobrir seua verdadei-
a. secçao: Du tra - 120'

rOIl lIentimento.... Brigadeiro - 99; Fiuza 7.
'

Impr6prio até 14 enos 7a. secção: Dutra - 85' Bri-
Preço único Cr$ 2.40 gadeiro - 86; Fiul-a -'12

Ia Rio Grande do Sul,' determinou o Interventor
,#-

Federal que tornassem
,oslos os Prefeitos, visto como cessaram os motivos

afastamento, que foram apenas as aleições.

a seus
do respectivo

Eleicões
,

Presidencia is
o cincoenlenário

«Sul Alllérico»
da

Florlan6pollt, 6 �e DezemDro

NOTAS POLITIVAS

Rio, 3 - Terminando em or
dem a votação em todo País
não me cabe propriamente lou
var a V. excia. pela dedicação
com que se houve nas eleições
de ontem. Em matéria de cum

primento do dever, o louvar
antes dimínue que exalta. Mas
cumpre-me dar graças a Deus
por ter podido a Nação legiti
mar, ontem, o poder com que
de agora em diante, se gover
nará a si mesma Reconheço
não ter v. excia. poupado ne

nhum esfôrço. As arguições de
parcialidade ao Govêrno, que
se articulem, são bem a mar
ca do barro pobre, em que o

Senhor soprou o Espírito do
homem. Agora vai a Justiça
Eleitoral proclamar os direitos,
para constituirem o Govêrno
sob que o povo quer viver com
liberdade e trabalhar em Paz.
Congratulações do Ministério
da Justiça a V. excia. pela cola
boração sua e de todos. (Ass.)
A. de Sampaio Dóría, Ministro
da Justiça.
Florianópolis, 4 - Queira V.

excia. receber minhas congra
tulações pela tranquilidade, or
dem e elevação com que trans
correu em nosso Estado pleito
eleitoral. Mais do que ninguém
deve ser louvada a colenda
Justiça Eleitoral sob sua dígna
e austêra Presidência a qual
mais uma vez evidenciou a sua

infatigável capacidade de tra
balho, a sua serena isenção e
a sua luminosa concíêncía cí
vica. Congratulo-me por isso
com V. excia. (Ass.) Luiz Gal
lotii, Interventor Federal.

RITZ Hoje, Sa.-feira, às
17 e 19,30 horas

Edward G. Robinson. Glen Ford e

Morguerite Chapmann em:

DESTROYER ••
,APENAS Cr$ 3,00 De quando 'em quando. a cine-

Com essa ínfima quantia Voei ma�ogr?fia produz um filme e.tra
está auxiliando o seu próximo. ordInárIO que cativa a. emoçõe.
Contribua para a Caixa de Esmolas de todo•• Drama do mar. repleto
aos Indit:entes de Florianópolis. d� cena. alegraa e tri.tes!

Emoçao! Movimento! Sentimento!
Livre de cen.ura
No programa:

Cine Jornal Bra.ileiro 4xSO - DFB
Noticiário Univer.a} - JornaL

PREÇOS: às 11 horcu 3.60 e 240
à. 19.30 - único Cr$ 3.60

de 1945

Drs,
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonn.ssis

ADVOGADOS
Ruo Felipe Schmidt. 34.

Sala 3. Tel.f. 16-31 lO{j

Nova linha aérea
r

DESPEDIDAS
Em nome do sr. dr. Luiz Gal

lotti, Interventor federal, es
teve o sr. capitão Duarte Pe
dra Pires, chefe de sua Casa
Militar, no aeroporto da Cm
zeiro do Sul, na manhã de ho
je, afim de apresentar despe
didas aos srs, dr. Ivens de
Araújo, secretário da Justiça,
Educação e Saúde, dr. Adolfo
Konder e José Müller, que se

guiram para o Rio de Janeiro.

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

P
.

! IIIDLIII
(11111[111

alimentar 'em J vaaA situacãó
•

S. H.L - Segundo despacho de Batávia, informam que3
situação alimentar em. Java é dificilima. A propósito, o dep.
tamento de assuntos econômicos do govêrno das índias OrIen
tais revela que dois milhões de pessoas estão correndo gr�ve
perigo de perecerem por inanição nos próximos meses. ASSIJ)l
é que de novembro até o começo das primeiras colheitas, na

mês de abril. a populacão terá de se alimentar totalmente daS
� . r

reservas que porventura tenham sobrado da estação anterJO'
Algumas regiões produzem excessos de arroz que são reclama:
dos por outros territórios, mas a difícil situação dos transpor
tes torna quasi impossível a distribuição daqueles excedent.f'
Acresce que a atual colheita será muito inferior a colhei � I

passada, em consequência da prolongada seca. O depar!arne�e
to de assuntos econômicos revela ainda que vinte milhoes

pessoas estão afetadas diretamente ..

•

f
,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

:r�N��P"�f��jl;�R
fOR 'EXCELÊNc'lA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


