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_, Til podes, se quiseres!'MAGaZINE I A «Caixe de Eesnolas», uma da, coisee tne is sét i«••

: \
mais socialmente benéficas que, em matéria de instituIções,

P81: ENFLO : entre nós existem, -- oferece aqui um «couporis de inseri
II> ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di

.........
zer todo' o bem que merece seja dito dn CAIXA, mas

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o Ide que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos

i"à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim.
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

I

nnHt:;m�l!tf\ f'UI!IHl':i:U'('Il1ÚS� nesta coluuu, as Domes

I
filmas ainda não conteíbuintes, e das que já o são.

I ,O coupon supra deve ser -l:;;netido à Diretoria da
A '

10U
a redação de O ESTADO.

voce sosinho
de carvão de ,

.

PARADOXO

r-
i
I

- Como ponde
roubar dois sacos

dez arrobas .

.
- Senhor Juiz. , ,

Foi num momento de fraqueza ...

x x x

ANIMAIS PARAQUEDISTAS
Muito antes que o homem

se utilizasse do paraquedas,
havia, no reino animal, para
quedistas eméritos - conta
nos o livro "História e aventu
ras da vida", de H. G. Wells,
Julian Hexlev e G. P. Wells:
"Os vertebrados, incompletos
voadores, portam-se como pa
raquedistas. Quando se lan
çam no ar, com os.membros
distendidos, são paraquedas vi
vos que deslizam, orientados
pelos movimentos da cáuda. A
principal variante, nesse parti
cular, é a rã voadora, cujos pés
palmípedes foram utilizados
como base para os paraquedas,
alargando-se até permitirem
que o animal se mantenha no

espaço com o seu auxilio. Há
ainda os lagartos voadores
"Draco", que se enchem de ar

quando voam, combinando as
sim as propriedades de um pa
raquedas com as de um balão.

* * *

QUADROS DEVOLVIDOS
Telas famosas de Rubens, Rem
brandt e Van Gogh figuravam
entre os 26 quadros furtados
pelos nazistas e que os aliados
devolveram à Holanda. Essas
obras de arte foram transpor
tadas à capital holandesa por
um avião do exército norte-
americano.

v(Jei SABIA

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis, de 194--de

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ----

----------,---- --------------�-

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

Florianópolis
Dr. H. S. s. Ml'idina Parm. MarDal All1as d.e Souza

FanD. L. 4a CíJSe� Avila

Exame de sangue. Exame paro. veríficação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação do gro.vi
dez, Exame de escarro, Exame para. verificr..çuo de I
doenças da. pele. hoco e cabelos, Exame d.e fé2lee.

Exame de secreções.
J'utovaccinas e transfusão de sangue.

Exal1le químico. de fOl'inhas, bebi.as, café, águas, etc.

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecn ice-Electron

Fundado em 1935
Mõntoqem da rddíos , Ampli

fj0Q d ores-TraIUlmisaO?6S
Mote.rjal importado direta

mente dos U. S. A.
Pro nr iet ár io

Otomar Georges Btlhm
Electra - Tecnico - Profiuional

formado na Europa
Florianópolis

Rua 10éo Pinto n. Z9 -. Sob.

I

\ íNSTITUTO DE mAGNOOTlCO
CLlMICO
�)JAL;\"ADR.

RUft Deodoro, 33

Ftor ienópolis

Livros
em

novos fi usados
di versos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil '

ou no estrangeiro.

I Novidades todas aI

semanas

D'irrção Je �1. Damasceno:

\+id:t �lrlitar
"\o�D.S Ruracs
Crônica da Semana

Economia e Finanças
Yida Bancária

JU1-is!Jl'udêncla
Noras Científicas
Ceve-no do Estado
ratos Polrticos

Vg, J

�

5
5

9

'>

s

i-sXotas Locais

Dírcç õo de Ti. S. Lino:

Xoticiá rio Estrangeiro
).:f)tícias do Pais 1 "

Pclns li,r unicipios 2

.Estat ist ica

Esportes
5

6

6'-:'.)�;'b do. Pt'efei tura

\'j';a Escolar

2

BR IT O
o aUajate indicado
Tiradentes, 1
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DESPERTE' I BILIS
D8 SEU flGIDO
E SIIIIá .. CiIII ..............
Seu fígado de'ft pnMluzir�

... lúro de biJis. Se. bilit aio CIDm 5-
ttemente. OI alimeo_Dãoão di&erid
e apodrecem. o.r;- iadIam.cc&-.
,o. Sobrevém a prisão de _1ft,. Voei
sen!e-5e .batidoecomoq1JCen�
Tudo é amargo e a -rida � um mattíria.

Uma simples eYIICl.IaÇio aio toeaiá.
caUBa.. N'ar.e � as Nulas Caner ..

extraor.dínariammteeficazes, FucmC«

rer esse litro ck bilis e .od-_ ..

posto para tudo. São _Yef e, contuda,
especialmente �van fazer a bili.
correr IÍvremen� PeçauNulas Carter.

Não aceÍte.outrG> produto.l>reço: Cr. $ 3,ao.

3

ATE CLUBE-Domingo às 9 horas Regala de Equipes, prova
Mme. Dr. Ivo Familiar. Das 15 às .19 horas. tarde daneante.

;ANIVlmSÁRIOS:
Transcorre nesta data o na-

:fíeiO
da inteligente e prenda

senhorita Nilza Pirath, de-I
cada funcionária do Escritó-Irio de Assuntos Inter-Ameri

�nos, .

nsta capital. Gozando Iide geral estima, por motivo de

:seus predicados de espírito e i
- ,

'

oraçao, recebera ela, hoje, as I
ais merecidas provas de afe-I

o. i
xxx

IA senhorita Maria da Con-

eíção Guimarães, funcíoná

�ia da Livraria Central, feste-Ida hoje seu aniversário nata-

0rÍcio. I
xxx

Festeja hoje seu nataiício o �

f. Adão Sobíerajakí, funcioná- I
do Instituto de Aponsenta-I
'a e Pensões dos Industriá-

COMPANHIA
I '\lTERNA CIO NA L

DE
n )

-

'. ,Af fTALTZACAO
Amorti1.ação de Outubro

No Iwrtp!;:/rt>alízatlo em 30 dI'
Novembro de 19\5 toram lIortt'8-
Olitl ,. seguiute« cflmbinaçõe-;

i
,

Em. gozo de férias, chegará i

OI' via aérea, da Capital da Ipública, o nosso prezado
igo e conterrâneo Wilson

1 Moura, alto funcionário
firma "Somabra".

xxx

Está novamente entre nós o'
. Rudy Chaly, chefe do De
rtamento Comercial da "Va
". Ss. esteve em nossa re

ão. fazendo-se acompanhar
sr. Carlos Quintana Brito,

ir� dirigir os trabalhos
uela empresa aérea, em

sa Capital.
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t.;:- pIJrtadurf';; de títul(»! em

ligor cout{'1l1pJaôús são {"("HI
vldados ti receber o reem

-

hôltiH gllf'8.ntidn, Da séde lia
Companhia,

OI) com OS Alr.mtes Genl�:

S\)(jedade Comerdal
UV()NlU� I,TU:\. ...

fH.UMFl'\AU
!\Il\fI Int ....J'romp'lIn, o r'>lp.Ii

tpp nto rtlgulnr dtls memJalida·
t!tHl doa Si.'U8 títulos.

Em 0880 de 11Irel'rup(.Ao, re
hsbllltem ImBd'iat1ifflf.'ll'lte m

6'1:lU8 título«, E' suflcleMe pa
g81' UMA MRNSAUDADE para
revigorar o mesmo e evitar fi

perfi8 do dIreito sôbre o ROI'·
;elo e l'tdv9.r 8S 8uas

economias.

sr. Manoel Dias, gentil
nte, agradeceu a notícia sô

seu aniversário natalício.
* '* •

A magnífica novela de Betty
Smith "LAÇOS HUMANOS".

. um dos livros mais humanos e

emocionantes jamais escritos
I transformou-se agora num fil
me magnífico.

A 20 TH CENTURY-FOX,
tão justamente famosa pela
perfeição com que realisa as

versões cinematográficas de
livros célebres, como o fez re

centernnete com" A CANÇÁO
DE BERNADETTE" e "JA..NE

EYRE", excedeu-se a si mes

ma na realização de "LAÇOS
HUMANOS.

"LACOS HU:�VIANOS" é .a

históriá duma família pobre de
recursos... Mas rica de sonhos
e coragem!

A vida deles podia ter sido

I.
mínha.; Ou sua... Ou de qual-

.

quer outro mortal!
Os sonhos duma criança... A

coragem duma mulher... As
ilusões dum homem.. , Inspi
rando um filme magnificente.

Sentidamente humano ... Sim
bolizando a própria vida.

Para interpretes dessa gran
de obra-prima a FOX, esco

lheu um rpunhâ'do de artistas
de valor como DOROTHY Mc
GUIRE, que se tornou famosa
no palco e no cinema ínterpre- Itando "Claudia" e mais .JA
MES DUNN - JOAN BLON-
DELL - LLOYD NOLAN e

JPEGGY ANN GARNER. a �a-
rota revelação q�1$" j'ojQOU fama:.
sa em Hollywood, pela sua so

berba interpretação n e s t a
-----...----....-...-----;

grandiosa realização da 20 th

Cent�ry-Fox "�ÇOS HUMA-
DR. JOSE' ROSARIO ARAU

NOS. que es�a em cartas, a
. JO E DORA DEL VALLE

partrr de domíngo nos CINES
ARAUJO ti

.

COROADOS_ par tc�pam a seu,s
parente8 e aaugos o nascr

mento de l'IlARCIO.
Fpolie., 30 -- 11 -- 45.q R. 6 oe Janeiro

om micio à. 22 h�J'(la • o que- I
o C, R. 6 do ]an6Üo. do Estrei- -ii!�I!!!!!'!!!�!!!'!!I�i2�-!!!II!!LLiiSJiL;!!!�.dará início Q uma elegante �-

'. em seulI amplo. salõell . OndA'II 21.30 hora., te�o lugar o V
umo do novo pavilhã.. social.
tilmente oferecido pelo grado·

tmina Vera dali Reia Barbosa.

o POVO
não votou

Rio, 7 (E.) - Apenas em um
único munícípío do Brasil o

povo' deixou de votar. Foi em

Viçosa, no Estado de Oeará,
por terem os mesarios alegado
que só receberam a comunica
ção da sua nomeação na noite
de sábado. O Tribunal vai abrir
inquérito para apurar as res

ponsabilidades e provavelmen
te mandará que se realizem
as eleições em dia próximo.

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, "ANADA.
TO. FOSFOROS. CALClO

ETC

fONICO DO CElEBRO
'fONICO DOS MUSClILOS

o. Pá I Idol, De"auo...dol.
E'!Jot.dol, AnêmtcoI. Mie.
ena �,i.m Magrol, Criança.
,aquitic•• , ,.cab·.rio II tonl·

Fi<:ação gef.1 do of9anitmo

Bíblias e Livros
Religiosos

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

B-'RTT-Õ-
O alfaiate indicado

Tjradanl�! 7

Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Felipe Schmidt , 21

I,.(Sobrado)
Florianópolis

iscali.zação
creio-lei 39 t i,

Bancária
ele 9.12.4 t

•

Sa npi 001
LJo D.N.S.P. ti' 199. 4e 1921

PEÇA ESTE LIVRO!... o mais completo ate hoje edlladQ-
. ;

Fi.ca!izoçéio BancáriQ do BancG do Bro.n S. A. tprna públi
, tendo em vista o diap�to no Decreto n. 19955, de 16 de na

de 1,945, eatão su.pensall t&daa e quaiaquer restriçÕ8. lIabre o

I ef.tuadas por peSlIOQll fi.icaa ou jurídica. oriqinárias dOI
do que trata o Decrsto-lei n. 3::Hl. de 9.1241. excetuados 08

oleroães e japoneses, que permanecem sujeitos à. diapCIIÍ'Çõee
eta-lei 4.166. de 11 3.42. continuando os lUlU!! bens inalienávei.
hansoçõea ujeit�B ao visto previo destQ FilcaUzaçéio.
eproduzido por tu linído incompleto.

P4!1o Banco do Brosi I S. A. -- Fisrcolização Bancária,
Jo�;) Pedro OH -. Garanta.
João JOlé de Cupertino Medeiroil -- Contador,

MltNUAl,DE
VETERIMARiA

de auloRm: de JOÃO BRUNlNI

Brochur-a de.luxo. formato: 16x23;.
6 ecpituloa 32i PGginas.249 textos,
115 gIOV\B(l6.

SoGre : Ofielltaç3o - AiímentaçáG • Re" \
pr.oduç.... 0oell\as e Remedias 411
EOOlHOS. OO·Vi'NQS•• sumos. OV.�
NOS. CAPRff«)S. éÁES. cotLH�
GAlOS E Aves,
Preço sob reqislJo Ou ReembolSol
Pestcl- Cr.:& 30.00 (Trinta Cruaeírosj,
A venda em todas as Iivl(lIias d'li Ifua�1 ou . !

um·AS CHIM'ICAS IUSIHltAS LOt
\1114 PUIII.,14 . JUOI leUH .•

_ (si. S. Pau!t/ i
l�__�--__----_',

S-LI\ N GlJTjJNO.I__

Contém oito el·eftlentos tônicos

Fósforo. Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, eh;.

o� P*Udoe. Depaaperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raqu.ftkas rece
berlo ti tunificação gera!

do orgtiUl&IDU com .,

DORtVAL DA S. LIMO e

MArdUA FLORiS UNO
pOrliCipom a IJ8US pal'entes
e amigos o no.cimenta d.e

aea filhinho

CEt.SO-EDUA.RDO

18V8S e
BSADOS

COMPRA •

V'mDE
•

Idiamaa poso-
tupa... Mpa
nbol. bClllCllllt.

inalas. .ta.

Maternidade ela Florianópolill
30/1I/4S

AUMENTA O PRESTíGIO
DAS MODAS FEMININAS

INGLESAS

Londres - (BNS) - Quase
todo o "stock" de modelos de
vestidos exibidos, durante a

última 'semana, pelo famoso
costureiro e desenhista londri
no 81". D\gby Morton foi adqui
rido pela casa de modas Car
son Pierre dos Estados Unidos,
revela o "Sunday Chronicle".
Carson Pierre têm a sua ma

triz em Chicago com filiais em

New York e demais cidades
americanas. A presente com

pra será acompanhada de

enormes encomendas a serem

feitas aos manuíatureíros in

glêses com a finalidade de co

piar os respectivos modelos a

vendê-los a milhares de mu

lheres americanas. "Os· Esta
dos Unidos querem os modelos '

inglêses", acaba de declarar o

representante da casa Carson
Pierre.

APENAS Cr$ 3,00
.

Com essa íniima qllantia Vod
está a.uxiliando o seu próximo.
f'flnt-;}1.Ill I)I\"n � C"',!;}l de P...mola,
liO", IU�l;!n'""" de Fiori\lulóPOUs. I
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Clube-Grandiosa «Ncíte Carnavalesca», dia 8 de dezembro, pro
fantasia. Show. Brindes. Ceníetí. Serpentinas.-·

a reservar no Lira, diariamente,' até às 20 horas.

Lira Tênis
movida pelo Grêmio.

Surpresas. �1esas
Traje

I-O' oO----.:'----,,---j���!:g:�terFilH � MAE I AVO I I cif':������: �.:,:�'�fi�.:'t
I informações úteis", dando têdas

as indicacões possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos Interessades na aquisição de
bons funcionárics (as).

'X x x

Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo- I
lhados sito à Praça Lauro Mil· I

I ler, 2, tendo grande número de 1
freguezes, Tratar na Alfaiataria i

'I Pereira. à rua João Pinto, 16
15 vs.« 6

III G�!������' ..
, diações da Iinha Circular ou'

I I Agronômica. Informações na

i I ma Tiradentes - 14 - .J)�.
� I

10 .,,3. - 9
:. . . .

4S11 al_'._.. Cll:iIi........... _!ii...��

CASA -- erRS 400,00

'Tooas deVeIlfi. usar a

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivja lU Cólicas Uterinas
hmpr"'ga·se com vant1p,i;{t'ffiJ)ll

,3 enmb.,tei· 68 írregulartnudes
das hln�;!�'�;. períódleas d�8 se

!��;"rll):l E calmante e r-egu!nlÍ,\T
dt"!"'l�\" ftm<�Õf"8.

-

",-:,t:XO-t<EDAl'iNA. peh.\ P-Ufl

(:1·ITlp'lJ�:l.id� �-,flcácifj.. é muil4' re

I_'.·H���!)., D�v.J ser 1.i8tHJ8 f'<\.,m

F(l!!ii!)),;{,.�\� .

.:�� FLCXO SEDATl\A. ",nl:,,�1t('b ",.

i(Àf dti t\)sjh pMl'-'

�M CnR n �E GAS[M�R,�,
PRÓP�lA PARA O VtR�n �

._----�-_ ..

Esta Precise-se de uma até CR$
40.0,00, Aluguéi s aje.;'nu.ciú�
Info cme ções fDm� H-i22 e 136Ú
i.lO Caixas Postaia 240 e 270,

'"

e
Sapak<ls de todos 0:9 n"loclalos e dos tip:f.Hi mais
modernos. ínclusive S-andoHos puro prai-a aIO ok!Q:n.c<9

das SENHORAS e SENHORI"rAS. poe vudedi!irQ!J

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus co}çoà;03 sam. V:!l9:1ttU' I].

«Tamancaria Barreiros:»'
RUA CONSELHEIRO MAFRA. �1

(AS I fA IRASDASo R. E I
tlotor a óleo crú fU.U\DO AO REm DOS AViAMENTOS

MATRffZ: - Rua Se;luHi,nr PO.\J10 EgJ-dio, 25

I max
"

- mi! rctações - força FIliAL: - A'\I. Raftge� lPeskmoa. 2114 - 5_ PAULO

I,
de ti a 8 cavalos, possuindo * *

I cota de olco .

• .. ... Tr atar com Sldo�-i Nocetr à �---------------IIII1I--IIõIIIIIIIII!S_---
rua Jedo Pinto, 44.

Telefone UH.

"Cli·VENDE SE um marca

FARMACIA ESPERANÇA
4. .r�1dIee !f1Lf) LAt18
................ - .........

�_ ........4t.II"' .......... -�-Pwt ...... -

Aaoac-"�
1$__ ...................... _ .............. �

Modas GUASPARI* * *

GRATIS!
O'uer ...;ar:.�Dar o·tilno· �Ul'P.ra.o.l

q-u,a o f,al'<:í i ..,H.z <8 ih-a .ará chi !Ta' i
liOIlQ u t.W,dade ? E.c::r';w,ca a. Soar<e5.!
à Caixa. PCls'tal, íH, NITERÓ! -- E.
todo do Ri,,",

Te.rnQ'3 e C01:Sturnes 50lh medic�-s pC'I!'U ho rnens e

:senh,.,.fo.s, - Srno]üngs e Jackeh.

Vendedor po!!' conta p-ropr:io Placido !vIeira·,
Ruo. Felipe S.chmidt, 34.

(Bazar de ;Modas)
FLORI-ANÓPOLISU�Mnv _0I:'. Um� máquina

V IUUUÀ \lli!. de costura
nova. Tratar à Av., Hercíl!o
Luz,33. 5 vI ..-------------------......----

* * '"

Aluga-se
Uma ótima cass tipo banga

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

Informaçêes na rua Tereza
Cr istina I M, Estreito com

Pedro J Avi a. 3v·l

I R. HRmUAi �s�2R�!DA.
COM1S-SÁRmS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Rep:ra.antoçõ"lI TranaportM !>.1o.ritimo.; F&.I'l'O.
Consi!;n-aç'S••• ' C;)nta Própria dár·ios, Radol7iário"il. A-éreo..

Ruo. Padre Ferreira, 5 Cascos, Fõgo, AcidentMl do
'? Pa.nrnanto 'rrabalho. Acidentu PedOaÚ,

GAiD POSTAL. 111 ReiljlOmohHidarl·a Ci<rii 8 lJid<ll.

Endereço Telegró'Hco « BOSCO»
1-

t.
'li.
I: '

,RNO :5.1l. (�.

Ir;lEI'ARrA,M'ENTO, -

I'CEMUÁ - CONS1T�Ulçóe5 HHIRO-MfCÃN4CAS
MAUI!: SÃO PAUl.O - 2, J05� BONIFÁCIO, 21)�

, f � i! P c N e: 3 - S ! 1 I - c, P. "1 I 7.4 I

PARANÁ - SA-HTA CAfARfMA
c. O. M�U,E"" CIlJIIlf.fltBA. Caie Postal, l38. Te,f, 9!81i"'

VENTILADORES
Vendem"\'l<e doi. ventiladores elec- i

tricoEl. gll'andafl. p-tiI!!..1)t cima da me-l
_ ou p.a:ede, ilando um oscilante,·
proplI'io>J para elicritório, barbea-Iria•• cCl.f9a, etc. Tra.tar na rua Al-
mirante Lamego 15. I

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

��xijam O Sabão
�úsíRtA NACIO

\�\:�'>{\WflINBU,slRl4'4'4(
.._....... JOINV!llE x...

� eLA. 'WETZBL INDUSTRIAL-.J()INVILI..AE (Mncft 'e(7t�1 ���"",�.�
.� .. r:, SP.\3J.\� ��Ratfl'Jt " !

..

�

...•J __
'

,/ recomenda-se plri! ho�pitai, colegia, etc. peda sua qualidade desinfttant� n [:3PC:C!/U()�Q�_!: rf
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s4'1 It.'IT'U;)Q Sábado, 8 de Dezembro &la 1945

TE HA JUIZO
_= _ ................,._ "UIWIIW._ ....q.... 't 'U4IIII... - ....

I�
'1

;:;v" " Copyflghl da

�\iil. The HAVE rou HlARO li",

I Ativo

I
. " que, em média, a fôrça �'rí d TI amulh 'a Sinistro a pagos nos últimos 10 anos 98.687.816,30 �,

I
sica e UI er e penas � I!I

168 j� da do homem.
�

Re8ponsabilida1es « 76.736,401 306,20 I

... que uma mosca comum, ; �
muitas vezes portadora de ger- t Diretores: 1-
mes de graves moléstias, é ca- � Dr, Parnphilo d'Utra Freire d1! Carv s íbo , Dr, Fr00císCll 1<

paz de percorrer de cinco a i � de S8, Anisio MflSSOt'.!"I'l, Dr. Joaquim Barr eto d:� Araujo iseis milhas por dia. I � e Jo.1té Abreu. •

d ... v �

... que, segun O um recenue, __w..�.r__�"'�""�'--�-�

método para determinar a �da-I
ele dos depósitos geológlccs. o

exame dos meteoritos caídos

I
na Terra dá U-11la idade de sete
bilhões de anos para o sistema

, sOl.a�': �ue, durante (I reinado
de Luiz' XIV. urna ordem real, III datada de 1686, fixou em 24 o

!,,' n�mero'_�,.e liv;a��: e��:-e�tes l�! em Paris: mas Q"", mais rar-

� I de, quando o govêrno do Dí-.
� I retório deu liberdade a0.3 Ii

i : vreiros. o número dêstes só na

� i capital da França subiu gra

� I datívarnente a duzentos .

� i .... que B�nJamin .F�al:�1i.1'TI--- UIIl"·., Me _ _ í foi um dos génios mais oonmor

I t·t t d 4 t � � n - fos da humanidade, pois foi tí-
, IIS I lhO 'e aposen asena e rensnes pógrafo, jornalista, escritor,

dn Indu� �,l1li, ar jlj� .Ii,""�,' t�"
cientista, eletricista. politico,

US I u. ii ,.., ; I J I" ��.l diplomata, músico, comercían-
CONCURSO PARA AUXILIAR E DACTILóGRAFO I te: filólogo, educacionísta, le-

AVISO .

I gislador, soldado editor e eco-

"1 - O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriáries 00- nomista, destacando-se de ma

snuníca aos candidatos rnserttos nos Concursos ees é.pigrafe qJ.�e a id>ell-I neira excepcional em todos e3-

tificaçiro da PROVA BÁSICA realizada nesta eidade será proeedída 11.0 tes ramos da atividade huma-
dia l° de dezembro, às 13, hoeas, na sede da Administração Central �j) I :rr&. .

.

Instituto, 0:0 Distóto Federal.
"

. .. que o diretor da Bscola
2 - Aos candidatos inabilitados será dada. no dia imediato ao da [de Música de Metropoutan

lj)u.bl�'Ção, ·nesta cidade, dos resultados, Yista 'd'a prova, na f'l'H'Ula do I Opera House, de Nova York,
Hem 6 das instruções número 39, regula1iora dos Cl1l1Clll'SOS ClU «ausa".1 professor Rudolf Jankel, reve-

F}oi'ianópolis, 28 de I3.bvem.hro de lS.{5. 110U que entre os alunos adul-

J.ã. Ri�lIiJ:i. :MaF tos daquele instituto, figuram
lltl'S,ollsável lsmtl médicos. dentístas, engenhei-I�--------------_..._--------i ros. fotógrafos e ooxeurs, que

I es,
tão cursando com muito bl;-,

lho o curso de composição: e --------------------------

que noutras classes da referi- Organizacio Brando cUn.c.. lida escola, encontram-se, em Devidamente .N!II)istrat!a .ob n. S48 em uns
\ grande número, governantes, Para aprender pl'Clticcmenta: EtcritUl'l1çao

I copeiras, enceradore.s € pinto- mercantil. calculo., carta.s e pot'tug:w.ês comer- J

1'es de parede. ciaie, dactilogt'Ofia em sua eOlla com 4 Hvl'QS

Ique enainGlm como se eu. e..tiv81iI1il<& ao lodo do

',.'aluno, Não duvida. , nu porvi!'. Moço•• moças,
1.11. aprevfl'item esta oportunida«e. Pa�am pro.pa-

C ,0""\1 T RA � ct05' hoje pal'C e.ta curso, que farão em 6 ma

iH__a_b_i_l_l_'_t_a_d_a_lõeE: Ficardoboespecialistas muito cOnllide'l'o.dos no

Ii
c()rn�1'cio. ncoa, acharão emprego logo. E.cre-

':,'I va ao Qutor: Prof Brando, coixa 1376. São Poulo. O male conhe-
cido que eZ1sin::1 bem ho maiS! de 30 anos: hahilitou gerações de

I alunos: operárioll, sertanejo!! ao. milhares doe inetrução rudimen
tar. Junte envelope ••lado.

-

j C) '-1"', � t � :::::;.. ,::, ':. s "'\'�:.0. !.oi--j GP � 5

! ��'[,"JtJ.i;Nif'J .. ' :�LY�m
De ordem do s-euhol' Diretor e, de couiúrnlida.de com o ar-IUgo 2� do De<c�'eto-Lei ll. 6,141, de 28 ti,to dezembro üe 1943, I

�--- .,J

:,orno P�,bl��o q��'ri�o.!�rÓ��i�lO, dia_ 1° de �e�en:-!}ro). �� 17 lio;1 DOENÇAS NERVOSAS
� as, serao d,Den",_ dS :1."'0 "9o-e", a.o", exame,,, {te .ad�ss.ao. ao �: (',.m 05 progre880S da medicina
.:1.110 do Cw:so CmnerC:Jal Baslco, devendo, a2 !'efendas 1115cn-1 hoj�, 33 doenças nervosas, quando
eões, ser encerradas c:.m o dia 10 do mesmo mês de dezembro I tratadas em tempo, são males per.

is 19 �oYO.s.
,

' 'I f�itameDte reme�iáv�. � cu:r:anuei.
"f' 1 "

. A -

- ..- �t" r' 1 q ,.,' .' d � nsmfll, fruto da Ignoranc13, 56 pede
.

... ue as
.

a" mrorm�.ç:�e::, �e: ao �r,e" ,�a� ,,�e a ""BCl �taI la

e"-I' pr1?jlldicar os indivíduos afetados de
': a Academla de ComerelO, a A�'enlOa HercHlO Luz 4" rodO:; os t..ais enfermidades. e Serviço Na.
,aias útei6, das 8 às 10 horas e das 17 às 1� horao. ciollai d ... Doenças mentaMo! dispõe

,S,eCTetari::t da Academia de C,on,lérüü de Santa Catarina
t

d-e um AmbUlatÓriO,' que atende

gra-I,0, "1,'n' i �
.

.

' tnÍtamente 08 doentes nervosos in·

,r�m F.Dl u.d1opoL", 10 de novembt o .d� 1945.. , digentes, na Rua Deodoro 2.2, das !I
Flu'nê Ferll."arlL, Secretario I à..,,, '11 horas. diàriament".

_

TEM SrFILIS OU FtEU.

MATISMO DA MESMA

T@SSE,

BRONQUITE
E COQUEl.IJCHE

ORIGEM?

�
d

�
r

? CAPITAL E RESERVAS

r..oMPANBlA "ALlAN(A DA BAlA-
fadada e. une -- Séde: B A 1 A

INCENDIOS :B TR.&RSPOR.T}.�8

Cifras do .Batanço de 1944:

Cr.
c-s

80.900.606,30
5.978.401.755,9'7

67.053.245,30
142,176603,80

PULt\R PREP/HiADO

Reaponsabilidadee
Recers "

A �íf!'ILi:S AT�CA TODO O ORGANiSMO
O Ftgado, i) BHÇO, o Coração, [1 Estômago. 08
Pulm.?e�, l:l, Pele, Produz DÓI'e8 de Cabeça, Dôre�
no� USS08, HeuID6ti8mo, Cegueira, Queda do Ca-

belo. AnnmiB e Abõrtos.
Inofensivo I:h' organlsmo. Agr,'l.d�'.vel

como um Iicôr
O ELlX!�? }!14 �stà fljJf"Vt:;,dC TH'!C! O NB.P. corno
auxll!f\r no traramento da SíWis e HeumatisIDo

da megma orjgei�j
, :.

f':�L,;!,M CEL8BHlDADí..:S MÉDICAS
"")!:H'�

J

o i(Y{'lp'>t!i.do F�LlXlR I A cG.nyo€iyllo P n 8>1D<Jr a
�DJ4, "tVI) dtzer-lhes- 8�{Jjpreigrli',dJ'.\vel dI) FLIXll< .t1lh r�
qü" II ten:rw empregado, em I ,=omeo<iam-no eomo erma da
(,'!! ca-os d� Indj�váQ apru-! fs<:;.!1 DHl.neja para o pübtlco
VI3d" l�Ílllp em Vadtlil d-e :\U'" Cl3mV!\tf ti st1lli;!, qu�ll,�\"
=r:m� :lrestil<)õ,�;,), 0, ::; r('�ul'l' de", I!U-e !requent'<'!:111"11te a

oç<iOIS ::tHjJ 81<10 8"udatOl'IOIl, »roveuo no Ambulato,'j.() ,:1.'3
!,ols sao r apldos e óunivGb.! Mat-E"utda1.l-e de Sllftta �!l!'ia.

.

Dr. Washí'ogtua Ferreira Pii-es, I Dr, Süvesln Pi!;{s.\j,

Crédito Mútuo Predial
Pr('1;prietário5 - J. M,ore�ra & Gia.·

& Bu:ds preler'ida, é in,egáieJ.
2 sorteios mensals 4 e 18

CR S 6.250,00

�l[uita21 bOfiHic,":lçõe� e médico gzat",
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

��lIIU:mJaw w.m?HiYl'\1"'mlosn. I

Acadeinia de Co ércio!
de Sanla Catarina

.

Dia �, - Dom,ingo - Soil'ée das Gi:nasianas do Instituto

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

Dia �2 - Soirée dos Bachareis da Academia de Comércio.
Dia ;2;5 - Natal - l'vIa.tinée infautil das 15 às 19 horas e

em seguída,s-oirée com distribuição de bombons e prêmios,
Dia 31 - Re,,-eiHon - 8ul'prezas - Traje: Smoking,

branco, summer e cinner jacket.

CON?A CORRENTE POPULAR
Juros 51:� a. a. -- Limlte Cr$ 3iO.OOO,On

I MO'limentsçã.o coro cheques

Banco do Distrito FederaiS. 4.
CAPITAL:

Rua

'I' ","" �.,';' A
ria riiIII Fabdcante e dist:ribuidof'flS das afomadas cano 1:"1,/A '11 '11 fecç5es "DISTINTA" e RIVET. Pos>lue um gran-

, ds sortiznento de C(Hem�ras. riscados, brins

I
\

'

bons e baratos. o.lgo:iõe�, n'lt'w!ns e aviamentos
'Dal!.'>!.1. alfai>:ites. O'ue recebe dil'e'Í:aments das

I'I
melhoru fábrkoa. ;., �:;a!)a "J.\ CAPI'l'AL- chama 3 ate'tlçã.o do. Snrll. Comereia�tM d:> interio:!.' ';0 sentido d� ihe iazerem um.a

: visito onh. de ef�tuD,rSr.n tlUQ,,, comprOl!i. 'MATRIZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau 9 L'o.ja.:. ..

!.íilIl,..,li41!:r;'R'�6.����!1i!i'lIlim�m::��������'�
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ti o ESTaco Sábado, 8 "e Dezembro tl!iQr l��5
--------------------------------------------�----���--�----------------------------_.--

A mais importante Companhia de Capitalização de América do Sul

Amortização de Nove rnbro ,.le 1945

�,f No s or t e io de amortizaçã.o realizado no dia 30 )"9 Novembro de 1945 foram

�i���� amortizadas o.s seguintes combinações:

.:.:....�,; :*'('0 lHU IOE DIFS UFT DH tl
;',:'.; Todos 05 p o r t ador es dos títulcs em VigÓl', sorteados com estas combinac<3es.

';.;t<-.... :,� p od ez-á o receher irriedicrtcirnerrte o copito 1 garantjdo a que têm direit;.
, Sede Social: -- RIO DE JJl.NEIRO

:.�,:�� ESCRITÓRIO pera t> Estado de Santa Catarina: FLORIANÓPOLB
':',� Fl.uu João Pinto, 13 .. Sob r , Pró:dnH) s cr te io em 31·12·45

í;iIi Inspetores e Agentes era tecia o Brasil.

��2�����'m'����IIIiIlIlIlIiImIlIiIi����lIiI�

I

--V-I-s-o-�tl
Os Lt'lboll'OltOrlOS Raul. Leite S.A. têm o prazer

da cc m u n iccar às dassas rnédica e fcu':mocêutioa, e

O1oa seus omilgos <82:n <geral, que são seus distribui.
dores neste Estado 1]. antiga e conceituada Hrrr.o
Car�o3 Hoepcr:e S.A. Co m.êrcio e IndústJ'l<ll, desta

eUo

..L�l) '\7UG L�j_)OS
o«. OSVALDO BULCAO VIANNA

o-. j. r. DE SOUSA CABRAL

•

sua proprla
-, ENFERMJfl�A

'1. ' ..

Re3!l!ddo�. t3i1��ít.
an1í·dollJm5o. A SAI.mEjdddoe adl\l�t;»; �,â "Id�d;;

��itka". es iir�;.e�i.dd�;dd·
des no �tIJ!l?d{·��me,�M d:)

o�'3anü:m!l!) ��&i'Ié tam pere
ii rn.l.I�heif �md hirir.id.3de

um:;; :3iJf3:ilCa di: !HH'

mÓlid ade pd�il d seude

de do",�� e W!'1t�d�em·

jpOi. Hd, lP<Oiém, IH que
se iibegMm on$$I(): S.dO es

que iiiI$ilJ�r! IA S A I.ll:l � O A
MUUIU.

A SAUj)� OA MUlHU
� n remédio qi.le trez no

nome o (l;);;JmO de SUdS

virtudes.

ESPERANÇA.

'TERRENO

'.
'

�
. :

(omrn
Ven.u'e�3�, todo ·GU em lotes ,

i com ár ea de t.ozo mt 2, ser

! v.d» pelas Unhas Cí, cular, Agro
norr ica e Trindade

Tratar na Rua Felipe Scà
midt, 2, Sala 3 _. dali 16 âs 11"

i boras. 3 v. ·1
!
�
!
l

i:

I·
I

gJ!j_7id1.Hf,lJf :iFAS (A.l\i>f- .

lJ..lrei'US

r�\)����,� j_� �-.'b! tiL�:)l i.:�ciU:.í11l' as

f!lbr�1-'L;�;';;� etn OLrti')'"i E·'-:t:-J.'tltl·�f
'tEr;]! "n Clcu.b C'HNildatUl·cls.
It;I�"� rez.R..:1I' n-{)') lar'c-; (.;����rl
f,N'�ic"'�. - C;:l� vi�hl da c e rt issi-

!:!)lU Yi'i�":o.. I"", aperüívi) 1.\:;'\0'1'. I
�
I

�lüils-tt�i1o-dã-G·üe-rra
EDITAL

I·
De acórdo com o .rádi.o circu

lar 11. 732-A-2, de 3·0-1HH'5. do
exmo. sr. CmL desta Região,

i foi SUS})<ellSO o 'Dia do Reser

vista", no corrente ano,

OI:f.m.lYio MO'1wfi.o Filho. Ten.
Gel Chefe da lEia C. R.

:tE.IA�f A REVISTA
O VALE DO tTAJ.Ai

·tTirilidade!
Forca!

.fi

Vigôr!
Com o r!"at1tmento p€'�o r.l)pu�a�io pr.

M�O Olí(}t..SA, - Á: base de itio!'rrl'�n�oll
(extratos gtanrlulares) e Vit!l!!"l�n��;'i 'tf.'!t"l,.

eíonsüas, OiiASA � u�� :n:':'d'_I:.-l!;�W
racional e de 8.'!t8. ott.;t:;ut!!Jl t'!:--:��:..,"( ',1I'':ê.,

em todos os CaBO!] H;.Ja.d01S dir·,;';'"i!.nt��nt(J
a perturbações das g')t§..i1oulas $eX1L:v.�H.

OKASA ecmbate vigoroBament'3. lr�"

quem sexual em todaa 88 idades. sob"
fôrma tle i�wnfieiêooia. glanduJa. ou v,ta·

minai, senilidade precoce. fadiga e pe?d�
lÍe msmería ne h'..mern : trígidez e toda
68 pertnrbaçêes de Oi':g9ffi ovanaas,
í<i.l!de eritíea, obesidade " magreza. tia ..

eídez da pele e rUi,1lfijdade da cubo. n>1

mulher. OKASA (importadu dir�tamen1l8
ti.!» l.�ondr66) pro?(ii'c'.ona Juvel?-tu'll�.,
f).i1."ilf:'::-, Força. f) Vigo(}r. Peça. f�)rruu-,�
'·-rl)'.,:.Jj�·� r-<'..ra hsmens oe f.ó.nnlúIt. "mlro

;'Ii:�ii ,)ÜJ�}��:�:l·�:;,��óll.� �·;���l.���;j�6)C�� f;:';
an [\1..;(;:- 71' ?;j�;;:�-Hj f�j\JL�. - s». :1:.\.6l

BniõWl�.!� i!.!o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7

(Exclusividade do CEC
para "O Estado").

Na Europa inteira vemos

um continente arrazado,
quer se debatendo no terri
tório russo sob um regime
de opressão, quer nos paí
ses em situação caótica, se

ja a França levantando-se
graças aos exércitos ingle
ses e americanos, seja a Itá
lia na anarquia mais com

pleta ou a Espanha há três
ou quatro séculos oscilando
entre o despotismo e a anar- 1
quía. Assim, no mundo in-

II.teiro, são apenas os dois
países anglo-saxônícos, isto i'
é, a Inglaterra e os Estados I'Unidos que se apresentam

.em perfeita disciplina in-
Iterna, sob o regime da liber

dade, com uma formidável I
píetora de todas as suas

energias desbordando para
todos os continentes, com

uma produção e um capital
que vai servir e ajudar to
dos os outros países. Tal o

grande contraste que ofere-
Dr. NewtOft d'.vila i BIt .�J�'Tnfvl0 MONIZ, Ace gOraPnadneo�'lalmflUae'ncdl?a mnluenndt�iOp""açõ•• -. ViCila Urinluía.·-

Doen-,
- • �

fOI! doa int8lltino., :oito • onuftl

".liR.1& /{" i{·"
e histórica sôbre o Brasil

- aemor.roida.. 'tratamento d.t> U,,� '" fU;f'.' tem sido a cultura francesa.
colite am�hicmQ. I '

Fi.loterapia .- tn!t'tt-Vf,.rl'U!iho.

"
-- Mas a França, ate hoje nun-

CONlult: Vitor Meil:·elWl, 28. ll""""M .. l��lI'..tl!1"'- ntJla!>M OI ')lt� ca soube encontrar um re-
Atende diarlamillnte àT n.2,11 he: 1iJ, 110 �",... k'1Jl�"" • doeapoo "'" �lM>1l'fMI. girne político estável sôbre

la tarde, dali Hl h•. t>rn diant.. CONSUL'X'Ó.RIO: R. Jo.iio Finto 1 Dili O qual derinitivamente as-
R_iii r Vida! Ramos, íl6.

"

,'�.... � i.� lU l'&' .1:-. JLIII'&DlIli(.
Foa.' 1087. '. ''',"",'''''.'''"' � ",,�, "'" \ol'mJv;,. 'lIl;'I'l sentasse a sua evolucão his

tórica. Há países que não
sabem compreender nem

praticar a democracia. E
volvem suas vistas para re

gimes totalitários. Tanto
pior para êles. Porque vive
rão em agitação e miséria
permanente. Eis porque o

estudo de todos os brasilei
ros deve se concentrar na li
teratura e experiência poli
tica da Inglaterra e Estados
Unidos, principalmente dês
te último, por isso que seria
inadaptável aquí uma di
nastia ou monarquia e a

nossa evolução histórica nos

impõe o presidencialismo
.

americano.

Indicador Médico
�---'."�"'��

DR. ROLDÃO (:ONSONI I
..1llUJIA G.IlRAL - ALTA CIRURGIA - Jli.OL�TIA.8 DU 8.NB.O� - !"4.Ql'rOll,FO�'mlidQ pela Facu�de doe l'lledlc!T<11 da Uni.Ta-oiIÍd�dO! de 860 P.uío, CInde tal
.a..teterrte per "'�r!08 lUI.08 do S<Jo_'vlçq CiJr1l1t'giCO do Pr<l<t. AUp10 Col'l"ela Neto.
�ie do etltôma,go " Tlas bill.utre8, Int�OIl deJ�do e 8l"'OMO, tIrókle, r1Il.a,

�t2.ta, beX'Llra, ütero, OT&!'it� li tromp<M. Var}CtJui-&. lUMOC<:'>HI, l'8rJ= .. nél'.lll4),. I
. CON8uL'!'.A.S: I

� I U a 11"'1""'\0. !I. Rua li'�;jpt! Sctcrn1et, <:.; (1ütus da CU" Pll%"al4o). 'hIl. 1.5H. IIR})}lm)j;NOU: Rua Illatttva JdMor. 17'" Tel. :i�
---- ...._-.-

DR. A. SANTAELLA
.

(Diplomado pela F'aculdade Nacional de Medicina da
'({niversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
Ú()nal de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
e.r:'OOrdia, e Hospítal Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CL1NICA M ...DICA ._ DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Bchmídt. Consultas. Das 15 ás 18 horas

fW>.sidência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

ARAUJO
oicOi.W",te.. te do Prol. SaDliOll, do Rio 4e "_eu"

ESPECIALISTA
Doençae � Oi>€'raçõ-�3 ('OI! OLHOS, OUVIDOS. N_....RIZ e G.utGANT.A

Clru;rgia múde<."t1II. <ia GUELA 0E LOBO, do LÁBIO LEPORINO (Iãbío • �l
da � f-oodld08 dO! ll!illCf.'!lça)

�qollC'Opta • .r8.qu"".'<lCQpja. b:'üncnscollia pa.r� n-tlirllda de O<>!·pOI.! �tnulhoa.
CúNS1Jlil'AS: QU 16 .. 11 e d... Ui u 1$ hOJ'&1I

Rua �un&s Madiado n. 20 - fone 1441

DR. ARMANDO VAtÉ.RIO DE ASSIS
ikonh:M tl .. Cli;;Ju Infa.otll ,41. AMlstimcb l'dlill.uipal � 8 ...�ii:&1

êe Carlodafie

{}Olf3'JL���j�1u�!�AM�!g���A��l"!8.��. � L6U
C&n.ultaft daa Z à" 6 hor,u

RESIDENCIA: Rua Ma!'e(�ha.l Guilherme, �. Fone 7U

nn, }fARIO WE:NDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

CO�SULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria
., Ch iquinho "

)
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDJ1:NCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
MlMi.".\ -- chd� co Se-t"Vií)':} de SitU'" di) ÜMlurO de l!kU'l.49

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇÕES UR.O-GENITAIS DE
. ,umOS OS SEXOS -_ RAIOS INFRA-VRRJ\o1ELHOS E ULTRA-VIOLETA!!

CONSULTAS: das S às 6 h, _. R. Felipe Schmidt, "
!lES.: fi. Joínvíle, 47 .-_ FONE 1648

Reosurn íu .ua clínica
�-----------------_.

DR. SAVAS LACERDA
Clinic3 médieo-eirúrgi'�a de Olho!! __ o Ouvidos, Naris - Gaflant�.
Diploml! d" h!lbmtat;i\n dü Conselho NaêinnaI de Oft.nlmologia.
CONSULT(':�flW - .Felipe Sdunidt, 8. D.:.s 14 Ü 18 h0l'M,
RESInE:NCiA - COllselheiro .Mlllra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. POlydoro S. Thiago
Clínica Médica f'1Il Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e dema.is órgão!'! internos, de adultos e criamça.s

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 765

DR� K\I'At)E'JR,�\ NE\fES
��6dk1ll ���(�da}h;ta t� DOENÇAS D03 OLHOS

e�1'i!IC lll6 .�ve.ri4)!�"')'i.nHm·�v .. 1,()2lp Prlitio. 1'.0 ruo d. J"lI4'k'll:.

.;1mJZ'IlU!.:TlU! --- !",,'I.� �! dlarillnt>t'lllW 4u 10,30õ.&12 hot. à tardo e:r:llepto a ••

liIIIIdf;a, (!.-';)fi 14 ás 16 liIerH - C(lN'l'lU!lJN�:tl'I.IO: .iJ.... Jt;iIo l'a..� .. '1'. fltIII)<.taCa! -

iI'U>eI 1.441 - �8tA<!IÍ&1 11... Pro:Id..... �bM. ,...

c $( 1

Sedas
H

$

o GRANDE CONTRASTE
NO MUNDO

Mário Pinto Serva

� nwlE."""""��""".a """"""�

.w.

'I
3 m:aUvos de preferencia:

1 Os «Serviços Aéreoli' Cruzoi.ro do Sul» ponuem a

I
maior frota Aérea da Sul América, integrado per
aviõsl!I dOll tipo. mai. modernos e velozas: os «. «DOU

GLAS» DC-3, os JUNCKERS 52, 011 roCKE WULF 200,

I

Passagaíros .- Correio .- Encomeil das .• (argas

2 Os «ServicOII Aéreo .. Cruzeiro do Sul» têm no 0,)1'1'0
do tripulu"ntea 10 .bi-milWnúriü," e 23 mílionáriolll do
ar, o que siqnHic<1 tillGcínio impecQ\lal e experiên

cia vaata, garantindo segurançü Qb,.olut� o.Oil II!!UIi aviõn.

3 Os ({San'iças Aéreos Cr-uze ir-o do Sul» oferecem
confôrto perfeito a.o. pasa<lgeiros e pontunlincda
máxima r.a cheqadn e T,artida de aua.. máquina .. ,

que se rvern a cêrca de 70 lo::alidades diferentes, de nor

te a lul e de l",.te a oeste do p.aí.s,

Serviços Aérfos Cruzeiro do Sul Ltda.

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de Iescrever por uma esfera de O-ÇO,

"I

cor,TRA F€RlUAS ,�ECEmES ou AnTlôAS
i.tt:{��W&��J�

"

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

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R, C. A .

Victor, Válvulas e Discos,
Rua Comelheiro Mafra, 9

Casimira:s

E' reunir o útil ao agradáv,,",l.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 3,}

Florianópolis

ESCRI'l'óRIO JURíDI'JO COMERCIAL
(Com ll,m Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas c emprêsas
Diretor; dr. Elisiál"io de Camarg'o Branco

ADVQGADO
Rua Frei Rogério, 54 - "one 54 - Caixa Postal 54

Endereço tele2;ráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

e Lãs

(r,,\-RLA N,í]�O �(l /" R) 'P- lf�·L··.'1- I..__]I .-.
_ ,J ,,_, _/ L-� . - . A.� .�__.J

RIa COlselheiro �tafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 - .. '" End. Teleg.: «Scarpellin

'

...... FI.orianópolis
..

�'-----'---.. -
.. "'"_r.---'-.--._.-.-�-.------.----�_- .. -'...,---.--.-.-"""-.-�="-'""�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


