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Comissões - CODsign8cões - �onta Própria

-- Ao planeta Marte vai. para as

almas dos soldados.
- E a Venus ...

-- A alma dos enamorados,
-- E à Vía-Latea ?
-- A alma das vacas, _ .

* * *

Recebemos à consignação : man teig a, queijo!', salgados em gefé;!, mamo n a ,

alhos e todo s os oro du tos de lavoura ligados ao ramo d: c'?r� liS. F'e c )!a,
cação, cam e+ã». Contas r s pidas, preços reais do mercad 1. F'az e mcs fi<,<m-

ciame n to até 80% sobre o valor d a rn ercador ia e mbe r cad a .

Amplas informações bancárias.

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

Rio de janeiro

OS SALMõES
Estocolmo (Via Aérea): - As

centrais hídroelétricas modernas
chegaram a constituir, em certos

lugares, uma ameaça para os peixes,
especialmente 'Os salmões, que so

bem pelas torrentes, durante a de
sova. Na Suécia, por exernplo, fo
ram feitos grandes esforços para
resolver este problema, pois que,
tanto os habitantes das respectivas
localidades, como os desportistas,
se interessam em conservar os pei
xes nos rios suécos,

O processo mais frequentemente
empregado consiste em construir
"escadas" especiais para os sal
mões, mas também se experimen
tum outros mét-odos. Na central de
energia de Forsmo, no rio Anger- ..
man, recentemente terminada, re

solveu-se 'O problema de forma ra

dical. Percam-se os salmões com pe
querias

embar-caçõ.es.
e

transportamo,se os mesmos, por um cabo aéreo,
á um grande depósito, do qual são
transportados para o lado oposto
.da quéda dágua, em vagões cister
nas especiais, providos da necessá
ria quantidade de oxigênio. Este
método tem dado bons resultados e

não causa prejuizos á desova. As
despesas do transporte foram con

sideráveis, mas isto, não obstante,
foi comprovado que compensa rea
]izá-Io.

Caixa Postal: 379·4
Teletone: 23·1598

ielegramas: tEl<AM

RTf) DE JANEIRO--BRASIL
------------------------ ------------------�---------

( -'lo. ) II Prezado leitor
.

� \ J /'" li . A sua sugestão nos é

\
' ti( I' srlmamente grata. Diga-
j� I nos" por obséquio.'

�,:.. ! - Sôbre que assunt1l
WIF'foJ,!'..... 1 desejaria Iêr algo. diàTi�

� Il CU""S ! mente, neste iornal?
a ,. !

-_ Qual das nossas

� 12" "'I;}Ii ul()- ! secções mais aprecia?

p �� CREME 1,--,

I � :11141) ,.n /1.1,:::: :�:'�,�.�:�ÇÕBS pg. 3

·--'----t(
V I A G E N S i.! Luri sprudêncian !

Xotas Cie ntiricas

I Covêrno do Estado

rpOUs..W Jolnvile J /)L:�: :,��:�,O:. Lino :

1 o. «Serviço. Aére.mt· Cruzeiro elo. Sul» ponuem Q

maior frota Aérea da Sul A�ica. integrado pcr
avie>.. do. tipo. moi. modernos e "l�e.: oa « «DOU-

GI�AS.. 00-3. OI IUNCKERS sa, oe roCKE WOLF 20P,

I2 o. «Serviço. Aérea. Cruzeiro do Sul» têm no CQrpo
de tripulo.ntea 10 bi-milionário. e 23 milianciriae do
ar, o qU1t llignilioo tkocínio impeea\'4l1 e experiêln

cio V'QHa, garantindo ngUl'al\ÇO absoluto 0.01 leUe aviõ"lJ.

O. «Serviçol Aéreo. Cruzeiro do Sul» ofereclm
coruôr-to perfeito aca po�iJ'Qa e pontualidade
m.áxima :na cheqada .. partido de .ua. móquinal,

qu� servem a cêreo de 70 locaUdaà.. dUeNnt... d. nor
te Q lul .. de le.te Q oate d.o país.

! * *

Mapas de Berlim - Enquan'!olLeningrado estava sob 'Ü sítio dos I

nazistas, as oficinas cartográficas I
da cidade entregavam-se à coní'ec- I

ção de mapas da capital germânica.
Esses mapas, encomendados pelo
exército soviético, foram impressos
em grandes quantidades e indica
vam minuciosamente tôdos os deta
lhes de Berlim.

X x X

3 motivos de preferencia:

v()ci SABIA lu I
«ue, na Tailândia, uma viúva só j

pôde contrair novas núpcias se Ipara isso obtiver autorização dos
pais de seu falecido marido.

quP, na Idanda, é proibido po['
l('j sepultar cadáveres que lenham
dentes de ouro; e que, ali, em tais
<'írclll1stâncias, aqnêles dentes de
Yem ser extraídos pelos parcntes do
morto antes ele se rcalizarem n�

funerais.
que, logo após a Pril1lC'ira Cuen<l

]\fundial, apareceram na Europu

Ifalsificações ião perfeitas dos qua
dros de \Vatleau que o próprio '\fn
seu do LouvI'e, dispondn dos mais
J'n1l10S0S peritos da França. comprou

'Iccrta "ez duas destas falsificações
como se fôssem do pinceI daqu(;le
lJICs,[rl'_

_ 1
.

3

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltdo.
Passa-giílOS .- (orr�io a. Encomendas .c (argas

--:1
I

UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

PERFEiÇÃO DE LlNHAS- EFICIÊNCIA

As balanccs que trazem a garantia
na propriá marca, tradicão do porque

industrial brasileiro.

Outro" afamados produtos COSMOi>OUTA:
APARELHOS SANITÁRIO' EM FER�O ESMALTADO !

FOGÕES _ AQUECEDORES - VAlVULAS �UTO
MATlCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

----'--------------_\
Rer-rcsentantes ne=t a Capit al :

STODlECl\ & cr . LTD,\. _. P}(. lo; DE NOV., 1 -- 5,"

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

escrever por urna esfera de aço.

"

�ar a
E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

!parêlbos elétricos
A Instaladora de FJorianópol�

.IV.-.,P_·,.,'V....� ii rua Trajanl) n.11, '1visa à sua dJY
!iulêj frl'guesia que dispõe de op6'

DOENÇAS NERVOSAS rúrios habilitadus para executar
Com 09 progressos da medicina.' insl,llaçõp, de Luz e Fôrça e� .

gt'
hoje, as doen.ças nervosas, quando r�.l, t'o;'necent!o orçamento gratlS,'
tratadas em tempo, são males per- Sl'lll co';;promisso para seus :;erfl'
feitameRte remediávcii. O curandei. \�OS. .

rismo. fruto ria ig'Jlorância, só pode Po.ssni também oficina especia!l'
prejudicar os indivíduos afetados dtl zada, I'cml técnicos profissio�aí.!r
tais enfNmidades. O Serviço Na- para eORsertos de aparêlhos ele�cional de Doenças mentais dispõe Cl)�. "nr.oLmwn!o de motores e d;de um Ambulatório, que atende gra· !WíllUS. e:;t�biii7.adores, ferros e.tuitamente os doentes ll.CrVOS9S in" ellgom�r, fogareíros, aparelhos !li

�Ugentes, na R�� �eodoro 2%, das 9 di�'os e outros, com exceção de llJ.lll",,'j;'
as 11 horas, dIarIamente. I f'p,hm de r,1<LO.

"

Saída. - 2 hOl'all da madrugado

lolnvile -. FpoUs. I
Saída. -- 9 hora, da manhã IInformações nesta redação

fraqueza

I
Disrr>i6uidores fl d ..posifários:

OSNY GAMA & CiA
rLORIANÓPOUS

CAIXA POSTAL 2-39

10.-
4U,80
20,l1li

7,110
0,40

Xotas Rtu-aes
CY(H'lica da Semana
l�(i!'h)mia e Finanças
Vida Baucária

Xoiiciário Estrangeiro
Xotlcias do Pais
Pdos )1unicinios
Ewtat istica

Esportes
Xo'u- da Prcfeitur.a
\ -jda Escolar

Dirrc ão de .8. Flores:

\lagaz�ne

Vida Social
)\ e-m todos sabem

D. F. de Aquino pg. diY.

B R IT O
O alfaiate indicado
Tiradentes, "I

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PR CZADO J.f�I TOR: Se o que .he

interessa é. realmente, uma providencia

J i para endireitar o que estiver errado ou

I!
pru-n que aiauma falta lÜO se repita; e

L X .:\.0 o escândalo que a sua reclama�ão

I
.

OH

que.
ixa POdCI'.á "ir a causar, encaOli.,

n!lc·" {, SECÇ.i\O RECl,AMAÇõr<;S,
de ü ESTADO. ql1e o caso será levado

, St:I)l uemora ao cOllhecimento de qt.lenl

I
de direito, recebendo Y. �" uma inforU1a·

ÇÚlJ do ft:sultado, embora em alguns ca

sos llão sejam pttblicatlos nem a rcc1a-

,I maçao n, 111 " 1'J'L<vic!':'llcia tomada.

1
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(om hmdt)s pala c mar
Vende-se, todo ou em lotes,

eom área de 1 020 mt 2, ser·

vida pelas linhas Circular, Agro
nornica e Trindade

Como tirar as manchas de chá Tratar na Rua Felipe Sch-
- As manchas de chá cle"apar2'\midt, 2. Sela 3-das 16 às 17
'Cem por mais rebeldes que sejam, (hOraS' 3 v. 2
aplicando�he� UlTIa mistura DreD�- -�����������---��-��-�����-�����������������������������������. rada com p�rte:, iguai-, ele 'gej;;�!

I QUER VESTlR--SE COM CONFORTO E ElECiAMCIA ?de ovo e glicerrna. DeIxa·se secar Ie depois lava·se com água cuida- PROCURE A

{lo;:�:eI�itl:;)Xn' os cliama:;te� - Os I 14� �ftl'fael�taria rere·lr� & Mellojoalheiros usam o se:,s·' . .iEce siste- I N .

II I' li'" .

I:ma: .nergulha:n o:' diam2l1te,: em I
Preduto científico poro embelezar os i8iot!

.

aguac,J retíf'icado 8. 90° durante I ���� �I= !:: �= ': :n�:ci=.'�l�o!": .

_

Rua João Pinto. 16 - FloriaDÓpolis
(}uatl"Q a cinco 110:-33. Pa:::sac;o Ê:s:-:e I InofeMivo à s;o.úd� - Fórmula de absoluta conii�nça.tempo coloccu:n.se os .àiamante.� em .. _. -'__'i ... alia _.,.,.....,.�,
terragem e o epors limpam-se CO::: I

.............. d.. ,. - Em BlUDl6DCRl: l'er oIG
�- • � - ... ltaia1: ,____ t.:llma escova macia. "__iaIaa.

CRÔ�ICA FElVlI:\"INA uma rósea grande e asse em
forno.

,0 FEiVUNISlVIO E AS DISPUTAS * * '"

EUROPÉIAS BOLOCHAS AMERICANAS
.Iane l\'[aSQU Ingredientes - 50Q gramas

., (EXClusividade do CEC para de farinha de trigo - 1 colher
"O Estado") (chá) de sal - 2 colheres (so-

Londres - O mundo feminino pa) de açúcar - 2 colheres
,'ive momentos de verdadeira afli- (sopa) de manteiga - 2 colhe
ção diante da extensão perigosa res (sopa) rasas de fermento
das disputas que atualmente se em pó - água, o quanto baste
processam em território europeo. para amassar.
onde povos esquecendo os sacri-I x x x

fícios que custou a última confia- I Maneira de faze?" - Misture
gracão �tiram.se novamente à �s'l a farinha de tri�'o com o 8a,1, o

peculaçao em torno dos

deSPOJOs! açúcar, a manteiga e o rer
-das nações clel'l'ot��as, visa�do. �e- mente em pó. Junte a água
forçar seus dorniníos terrttorrais: aos pOUCOS. Amasse tudo mui

Par" cessar essa atividade per- to cem e nonha em lugar

Iniciosa ao bom entendimento uni- quente para 'crescer durante 2
versal seria suficiente ressaltar o 11m-aS. Estenda a massa com o
sacrifício financeiro e territorial rolo e corte cem urna xícara J
da Grã·Bl'etanha em pról da vitó- I

de chá ou com um molde. Ar
ria sóbre o "eixo". Nenhuma ou- rume as bolachas em assadeí
_�la nacão no mundo soube de- ras polvilnadas de farinha de
zaonstrar tão profundo espírito de trigo, Fure-as com um palito.
despreendímento como a Inglater- F0l"110 regular.
ra. Para enfrentar as despesas as- }.< " "

tronôrnícas da guerra ele liberta- BISCOITOS NORTISTAS
ção da Humanidade, a Grâ-Breta- Iturredíerües -- 150 gramas I
nha não titubeou em sacrificar tô- de castanhas ele caju passadas

Idas suas propriedades no estran- na máquina - 150 gramas ele
geíro, não hesitou em taxar pesa-] açúcar - 1 0'V'O - 1 pitada de
damente seu heróico povo e a.in�a! sal - .1�{) grama� de manteiga iceder por empréstimo ou defíníti-j - farinha de trigo, o quanto
vamenre numerosas possessões em i baste.
ultramar. II Maneiut' de [azer - Misture

lts::;es dados servem para íden- bem os cinco primeiros ingre
tificar a gloriosa renúncia brrtâní- clientes. Depois, vá juntando

"Ó7 ca em favor da. liberdade mundial. farinha de trigo até poder en
Outras . nações e príncípatmente rolar. Faça os bíscoítçs. Asse
aquelas que hoje procuram en- em taboleíro untado, Depois
�,1"avar a todo instante os entendi- de assandos, cubra-os com um
mentos gerais. deveriam meditar pouco de merengue e enfeite

'nêsse sacrífício ingente do povo cada biscoito com uma casta
,britânico e corresponder pelo me- nha d-e cajú.
nos aparentemente na colaboração

. necessária à solução de todos os

problemas internacionais.
O Ql:E TôDAS AS DO.\T AS DE

CASA. DEVE:\-l SABER
Para tirar as manchas do assoa

'lho - Para remover as mdn.ch,1,�
'uo piso de madeira, usa-se com óti
mos r=sultado« o vínsgre-branco.
os objetos quebrado. de porcela-
'na - Para colar definitivamente
os objeto":' quebrado sde porccla .

.na, serve eficientemente a cola de
-

,,])eixe dissol v leia em alcoot. IPara que o iodo não queime _

!Quando se necessitar aplicar iodo
Je é necessário que não queime.
bastil fazer essa aplícar-âo em
quarto escuro ou apenas ilumina.

, do com luz vermelha.

REGULAI

TERRENO

* '" *

RECEITAS
RÔSCA DE LIGI LIRA TENIS CLUBE. .�n(jred�entes -::- 1 xícara de I '.

"

llaLa - :J colheres (sopa) de Dia [l _ Domingo - Soiré� das Gi.asiauas do Instituto I.aÇUc2.r - 2 ovos � 1 colher, .-, '-

\_ DvT(-)GA I)O'S(sopa) de fermento em pó _
CDraça<) ue .Jesllb.

'I
1 pitada àe sal - farinha de I

Dia 15 - Coroação da Rainha dos Estudantes. i...L· - -....-

'trigo, o quanto baste. I Dia ::::: - Soirée do� Bachareis da AcacL:mia de Comércio. 8 Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

'beManeir� de j([.�er � lVI�stu�.'e! Dia :?:5 - Natal - Matinée infantil das 15 às 19 horas e , Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL
�l'em L

OS ?Tl�C.O pnm:mJS l}2gre- I e!n s,eguida,S'Ülrée com distribuicão de bombons e prêmios. I � 6 �<J:lla 5'1.1.. nt..es. \ a .1untanao enta'Ü fa-I n' .?� R _ ,'11 �
�

> T' ;. S k' !,
ESCRIT RIO: Rua. Felipe Schmidt 52 --

....

"llnha de trigo. até a maS2a fj-.
.

Dla ",1. eH�1 on -

.... nrpleza13 .1a,)e. mo mg, E.d.ilício Cru,..eiro - Flo�_ttn6poHs" .

'(ar em pento de el1rolar. Faça: )j:r:111eo. �-U:.l:'llCr e din1181' jacket.
__<m' ._ 1IlIIII>. _

Irresistivel

será a sua eutis, se a sra.
.,-

usar VAN ESS porque estes pós

e "rouqes" - atomizados - dão à

pele uma suavidade de pétalas, treseer

de orvalho, de flores ...fragrancia

VAN ESS embeleza ... convida ... enfeitiça ....

1'6 de arroz e "rouqe"

* U.'1etambem o baion',..\,\ F.';;�. '-In (Lv,';",·,� tom Ii

dade� da moda e à boi,se de "('!'ef'L!� v.-�i'iidollt
que suaviza, protege eemheleza 0>:< labias.

APENAS Cr$ 3.00 I Csmi8S8, Gravatas, Piiamea
c;om � infima q.ll!l.J!ltia. ':'océl Meie9da. m.e!bot'es. pela me-

'. esta :l<l.Jrlhanda o seu iill''l>lUmo. CASA M1SCt>lltrioblia pa.ta a Caixa d� EsIDC}.slo,orei pc.eça. SÓ na

I10S Indinntes de F'lorianóI(H,lis. CILANEA - Ruae. Maf1l'8. 6

--
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programa�r�Oà�i�9�:!�e Dezem-1SUUaÇaO ilngu8UOSía
I

- Simultaneamente - \ Java (S. 1\. I.) - O conhe- Séde: Avenlda Rio Branco n. 91 _.- 5.° andarOdeon - 2,41/4,61/2 e 8 3/4[ciào corresponf:iente da :ANE-I
•

RIO DE JANEIROhs. - Imperial - 71/2 hs. I

TA, Arnaldo Vás DIa;" mrorma
.- Sessões Elegantes - sôbre a situação na pequena Carta Patente n. 113.-Exllsdida pele Tesouro Na-clonaiUm pedaço da 'vida jogado cidade de Ban<:!ung: 11!l ilha �e PLANO FEDERAL DO BR .\�H.na téla ..

:.
Para emocional' o Java, para :�m::.e �l:Ul�'�m, �1�-1 Resultado t10 sorte] o reaitzado DO dia. 30 d� Nov�mbroseu coraçao! Ilhares de .11.IJeI�af...o() (1::; díver-

de 1945 de eonformIdede com o Decreto-Lei no. 2.891.x x x Através dos olhos sonharo�e sos campü� ��e m�el'l.-1.amento e I de 20 d� Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe-Fazem anos hoje: 'as sras. duma criança ... a vida desfllaloutro,:; fugitivos nas �_ona.s a�- deral e grande número de prestamistas e outras pessoae,Maria José de Carvalho Moritz em toda sua plenitude! ! jacentes. A aglomeação o.e to-
na séde da A.liança do Lu Ltda., de acôrdo com as tns-e Mafalda Devoglio; as srtas. Uma Produção Que Honra

.
da es�a ge:1te, pela qual a po- truçõ ... � baixadas J)eln referido Deereto-Leí.

.

.

Zulmira - Margarida Schae- Holl)�ood I pul�ao_ f�l s� el�:a��IO a
..

ses-
Plano Especial. Premiado o n. 7.362fel' e Ceci Camisão. Inspirada

. I s�l1ta inl�. am�fl::; ja
_ esLav_a I 62-Milhtlr-Prim"-'lro prêmio no valor de Cr.$ 10.000,00x x x Nos sonhos de uma criança ...

1 Clal1d? . senas, dlf�c1?-lda.des a11-1 73
6�-Centeo8 _ Premto DO valor de Cr,$ 1.200.00NOIVADOS: na coragem duma mulher e Imentlclas e ce alojamento, e1

3
Inversão _ Pr e mto no valor do Cr.$ 300,06Com a gentil senhorita Ruth nas ilusões dum homem!

I agora, as �rescentes ameaças,
PI P I r. Premiado o n. 7.36 4tda Costa. Avila, filha do sr. LAÇOS HUMANOS do terrorismo aumentam ii I �no �pU ii

,� '. "
' C $ 5 000 ()(lAtaliba da Costa Avila, índus- (A Tree Grows in Brooklyn) angustia dos hablta,mes.,. Em

I
736Z -Nlllhar-:-t flmeiro. f reml�: _no ,�lor de �r. '600'00trial em Lajês contratou ca- COm: Dorothy McGuine -!ClrCUlos responsáveis estíma-] 362-Cente_!l1i - Prem�o no .al,'I" �e gr.� 200'00sarnento ri nos�o conterrâneo James DUM - Peggy Ann se que a situação pode S€ tor-! Inversão - Pr .... mio no VH II!' (e !_ ,

Nelio Ligocki, funcionário do Garner - Joan Blondell nar muito séria, si ?ão f�r of�- «Plano A"anca.
Banco do Brasil nesta capital. Lloyd Nolan - Ted Donaldson recída uma proteção l�lS efi- Série 6 número 9459 Cr� 5{).(!�O.OO - Tipo liberal
._- --_..

- Sentidamente Humano... caz, devendo-se outrossim sus-, Milhar de qualquer série Cr $ 2.500;00 iii P

B R I T O-Comovidamente Realista... pender o afluxo de evacuados I

Centena Cr$ 600,00 » »
- Simbolizando a Própria de outras zonas Banding está Inversão do milhar Cr$ 200,00 _» »

Vida! assumindo o áspeto de uma cí- Inversâo da centena Cr$ 60,00 - .» »

Senheres Pais ... não neguem dade que se prepara para a' lu-
Cr$ 25.000,00 _ Tipo clássicaa seus filhos os, direitos que ta de ruas, com metralhadoras Série 6 número 9459
Cr$ 1.250,00 _ P ..eles teem, levando-os para nas principais esquinas, e

.

as .Milhar de qualquer série
Cr$ 300.00 _» »assistir êsse film� um verda- entrada? dos hotéis e grandes �ne::��� do milhar Cr$ 100,00 _» ..deíro estimulo para a moei- I edifícios protegidos por sacos
Cr$ 30,06 _.. lt

Essa história dos pracinhas
dade: um filme que os ensí- de areia. Ao cair da tarde as Inversão da centenaestarem contra. o resultado nará' o caminho certa a se- ruas ficam desertas .e durante OBSERVAÇÃO _ O próxtmo sorteio realizar-se-á

_

DOdas eleições, não é verdadeira.
zuír, as noites ouvem-se as explo- dia 31 de Dezembro. (2a-feira), às t.t horas, de coalormldeEu ví muitos pracinhas no Rio Co�siderado pela critica, como l sões de granadas de mão como de com o Deereto-Let 2.891.de Janeiro, quando lá chega-

o melhor filme desd €O ad-vento I prova evidente da atuação ter- Bio de Janeiro. 39 de Novembro de 1945mos da Europa, gritarem co-
do cínema sonórot rorísta,

.. HelS0D lIetueiril -Fí�e8l Federalmigo - Que��os �ú1.!0 !
No Programa: - 1) - cíne j Des sessenta mil habitantes, .

VISTO: Eduarde F. Loba -Dirt!tor-TesoureirüQueremos Qetúl�o. N� e�- Jornal Brasileiro - DFB. ! trinta e nove mil vivem fora dO. O. 'eçaaha -Dir�tor. Gerent ...mos �s doze mIl e o c<!ro. des-
2) _ Elisa. e o Vilão - De- 1

c e n t r o, em acampamentos. Convid8mo� os sencores I)reRt8�u;t8s c�)Otl'm piado&".se g�to era uma voz so, Ju;tta sel'lho Colorido. ' Destes o...l1ze mjl são crianças que estejam com os seus tltulos .em d13, �A Virem à n0883e mUlto �e. com entuSlas-
3) -: Fox Airplan N-ews menores de dezes..o;seis anos e

liiéde. para receberem seus pl"êmlo&, do:' ticordo com o no�-mo bem à mos�ra �e todos.
27 x 92 - Atualidades. dez a oito mil são mulheres.

so Rt'gulamlSflto.Mas o dr. GetúlIo deIXOU � go- Frecos.: _ Devido ao aumento de rou-vêrno e recomenda. '? lJl.OSSO ODEON _ Cr$ 5,00, 2.4:0 e bos e sequestros, acompanha-, � �_---_-------grande gen. Dutra, que e o ca.n- 200 _ .As 61/2 e 83/4 - dos de assassil1_ato�muitos eu-Ididato vitorioso nesta grande Cr$ 5 00 (Único). ropeus afluem a CIdade e sãoeleição. Os pracinhas,�efende- ÍMPERLi\L � C:r$3.60 e 2,40. alojados em residencias parti- O rei" licou pobreram a liberdade' n,a Itá.ha e de- Censura' _ "L I V R E" culares, já superlotadas. Ex-fenderão a Ubert1àde da vota-· .

Vida Social I
_' __ í

ANIVEUSÁRIOS:
Ho ie festefa seu natalície

a senhorita Ivone Alves, elu
n'a do Colégio C. de ]esús, o

filha do nosso bom amigo
sr. Plácido Alves, funcionário
da Prefeitura.

:I< * *
Faz anos hoje o dr. Acácio

Moreira, ilustre advogado.
xxx

A sra. Nicolina da Silva Ve
loso, espôsa do sr. Agapito Ve
loso, festeja hoje sua data na

talícia.
xxx

Completa hoje seu 4° ano de
existência a menina Ilda Nu-
mes.

o alfaIate 1JU1jc�d.o
TJradaDtes 7

RESPOSTA DE UJ1 PRA·
CINHA

ALIANÇA DO LAR. (L'fDA_)

Virilidade I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



::\::::.900.6(;6,30 �!
5.Gi'8.401.755.97 � I

67 .053.24:',30 �
1 "1·2.1 76603,80 (

�
)
•
i

CAPITAL E RF::�EHVAS c-.

Respone:ilbl:1dadr:� Cr$
Receta
�ro •

Sillístro8 P<»'-8. nos útirnos 10 e nos

Re'POTi3Ubi)J.d2'je3 ;<

98.687.81630
76.736,40: 306,20

,� I

Dr. Pamphi!o u'Utra Freire de C8�'vgjho� Ds , Fr s ncisco i
I

i. �
de Sá, Anisio �"l<;�;gQrra, Dr: ]c1'lquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

Em IcH'g�JraS de S·O, .6.(,),
70, BO, 90 e lOO cmfs.

por 200 oe :2.:30 unf:s.

de comprimento.

.�': .. _- .. �.-.' ....'-

C
Jf

cl"" M
Jf oi;'!. n- d- 1� .'

'

�l '. "

,.,� . ,;'.r�� tkltO 1 U ..�UO í !e. la,

é i�!egàvet
�lReHsais 4 e 18

MUitCi>:-t !-_:,onHicat;Ô€;B � u'!édico qraüf�
T\•.d_o �sto pO,t apen.,as Cr$ 1,00

TENHA JUIZ

5

$O(n�il)ADE ANÔNIMA i

A meus importante CCl'repanhiCl de Capitali:zação da Américo de Sul ; I'Amortização de Novembro de 1945
No sorteio de amorti�Q.ção realizado no dia 30 ;le Novembro de 1945 roram I.i �

llrnoTtizadas as seguintes combinações; fi

sec XSJi 1�.!E DF5 UFT. DNA

i""Todos e-s portc:.dores dos títules e rn vigôr. scr tee.dos com estas combinações.
'

.

poderão reçe�r imedicaam'i':r:te o capital garantido o. que têm direito_
S(;"le Scdc.l: -- RIO DE JANEIRO

ESCRITt�IO para o Estado de Santa Catarina: _ .. FLORIANÓP0LIS I
Rua JOGO Pinto, 13 -- Sob!", Pl'óxim o sorteio em 31-12-45 I

'.'p.t"9 • Aq.nt•••m todo o Brcistl ,

'

I
f,.iiÊl(Í�(,ja F.� 1�'J� -� Se�a; B J� � A

�'i'j\'f'7!i:f1ri1HHS li!: 'J'l&;&N;;'i"�)R'J.'1;;t"1 �4l.
IC�flliS elr. ,B'lt8llÇC de 1944:

. ,ri

I-�--------------------------------------�
I Organizacão Srando ·Unicih II DevidarneRt", revi·trado 1II0b n. 548 em 1918

Pera opl'ender pl'l1tioamente: E.cl'itul'ac;ão
m81'contil, calculos. C1artes ti pol'tu�ê. com�u-

_""...... ..._...__...__.r....__._.-.."'"'(' cioili. cla.ctUog'Z'ofia em aua C-Q3C& com 4 livros
• � que e,nainam como se eu .ctivasse 0<:> lado do

Dr·s. Ilda A IlI·I� i
I

aluno. Não c!u..,ide. ci seu J;l�'::ir. Moço!l, :moçQ!i,
11 u n" ti f I.lI. apreveitem esta o;:ortl:lnideda. Paçam proape-

d L
� ctoo hoje pClrg e1lte QUtllJO, q'U4 fCU'cJo em 6 ma-

, a

DZI
'I Hab i 1 i tada ;:6!.!: Ficamo eap>t!<:ial:ista.s muito considerado. 11\0

I cc·m�r..:i<). bonoo:s, acharão eznp:n;q<:l logo. Eacre-
E I t va ao outor; Pro! Brando, caixa 1376. São Paulo. O maia conhe-

L0ftberta le!.ll 'I t cido que ensina hem ha moi .. eie 30 anoa; habilitou 96f'OÇõe. ds
UU u.b UI 1 aluno,.; operário•. sertanejos QOII milhare'1 da ir..truçào rudimen-

I tar, junte envelope aelado.

ADVOGADOS i1.--.------------
Rua Fej(i��br���)idt, 211fIFlorionópolis

II Decreto ....lei

�
F",' : tt.. /�'i'J /',y; 'r.-

l , C. _' [:'-, ,.,., � '.{',"<:; .. '_'> r' ��>::-'-

,�':i:, �·1;'-, .• \'_': P�i'·il<-';�">.i ':.;, ",",:::",:;

u-. I': .. (� {_!_.: ;:; 10 -i�. "lt� cr.f . ..1,

fi \_;.::',;-:,)1: r: r-r \'iúi::j_ (i- o:;:::.;:::,,_:,I;:q'·1' �;-

• '1..;:00 D:':!" <.. :.�:,,--'." :._) (�.� L·.:;b�,Lil ,_l

11" I.!'" C�.'-C:.--'· t·:;, '---:l�dJ�I�-:;-:_ d,)

l' <n. i--' '_3!. C: C:·-. :'r.�:_-\l.!D (. C')f''.(.('''''

.� � 1: "l�," o5':r"�>�,FATOS DE HOI::

F ...J:F!.:J, ::,-;." {"':ot;�f�rn 2'':1 S',;..,: Llr

re'I:>l c.: ... �'3.�:..,_; _;_!iL_:"p·er�_tV':"t:-::
'

.. ) �)S! �Lji:(: !:;�·_v!)!:!.a,nentf) i,!'') (':��

J'f'b!'o e (!:JS r-e.rvos. }l.... :r..,'lr'n.:.a.

�.s dOP"3 de cabeça. Q Hi�l1J �"_·,!·.Ill):·,

����.;.l�·�C;��� ��.�fs °D�)��;; ,���"_:.����
I"'OR!) qu':! S�0 facü!''';·'�!.1te ,J.3�;i

rniiii.veis pelo o.(_'g;_�::;.L>;'no c C'��:

PI)1' base; sí.is dI? .\ra";.�né:ú�.i, C,;l�

cjn. S-,jc1io. 7Cfro, et(!. C ll;�;O do:�

�'(jSi�ATOS DE !-IORSfO"!:-�D se

i:.H1ôe a tôdas as pessõas que

t,f;!tl responsabilidade de S€i'vtç::l.

STA!,--,mARO

TEM SfFILi S OU Rt:U.

,

i
! I
I

MATISMO D." MESM.A

ORIGEM? USE O PO�

PULAR PREPARADO

I

t1fftl1RS n A Fillca.Uzo.çãa Eancá:ia do Ba.nco do Bl'OBil S. A, torna p'Úchl:i
.I.\l U" V !lI

co que, tlmdo em .i.sta o di,:poilto no Decreto n, 19955, de 16 de no

UtllDft(! vembro de 1945, estã.o S'llspen.sall ,:ôdas e qual"quer restriçôeil lI6Me 0-

th.lft UU I paroçõss ef.tuado.a por pes,mc,;l físicas ou jurld.ica.. origíruário3 doe
�Úles de que trota o Decreto-lei n. 3-::l11, de 9.12,41, ezcetuedoll CII

COMPRA e .úditolll alemães e ja;pone",,;,," que ;>srnumecl1lm iliujeitos QS di.pOf!içôes
VENDE do Decreto-lei 4.166. de 11 3.42. continuand" oe �eul3 bens �nalienIii7ei.1f

e IIUQJi transações ujeitulI 0.0 vista prevL';) dest<a f't>tloaliza.ção.
RepI'oduzido por t<lll' lJaldo incampleto.

Pelo Bunco "0 Brasil 3. A. -- FiscnHJll.lçóo Ba..nc:fl:'ia,
José Pedro Gll -. Gel'en'te.
João José de Cupertir.,;:, Medairoll -- Contador,

�
Idililmall p<:lr.
tugu$,JI. fiapo. i
nho.l. Í;rancâ1l.'

inalÉlII. ate.

A tllF�LiS ATAC:A TODO O ORGANiSMO
O Figado. (I Baço, o Coração (l Estômago. OS
I'ulmões, ti .Pele. Froduz Dôres' de Cabeça, Dôres
[ln ... Ü!'8Q8, heumtltlsmo, Cegueira, Q,l,�{!a do Ca-

b>i:'tu, An�'rl.!ja e /\bôrüd.
; QOfei!Slvo .:",. (.; '.�t1nilin'Hl. AL!l'fHlavel

tl� .. �_f-j • UíTJ Heôr
O ELIXiR )1'! •• \,j /, p,'ovauo pf'ln D.N,RP. como
'.',:,'n!:ar no ;.u: ;�.n�l>nw da Sífiiis (� Reumausmo

dó (Ilel'lma origem
F.t\LAl\í CEU·:m:mADES MÉDWi'u.;

1-lüti're
.

{} prEp',md� ELiXIR.' A cO:Jl\)f)<1içâo P 0'-' sabor li.
..914. cevo dl"er-l.hes: f'f.lmí,rG graài'ive! �I) PLIXtR 4914. re
que o tenao emj'regad0. em comendam-uo COlm.1 il,rma de
(}�. CB."flS d� In�c:j,ç�t> "-p'{'- factl maneje Ih'!."'} ,j Nib:k"
pl'lr.du. (slfllls �m va;ollj.>j s:íe j,HO combate ii sH!HI" Qut<lldl.'
BUUR m�nUestaCOi: .. j PI! (e"ul- i de6t que Ireqnentemente 11

,"'.;"00 fem sido p)'HlsIai,orloR, oroveíte no Amhublt'or ÍI; :1'\
J;vh' são l"apll,�,s e d!l"<lv�18. Mate nJ>dade de Santa l;{;l'>{";;;.

Oro WashiavioD Fetrtllira PirI31. i.!r. SUve1itre Pl:t��.

Romance, Po_ia, Rell-giã.::J, Aviação.
Matemática, Fíiliica, Químico, Geo·
logia, Minerclogia. Engenharia cio

"U, milita� � nave'. Carpintaria,
Desenho, Sane=anto, Mettarull'gia,
Eietricidcd4\ Rádw, :Máquinltl:. :Mo-

'ItOl.'U, Hidráu.lica, AlItanal'ia, Al:1'i
r:ultW'o. Vetsdndria. ContabiHdl;\d.

n�,.,ion6!'loll. r.>te, s,tc.

nií%ff;� f�0 'D'i: ;';j;;t�'rfir�i �-;\- �\1.m f,'J,��
llol���s,...lls.: i� �i.';.Ú�.ii,iflf;,�:lll i.ilJt>I � Jà f� !,}'iJ � Y .kI f,lj. ",,, \

flprendendo JlddlO �,

III. GUISO PWElro I BDIU'•
, �

PI!Ç1I iImIrmal;5es SEM rDMHOMi5$Q ati

118111111 IfCl1 Bt I. SillBU'
ftvooJ<!a_ ç��� P!l�C.!� .��� ..-_ ,JI.,,141A81:. �_��i� ..

.

.

� asta caupon_. _..,'?ti',1"t:." ., ';,." ·a

t.f� � S •• ,.1 " •••••••••• " •••••••• i í' •

Fabricante i3 diatribui:io!'é'" das atamadas eo:o

facções -DISTINTA" e RIVET. Poame um gran
de gortirn�nto -Ie- c:'!�t!ml ('as. risc<ldo'lJ. bl!'�ns
bono e bar::aioo, r;;lqo·1ões, rnO!"l:l:1; e aviamentos

pa:r.a ('!!fal'·:::r.S1iI, (P1C t'·�c."be d:!l'et'�ment,. ctll.!I
Snr:s. CO:::\.'l6t'ciontms do int .. riol.' no sentido de na uJ.:,;;:>ram um?,

Flodcnópolis. - fH.JIAT.S em Bh.lme'1au " -f,H:>:.
fá:br::-'nn. A COIlla. "Z" CIH�;lTAL" chama a ct1l.nçã.o do.

"'!'lHo (H,t<0i1 da 0f':\tl.:("H·e-:� ill!:::'1!I G,:)rnpro\'�o lillA'1'HIZ eU'

k� <III ••• " '" ii � • • • •• f'{ó6••••

���ã.w.��.;;..�i.t�m���JU?'amri�����T��""EJZ7r:vsMT4\'���1�'��'���,���IlII_I!!III!IiIIIIiIfiH��II"ii!!IIIII_Ili!lII IIiIII_I5lII__"'_III__
,

E..::.,t · .., ••• 0 PíR1! 4 •••• ,. ••

Fisca;;zação
3911,

Bancária
9_12.41de

ESPERANÇA
1fIlr_ _lUIJIOI II! lIS'Iir&IICeUou - R_,1IJp'IIl&t.M - �

'irt40t1 Ih �
__ " dAtIA ....� _ ...........__b�
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6 (,'1 ESTADO- Domingo, • ele Dezembro Q. 1945

,.

d·
• 1 Deseja obter

e ICO···lempregO.1Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de

"""''''''''''__I'!J'I.''''''''''''''''''',..,........ '''''''''''''''_, �.� informações úteis", dando todas

DR ROLD
..

O C01\.TSO·NI as indicações possíveis, que tere-
.• . A 1� ...

·

L mos prazer em recomendá-lo (a)
OUIV&OIA G:IIRAL - ALTA CIRURGIA - II0I&8TlA6 DE 8.mlQflOK.�1'! . l."t\.Rr08 <;.0<; Interessados na aquisição de

I'tl'l'maõo pela Faculdade ÓIe Medic1wla da Uni.er-z;ló.�,d2 de 8&0 Pltulc•• QlU!�) fol bons funcíonários (as)_.
AuiB!etente pOT várioa anos do 8enlçQ Clrt1r/,,"Íco do l-'rv.!. Allp�lI CoITeI" !';�to.

X X XClnlrg.iJa do estômago e vias bU4are.li, Intesttnos (!.elgado t gr088O. tkólde, rw.
Il!lI'(!«tolÚll. be�lI.. út��. OYár'lÓÀ9 e trompas. VliTK·:X''''&. h1<ilI·ocele. "�W!!:J .. ,,®:-ata NenAI'''lo Uf"8nte' IiIiiU!I :3.. II lwraa. A RillI F�li...,-C����1ct��:i ,ahv; <!..à Cam:! Pa.r�"w) ·I;:.!. 1>��.

.

yUu y •

RF..sID�""CIJ.: Rua EWt�8 J1l.."ÜOT
•.:7Í>':_::��:.__:::r�__ ..

Por motivo de viagem vende.

DR· A
,,_,

NT 6. rLL A se O armazem de secos e mo-

. . �A líl"'\t. � ,r\ Ilhados5ItoàPrilçaLauro!vb!-
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da ller, 2, tendo grande número de

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- freguezes., Tratar n_a Ai�aiatar�alÍonal de Doenças Mentais. l!.'x interno da Santa Casa de Mi�IPerelra. a .ua Joao Pinto, lo

aer:\oórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten-
I �..

15 ve. 6
te do sanatório Rio de .Janeiro na Capital Federal. � .� *

CLaNICA M..DICA -. DOENÇAS MRRlfl)SAS l'ERREN·O- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Scr.midt. Consultas: Das 15 és 18 horas

�idência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Flortanópclís.

a-tJtt<mte do Prof. Sauo.. do Rto- de J.....ftrwI
ESPECIALISTA <II< � I<

Doml� e opea:-açõea C()8 OLHOS. OUV1DOS, NARIZ e GA.RGANTA
!CJorul'gl:a mo<l!'!\."1lJI {)� GUELA IDE f,OBO, do LÁBIO LEPORINO (abi<> • �ll I C iS li

__ CRS 4&lft ftl\
da bôoa tendido.1l de nblOflUÇIl) 11 ft Utl,t1" I!lIII6taIfOOCOopla. traQU"'-'8C.'Jpia, bronececopía para retil'\9.® de COl·po.t Mtran!loe. _. Precisa-se de uma até CR$OONSULTA!I: dAI!! 1.0 •• 11 e 4u 11 .. 18 bor..

00 1" d
.

Rua .....nes Mach"'do n "O _ F ne lL47 4 ,00. _A u�uels adeanta os.
n.., II. L O �

Informações fones 1022 e 1360------------.-----------------------------------------

Dr. Newton dfAvila I DR. ANTONIO MONIZ uo Caixas Po�t'!.is* 240 e 270.
OperaÇÕO& - Via Urinarias -- 008n- .

... do. inte.tinOll. l'étl) • anulI II. UlV._. I DAG 10•• Hemorroido.. Trotamento de UI:'!'A.O. &
colite llmebiana,

Fialot.rapio -- Infra"vermelho ..

I
--

Con.uJ.t; Vitor M.i�!.. , &8. ,� � IWI"'� (,'lIt&iea o �
Atende dla.rlcme.nt. ã. 11.30 ha. ti, .. WH.'L \fUMa .. .._._ 4h _II.....

� tarcle, dOll 16 N. em ditUlt<,

I
CONSULTÓRIO: R. lC?éio Pinto 7 Did

Rmd I Viciai Ramo.. se. dI.ln4l'l1*<1 4U lf lU! 17 JOOOl'U. aamu·
F'0DtI: 1087. "" 1\t'_'W' �lr:lrHro.... "._. 111\.

Indicador

ARAUJO

ORo ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR.· llIÁR,JO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA de adultos e crianças

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

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

E>R. BIASE FARACO
M6:11oo - clleffl <10 S4!0J-nÇ(' <te 8ifHlIII do Centll"o d. Sadd.

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS -- AFECÇõES lIRO-GENITAIS DE
I.lmOS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA-VIOLE'fA.'J

CONSULTAS: du S às tl h. - R. Felipe Schmídt, ..
RES.: R. Joínvile . .t7 -- FONE 1M3

Reallumiu tua clínica

ORe SAVAS LACERDA
elinicfi médico-cirúrgica d" Olhos - Ouvidoll. Nari'll -_ GIM',anta.
Diploma de habilitução do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - ,Felipe Schmidt, 8. Da, 14 U 18 be-rr.l.l.
RESIDl!:NCIA ._ C,llnselheil"o M&1ra, 77.

TELEfONES 1418 e 1204

Dr nolvdt.··�""rtl. G '1'1..1-:::..no.. 11:' �,., tU b li lã JJ ,,�,".J o ir...I1 ffUIJ �
Clill1e& )r.g��n e-1Il Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e dema.is órgãos internos, de aduLtos e crÍ.am.çaB

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Falte Manual 766

OFt �/tAn)t]RA �"EV1!.S
M�;.ik{) �sp�dl1.J;;;t� (Ii:\'\)}I DOENÇAS DOS OLHO� 1Cur/ltO � Aparf<llicMm.en W '" Loo&IA Prátle.r. IaO alo rkI Ja.'c1filIa>o

IIoIellfju:wrD �_. PO!>la l!IU:ll.Ml !'l'ulnm_tAl 4n lO,30à.d2 hl:, à tarde excillpto 0011 I
..1IedCIe. i!u 14 ás 16 1;e."".",,,, .. _, (v)l'i!l'.1JL'Fi)�0: �- l"'/f;,,. 1"1ltt-1l li\. Y. ootul"Il<('''' -

I....1 1.f.GIl ._- �Mi<!lil;a�1 J:tWl P?,",�««:!a� OMIÜI'liM, �I?

Compra-se um lote nas irne
diaçõ es ds linha Circular ou

Agronômice . Informações 113

rua Tiradentes. 14 � sob.
10 vs. 9

UM CORTE DE CASEM IRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃ8!
Temos tambérn linho

puríssimo, a Cr. 8; 2.3,00
() metro.

TROPICAIS, \ Lnf�:\ES
e quaisquer tipo" e pa ..

d r
õ

e s d e c a s e m i r a s ,

En,,·ianlos anlO';;- �
tras por I-ia a{'f'�a \�\
e a rn e r c a d o r i a

'

pelo HEET\IBOLSO
POSTAL.

, ,

Motor. a óleo crú
VENDE-SE um marca "Cli·
msx" - .mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44,
Telefone 1134.

* * *

GRATIS!

DAS CASIMIRA
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

.

o REI

MATRIZ: - Ru,a Senador Paulo Egídio, 25
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO

* ...

Quer receb.r otima ..urpre.a
qu.. o fará feliz e lhe eoro de va

lio.a utilidade? Escreva a ,Saares.
,.,:;""à Caixa Postal, 84, NITEROI -- E.-··

..----I------DII---..---------�ÍIÍfado do Rio.

ESCRITóRIO JUR1DmO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - :.'one 54 - Cabra Postal 54

Endereço telearâfíco : "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

'VI1NDIJ-SE. Uma máquina
DI). de costura-

nova. Tratar à Av. Hercílio
Luz, 33. 5 v 1

* * *

Casimiras

Esta é a· vercladeJ
Sapatos de todos os modelos e dos tipos ma»
modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance

I das SENHORAS 1:1 SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados Bem visi·tar a

«Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIR.O MAFRA, 4i

Modas G U.ãl\ PA,R.I
Ternos e costumes sob medidos para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)
FLORI ANÓPOLIS

e Lãs

'-1 O
.

1'·, P- �"LI·· -J.� j L\. . -'" .
llJ _J .

Rua Conselheiro Mafra. 36 - loja e sollreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 -,... End� l"eleg .. : «S'carpellin --- Fl.orianópolis

()RLANDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Deodoro,' 33

Ftor ianópolis

•

e qu� era

mulher de verdade!

• o Macarrão Letízía é feito com farinha de trigo
da melhor qualidade, especialmente escolhida para
êste produto, Cozinhando durante 30 minutos ren

de 3 vezes mais, porque enche a panela e não
desrnancha ! Faça uma suculenta macarronada
com o novo Macarrão Letiz ia ... e veja que delícia!

Copyrtghl da IIb« HAYE roo H/ARO! In'-

I
1. .. que se o Sol tivesse de

I
formar outro corpo celeste de I
volume igual ao da Terra

teria,de privar-se apenas de um oito
centos avos de seu próprio
corpo. I2 ... que, da árvore propría
mente dita, apenas uma pe
quena parte vem da terra, pois
seu grande pêso e majestosa
copa são em grande parte 'obra
do carbono tirado do ar.

3. . . que existe uma varíeda
de de pulgão, na região do Me
diterrâneo, que produz um lí
quido, de côr vermelha, que
servíu durante muitos séculos
para tingir o fez dos turcos e

dos gregos.
4. " que se a ciência conse

guisse libertar a energia sub
atômica da quantidade de ar

que absorvemos em cada íns

píração, essa energia seria su

ficiente para dar fôrca a um
avião durante um ano inteiro.

5. " que, segundo o cientis
ta norte-americano A 1 f r e d
Knox, em consequência das
pressões mentais e emocionais Ia que tanta gente está sujeita
no mundo moderno, um índíví
duo em cada vinte e dois este
ve, está ou estará durante al
gum tempo num hospital de
doenças mentais.

6. " que, em certas tríbus I

africanas, os homicidas são
punidos de um modo assás ori

ginal: antes de ser levado à
prisão, o assassino deve criar I
uma nova vida, no lugar da-Iquela que destruiu; e que, para
tal fim, obrigam-no a conviver
com uma parenta da morta até·
que seja conseguido aquele ob

jetivo.

: ;--�---(i;-,-",-�-;-,,-;;-"-�-�-:-\J-'-)'J-'-,�-;-. I .!u..��:.�: ., �l:;i,:ÃO s:�7!.�:o
,

i '4fnw: j l,-=:;;;;;;;;��������;;;;;;;,;;;;;-------:---�-----
• � CONTRA '. I> � ����I"DOS '

OÔQEtSDeCASECA
NEVRAlGIAS -E
DÔRES ,.GERAl

SÓ SE USA

__________5lJ " _

I Visite, sem compromissos, �
LIVR4RI�, ROSA �

;,

ê
f
�

Livros novos e USad0J, �
em diversos idiomas. � I

A tende encomendas de ,-obras editadas no Brasil
;

ou no esrrangeiro , � 1!1i!ilBIl!1II!__....uu!l'llllm _1lII- IlII_elL'l 1IIIIII!!!

,• Novid��;:an��dns ,,5 � 'I ��� H� S
�

� ,

;�.;-
--�
....---------- I ITA.UU "'" �. (�TAR�NA

BI"bUas e 9: iUf· 1H� COMISSÁRIOS DE :�VARIAS
�� 'ii uo RepreilentaçÕEI:Il

Dalhli�{'O � Co,m!ignoçêes .- Co.n'tn Pr6pria
Ruhynlll ,� Rua Pedro Fe�reíra. 5

2' Pavimento
CAIXA POS'rAI.•. 117

1
Ai! Ai! Que saudades da Amélia!
Como eu me lembro daquelas tardes ... nós dois
bem juntínhos no banco do jardtm..; E quando

voltavamos para o nosso "ninho", com O- estômago a

dar horas, oue belns macai ronadas tu me razias, com

�s deLcios2.�· l\la:-o..:&�, Let lz+a !

3
Amélia não tinha o menor vaidade!
NO snião ou na cu/.:.inhd. ntnzuem lhe chegava aos

pes ...
- "8 unia ramha!', todos diziam. E era

mesmo.' Nas màus (Ia. mrnna Arn
é

l ia a roupa branca,
as Iouças e paneras lnilhavam como a luz do dia! com

o Sabão e .$ap0I"ii:i.CeO Lettzia.

A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
c.on a merv+o de: organismo em gera', mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem, O
figado volta a sua função normal, o estomago, os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilíbrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Pe isanriú , 219 Caixa Postal, :;72 -, Porto Alegre

Est. do Rio Orande do Sul.

FI

Material de qualidade, sisfema
eficienre e a,',�o precisão ,de ia
brico, assegurrJm aos Mognetos
Eisemonn um funcioncmcrd� ri

gorosamenle perfp.ito. Medelos
especiois pora motores

c!iv"rsos_

automóveis. caminhõos,
n�ú"lllinas agríco!as, !!Iuin-

hidrcilJllcl2S, etc.

C3EGUROS DE:
! TronSp0rteill MaritimoD; FerrO.

i 'liái'ics, Hadcviárioll, Aéreos,
Ocscoa, F'ôgc. AcidentaS! do

',' Trabclho. Acidente. PfU!IICai••
Rcllpon_�abilidnde Civil e Vida,Vendem-se durante poucos dias.

na Pensão Vitória, ti . WlJ .J ero

n irno Coelho, cem ( sr. Paulo Endereço
M�.l

"

5 VS. '0 �WBIi'õMLlIII&'f'oIW:i 1IIIIIii
Teleqrédico « BOSCO»

•••

2 Aqui!e; sim, é que era mulher!
Qua!ltéls v.êzes eu freava. Hquebrado", e ela sem

pre me dízra : ":Nleu bern, não ponha o relógio
no prégo, deixa rícar que eu dou um geito !'� E dava
mesmo, a minha doce Amétta ' Só nas compras de oiee
Letiziu que uruta aconumía.;

.

de Co ércio
Catarina

EXBfES n!� AIUUS:-tlO
De ordem do s.m hor Diretor P, de conformidade com o ar

Ligo �:2 do Decreto-Lei 11. 1).141, de :2g de dezembro de 1943,
torno público que, UI) pl':,x'mf) di�, jO Ué ri":6PUllH'o, às 17 ho

ras, serão abe rtas as InscrIcôes aos exames de admissão ao 10
ano do Curso Comercial f3á'sico, d'-\'�>nd<), l1S l'''iel'irias inseri

ções, se,' «ncerradas em o dta 10 (1 ) wrSU1r, r,lf,s de d,'zell1bro�
às 1 fi llOTa,S.

'ruelas as ínforrnacõos Sl'rflO 1)l'f:'f'l adas �)(J< ��"cl·ctal'ja des
la Acadet;lla de Comércio. Ü xvcutda I1>rdl\o Li!;'; 'J7, todou 08

dias 1Í! ei2. 'lns 8 às I n horas e das 17 às 19 hor.rs.
Sp('T'E'lal'Ía ela Acatlctn ia de Comércio do Sétnta Catarina,

rm Florianópolis, to ele novembro de 11)4;:).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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podes, quiseresse
A «Caixa de Esmolas», uma das coisas' mais sérias e

mais socialmente benéficas que, em matéria de instituições,
entre nós existem, -- oferece aqui um «co upon» de inseri

ção para os que quiserem dar-lhe ajuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece se ie dito dn CAIXA, znas

pode-se substituir o bem-dizer pelo bern-Le zer . E' ieso o

1:ie que precisam os pobres socorridos oor e ie . Leitor, mãos!à obra de caridade. Preenche o coupon e ernpere, e ssirn,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

Autorizo a minha inscricão como sócio contribuinte
dessa CAIXA. com a mensalidade de Cr$

Florianópolis, de ------ de 194--·

Nome por extenso ------------

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade --_

Brt'Y(-'m.ent<f'. sumarinre mos, nesta eoluun. {JS nomes das
/ firmas ainda não contrfbuíntes, e das que já o são.

O coupon supra deve sei' remetído à Diretoria �.a CAIXA,
ou à redação de O ESTADO.

t •

E sua lembrança o seguirá como

í�1!� �ltnt! ae re:S�l!r'O di) tstàQf)

flt�l�ianópo�i§
Dr. i'L 6 S fI'llHÍÀillo fiHm. Nart:illi ,�Jij':t!l� \'i)� �;ijl1Z�

f'am�. 1.. tu G!l�1,l A 1j}g.

iExame de llongU$ J Exo:cn& 'p<Clr-tl ç'�ri:Hcaçao da co.nc�t', ;

Exame da urino, Exol).'�e pO.i'!l vG:rHieação da gravi Idez, Exame de escorro, Ex.unlG para v81'Hicoçc.c da j
doençaS! do pele. boca e cabelos, E,xQrt1a da féz.a.9, I.Exaro... de S$t:rlÔçõss, I

l' ti tovQCCinafi o trQntdu�ac da 1Jlangua I'.:'Exame químico de Íal'inhet8, blOb:idas. caf$,. ác.i11CiSl. e t c .

i
II

Clube 12 de Agosto
PROGRAMA P""RA Dl;Z�J.lBRO DE 1941J:
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

início às 15 horas.devendo se prolongar até ás 19 horas,
Dia 25 CIDIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

duraute a CEIA números do canto e musica. e. em seauída.]
'J , �

dança. I
constantes deste programa, feitas pelo Clube. . [

tA CRIA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o!
Clube, previamente, a ínscríção para a mesma). t

Dia 31 GRA.;,"\jDE BAILE de São Silvestre. com íuícío ás
22 horas.

de um perfumeonda suavea

•

._

--.," �.-. - �_ .. _----_._"--._...

OBSER.VAÇÕES

I �·-----II jos sOÍi'edores
Ê3te programa está sujeito a modírtcações, que só se

ve-I R E P R I! S E �.� lff �I T m= I
Dro., L. GALHARDO--Elt-

rifiC�:rOa �osr b��et�v�s�:b!f:;i�o�����e programa o traje á
. .:",,--.", t! ��

.

.

� ... • � mécHcQ do Cen t'ro Espirita .

'" �. , •. ser --

Luz, Caridade e Amor, co·
o de rigor, permitindo-se o branco.

N-
-

did d Fi· ... m c d i ... trl· ..... u ido ee do p .... o d u to s r.�"m-CeA'.ltl·COS
. mu n ica a rn u.don çu do seu

ao serao venul as nem reserva as mesas, pal·a as festas ' ... ,_ U·' � _< - ... '.... � �

___ . __. .__ . . __ ._ .. __ ........ _ ..

nacionais e estrangeiros, de propaganda médíca e i ��n�:�!�:, 3r��20 Q.s:
CCA""

'-

AUTOl\ROBILIS·TAS III !�m�o;cr;:�:::e9�Stt;-laEa�����sP:��u�:tafi�:apQ�� n
RIO de Janeiro, onde passa �

.A � �/4.n . I'i·.' ....

AJAX, rua José Higino nO 47 - Tijuca 11 ::lf�",;;cc�r os seus préstimos ..

.

V v

Aienca-o.. '1 ij·
.� El>creva detolhaclo.mente·-

.

..

. RIO DE JANEIRO ! nome, idade, ender-sço e err-

i veJops selado p(lrO a res

Para o s'elJ dÍt".�n... o ou motor !I;.·�....---------------""""---_......._--_....

post-a.

«; � ()\\�o offculÁlaÊNALDA ii'
I,.. .---------�

. 7'o-Radio' e

R_UQ Conselheiro Matra rre . 13� I, CONTA CORREN'l'E POPULAR I. �1iniste.�rio da Guerra
. ,Juros 51í2 a. B ••- Limite Cr$ 3(LOOO�OfJ �ESCRITÓRIO ,nUUDWO CO!IERCL\L "I -: MmlÍlmentaç8,o com cheques :1 E D I T A L

I � f' IAssuntos: Ju.rídicos - Comer.ciais - f.�ara'.s.e I.!1fi).nnat.ivos. ) B d ff' t "'t I? d I (i i ! De acôrdo com o rádio círcu-
Endereço T'I!l. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarí a»

'I \\�" ,9 anco O úls,"ri' O reuera ti. li. I..
Iar .:1. 732-A-2, de 30-11-945, do

Consulte nossa Organização antes de se decidir pela compra ou venda t, '-_.:.-- • €xrno. sr. Cmt. desta Regiâe,
de irnoveis. pinhais ou qualquer empresa neste estado· CAPITAL: CR$ 6O.000.000,O€) foi suspenso o "Dia do Reser-

Diretor: - DR. ELISJARIO DE CA�IARGI) BRANCO ! RESERVAS: CR$ IZ.500.000,OO , vista", no corrente ano.

A D V O G A DO 1 Rua Tra,eano,. 23 .. florãéínópo;h� � Olitruno Mourão Filho, Ten.
Rua Frei Rogério. 54 _ Caiu Postal 54 - Fon.e 5·( _J t CeI. Chefe da 16a C: R

I
I

Exijam O Sabão

ESPECIALI DE"
.

\VF'TZBL INDUSTRIAL·-J()INVII.J"E

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pt'la sue qualidade desinfetante!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II FILHA I MÃE I AV
'

I l�o(jas devem usar

l\.e::,ultado das eleições de 1.0'n valos - Afonso Guiler-
. d01S ue dezembro, em todo Es··: mino Wanderley Junior, 1.580 O SANTO De }lIA
tado, conhecidos na Secretaria votos - Carmosino Camarzo 9. DE DEZEMBRO
do Tribunal Regional Eleitoral, I de Araujo, 1.416 votos - He;;- Sta. Leoctuiia, Vírgematé o dia sete do corrente: ,I ríque Rupp Junior, 762 votos Nasceu Leocádía no seio de

!-��',,'A P�ES�D�NTE Di}:,' - Hel'ib�rto Hu�se, 432 votos uma rica e nobre familia de
Rj:';PUBLICA. Eurico Gaspar 1-- Osvaldo Rcdngues Cabral, Toledo, na Espanha. Desde �Dutra, 18.924 votos - Ectl:lar-! 1.124: votos -- Plácido Olímpio muito cedo consagrou sua vir-I � ,I

do Gonles, 12.494 votos - YedOjde Oliveira, 1.511 votos - .João gindade a Jesús Cristo. Renun- (OU REGULADOR VIEIRA�,-l"iUZa, o l l votos - Mario

HO-1, Mayer Filho, 1.303 vO,tos - Co- ciando ao confôrto que suas

A MULHER EVITARA DORESlin Teles, 11 votos. :PARA SE- nego Tomaz Adalberto da Sil- posses lhe poderiam rornecer, .

NADOBES: Nerêu de Oliveira va -Fontes, 749 votos - Max dedicou-se ao serviço dos po- Alivia as Cólicas Uterinas.Ramos, 14.227 votos' Ivo Tavares dAmaral, 3098 votos bres, dos doentes e dos encar-...
Emprega-se eom V'antagempa-(à'Aquino Fonseca, 13.354 vo- -- Jorge Lacerda, 1.627 votos cerados. Chegou a Toledo o

1'8 combater 68 irfeglliaridndestos - Adolfo Konder, 12.661 - Dorval Campos, 137 votos cruel governador Daciano com
das funções períédicse d�8 se-votos - Aristiliano Laureano � Luiz Carlos Prestes, 96 votos a incumbência de exterminar, I nhoras. É calmante e reguladorRamos, 11.186 votos - Luiz - Alvaro Soares Ventura, 233 naquela parte do império ro- I dessas funções.Carlos Prestes, 547 votos votos - Getúlio Dorneles Var- mano,. a fé católica. A primei� i I FLUXO.REDATIN 1\, pela fluaAlvaro Soares Ventura 388 vo- gas, 319 votos - Otacilio Nas- ra vítima de sua sanha

fOI'I"
comprovada eficácia, é muito re-,

tos -- Getúlio Dorneles Var- cimento. 611 votos - Edson Leocádia. Julgava êle que, na- t't>ltlúla. Deve ser usada comzas, 1.853 votos. LEGENDA Silveira Swain, 13 votos _ Rita vendo conseguido levar à apos-

I
v

t confiança.·PARTID}...RIA: Partido Socíal da Costa Avila Malheiros, 10 aS.ia e estrmadíssíma virgem, '-?}- FLUXO SEOATfNA encontra-se
I

Democrático, 14.216 votos votos - Gualberto Fcamalho, 4 fácil lhe seria o resto. Por isso, I
União Democrática Nacional, votos - Aristides Largura, 910 empregou todos os meios de! â ,)�\Ãt .. )11 toda parte '

12.293 voots - Partido de Re- votos - Germano Donner, 128 persuasão. Leocádia permane-] li) .

'_0 _ _ "..�_�-

1 1 64 to {'. Irrít do D"
G�,,,.w,.,...._ �

2 -. .','1presentação Pcpu ar, . 5 vo- \10 S - Alberto Bittencourt ceu nrrne. rrt a '

, aciano
tos - Partido Trabalhista Bra-] Cotrin Neto, 1 voto _ Manoel mandou aos verdugos que es- TENRA OS SEUS INTES1'�NOS :fJ
síleiro, 2.136 votos - Partido i Alves. Ribeiro, 4 votos _ 8.2';2- paneassem a jovem. Meia mor- REGULADOS COMO UM momo
Comunista do Brasil, 563 votos. I rino Sampaio Leite, 7 votos __ ta, foi ela levada' ao cárcere,
PAI\�.A DEPUTADO FEDERAL: Luiz de Souza, 6 votos. onde pediu a Deus a levesse

VOTO PREFERENCIAL:! -_. - - _.- -.

v
_ .;,

_._ desta vida. E, de fato, pouco
Nerêu de Oliveira Ramos, 2.0141 LEIA�lo/J A R�VISTA depois morreu na prisão.

��:o3s.133 �����a!_�.;�1�1����� j O VALE DO ITA.JAí·l 10 DE ;;Z�RO
Fonseca, 1.773 votos - Alta-. Traslaâaciio da Casa de Nossa

.

',miro LoL'-O Guimarães, �.2831 [I iàf,P< n�url�l 'lr� ifUlnQr'
"

Senhora
votos - Hans Jordan, 683 vo-: l)u �.� I'UU& P <, uhn 9" Comemora-se hoje um fato
tos � Orlando Brasil, 447 vo.-II a nU�!l a respeito do qual diz o nisto-

-tos - Roberto Grossenbacher, IIUU ríador Horácio Turselino: "Du-
1.403 votos - Otacílio Costa, Nova York, 3 - (Reuters - vídar de uma cousa tão bem
1 262 votos - Rogério Vi.eira,) Nos círculos científicos foi fel- investigada somente pode.'

, J

/'
ta a predição de que a vida hu- quem quer duvidar do Poder e

-=--�, Lv mana será prolnogada e.�os da Providência de Deus OU
.....;-�.- 11.#1uLelinl. homens se <:ons-ervarão mais quem quer banir do mundo a� 'I1i!..- /ii.

r !,71goroso.s e saos em seus anos f'é humana". Trata-se da tras-
.a l-'I,', df-i de velhice se for obtido o êxito ladacâo da casa ou, antes, de��lb,;üelUÚi. I que se espera nas experíências um quarto da casa de Nossa

to.
innãO!l. cunhados e .0-

l,q'Je
se

es'L.9.o.
vertrícando CPilll Senhora de Nazaré, na qual brinhoo d� Sihyl1a

Lob.O
Ho-

um "sóro da juventude", que Maria Santíssima ficou Mãe berbec:k, ainda con..a�rnodos
.

..• I' ,. com o seu delKlporecunento.

I prOdUZIU verdadeiros muagres de Jesus. Depois das Cruzadas 9êm, por êlrte meio, agro-ao ser aplicado aos feridos na malogradas foi esta casa, de decaI' ao ilustrado clinico
I guerra na Russia. modo milagroso. levada para o dr. Antônio Mon!z?a Ara-
l Tal sôro foi descoberto na Estado Pontifício. Depositada'; q(ia o COl:'inhosa OS8li'tenC1G q�.

I
. .- '. nhecí rt

.

Ilhe d.9u. durante a suo enEel'ftu- IIh!USSla e nao .era co. �ldo num terreno que pe encia a
dade. 8 aproveitam o enaejo p.:lr�,n-os Estados Unidos ate há um uma senhora de nome Laure- conlfidar os demais parentes e Q�l- iano. Este é o primeiro produto ta, ficou a casa conhecida pe-I' q08 a a.siatUem à rniss�de 10 �la'l

cue na opíníão de William lo apelido de Casa Lauretana, que, por suo. alma, �ar!1o, reali.zo.r!1 •

• I'Q São Francl.co, á. 7

hO-,
L

..at1Te�Ce, .

co�aborador �� re- ou :asa de Ll?re�.. PesqUlsas 1 ::•• 1:8J segunda-feiro, dic1 10 dovista Maladles Journal , ofe- metlculosas JustIflcam abun-' corrente. A todos qu� comparece
l'ece "u.ma,· P,romessa funda- dantem-ente a veneração que é rem Q a.te ato antecipam oe

seus,mentada de por um freio ao tributada a um dos mais céle- agradecimentos.... 3 v-I

processo de debilitação que se bres santuários de Nossa ·Se
inicia no homem depois de nhora. Nossa Senhora de Lore-

. passar da idade madura". Dis- to ié venerada como Padroeira
,,, t'.l1"S petróleo s� êle que as experiências �li-; de nossas Fôrças Aéreas..'1'10\ nIcas efetuadas com pessoas' * * *

.�I\ GRÃ-BRETANHA INTENSI-l de mais de 50 anos, deram es-! ESPIRITISMO
. FICA SUAS PESQUIZAS PA- tes resultados: "a saúde do i FRATER?\iJDADE

.'\oRA A DESCOBERTA DE NO-! paciente melhó·rou rapida-I palavr,a divbina que expn
'VAS JAZIDAS PETROLIFE mente. As dor.-es d.e cabeça, I me em sua incoml_llensuravelRAS t reumatismo e msoma desapa-! grandeza o amor unIVersal, que

Londres, 8 (E.) - Nova ten-
I receram e aumentou a capaci-, deve um dia unh' todos os .fi- mundo perfeitamente irmana

',t'ativa vai ser feita dentro em i (,looe p.3.ra
o trabalho de cada

1\ lhOS.,
de Deus em uma perfeIta da, gozando dos mais purosbreve para fazer jorrar mais, um". comunhão de pensamento e affectos, ce"cada de amor e ca

petroleo na Grã-Bretanha -I O sôro foi descoberto por um acrvsolado amor. rinho.s. entre risos e flores,

·.revela um correspondente do

'I b. i010g.·O, internacionalmente fa-I Estabelecido o reinado da porque todos s.e amarão reci-
"Evening Nevvs". "Se a tenta- moso. Alexander Bogomolets. e I fraternidade humana em nosso procamente, será a vida COffi
Uva for coroada de .sucesso 11a- :oi utilizado nas frentes de Ilundo, deixará de ser um pla- pleta paz, da mais santa e doce
verá possivelmente uma jazida I guerra soviéticas no .ano de

\ neta de <101'es, expiações e pro- harmonia
petrolífera a apenas 30 milhas 1941. época em que amda se vas, transformando-se em � Te:r.ha.mos fé. A 8YO!uçãO é
de Londres. O trabalho vai ser: estava experimentando nos .l�-I Eden. raiando a verdade�ra uma realidade. tudo evolue e o

Jeit� pela comp'a�1hi:: :I.e �xPio-1 borat6riOS, a eficacia da pemcl- felicidade, tOTnado-se um� vlda nosso planeta evolue tau:bem. Iraçao Darcy, Subsldlana da lina. Borgomolets começou os venturosa a da humamdade Confi.emos inreirameute em tii....fI.. IIIIlI_M.....ioIlI'M'.I!Illil.IJIERiZb_MiIllJ!I!IItAnglo-Iranian Oil Company. &eus estudos para o prolonga- terrena. Deus, Pae AmorDiso, justo e
'O Dr. Lees, geológo chefe da mento da juventude fun�ando- Mas d'aqui até lá, quantas Bom, que com toda a benevo
companhia inro:'mou que e12 SB en:. que a velhice e uma contrariedades temos ainda a lenda indica 8.S suas creaturas
obteve licença péi.l'a €)."T'llorar d0'êIl:C'?'. 1 enfrentar, quantas dores a su- o caminho da l'egeneração. por'3.300 milhas quadnl.das de ter- ,- pportar, quantos obstaculos a meio do qual encontraremos a�eno. Correl·o Lagean6 vencer? salvação.Di�se ainda o dr. Lees O'..le a

.

".' Com essa grandiosa trans- Conü::mos e espererGO';Al1nglo-Iranlan ji p o s s- u i a I
Ilenda avulsa na

formação a grande familia hu- NE.lH)
campos de petl'Olife:_'os em DO,t,-.

AGÉNClA PROGRESSO
"77

mana passará a viver em nosso I (De "A Luz - Ago.sto de 19211)tinghamshire, os quais já 11a- -

'Viam produzid.o até agora ....

'400.000 tonEla,da.s de petroleo.
. ":Nas buscas que temos realiz:;J,
>do para localizar petroleo des
descobdmos novas e importan
tes reservas carboniferas no

Lan,cashh'B, acrescentou o geo
lógo concluindo, "É possÍvei I
que e'Yl Dosas novas explora
l;Õ€S venhamos a encontrar ou
t.ras j2zid::i.s car[h,,)l'liferas".
:Cünclüe o COl'êspondente.

N,orAS POLITICAS I Religião
Catolicism@•

Lualivllõ. d; eleita :lQ9Uro e looleDSi'fas
lião viciam o ol1Janismo

MISSA

I
II

.íes
__.lndo

COMPANH1A
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZACÃ()

Anmrtizacão de Outubro
No "Q1'teto l'eali1.Ji<lofl em 3D dt"
Novembro de 1945 {oram ,,,Mtl'í!
d3ój ,\" seguínr-« \l1;mbinr,çõNI;

y F:- D
f W Q
N G S
J C N
A L L
K L p
B C V
M E f

u� portadorl:'s de títulos em

tigõr con tempJados são con

vidados a receber o reemo
bólso garantIdo, na séde da

Companhia,
ou eom 08 Agentes Ger:õ1fol:

Sociedade (omercial
LIVONIUS LTDA.

RLUMENAU
Nilo Interrompam o pflg,<l

IDf>nto regular das mensalida
des dos seus títulos.

IEm eRRO dp Inte.rrupçllo, re-
.

ha h!llh'm Imediatamente (l�

ô;€Us título". E' sufíelente pa- ��
glll' UMA MFNSALIDADE. para 4rl\vig"rar o me"mo � eVItar II. ��
perd!l- do dIreito sôbre o sor- .!

�flio e 8!ílvlit' as tluas '

economias.

fRACOS o

ANEM"os

FLAVIO D'AQUINO
Na Escola Nacional de Bé·

las Artes, vem de concluir bri
lhantemente o curso de arqui
tetura) o no&.,<\O talentoso con,
terráneo sr. Flávio d'Aquino,
filhü do distinto casal dr. Ivo
d'Aqliino - Sra. Iren� Gama
d'AQuL."1G.

A -D-p",�nt�m"'" ."nl <_,'e.cem foC'-_ ...
J.

L 1.,.<. �_ 1 ... ;,; .......,� .l.''-,t.:) u.._

i ��:�;e���':�·j
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10 "i �STa�..H)- Domingo, 9 de Dezembro a. UI"'5
- - -_.- - - -_ .. _-----_.__.. _-----

I TE CLUBE - Hoje. às 9 horas Regala de Equipes, prova
Mme. Dr. Ivo Familiar. Das Ui às 19 heres, tarde daneante.

Aq3a1l1CU • R.pN_n taçõea em Gna
Tóda." ar, heb(das. Ü'tdaSlH� a<; Matriz: FiOi'ian6p.04illl

fa-h!'icad as em o'u.tros E.stado$, RI.Ia Joõ.-o Pill1t�. n. !!

retiranUll sues ca:l'Idi·datUl.s, Ca!:ICCl POiItai. 21

p'�I''l n�i'11\r nos lares cl'lt2ri-
,

F'iHnl: ClZ'�iú.m(l;
nelilse", - em vis,ta da certíso;i- ! Rua F!Qrio.r.o PaiJi:<:>tc., ain flE:,t'i.H
nl'l:" vitoda do ape.riti 'iO KNOT.: Pr6:;J"i..,). -'l"!!ll·llgl·tn·!"c.�: "'?'RIMt:,,:�

I
fi,CY"'t':I'4l41 IlM �""�·n:t::';r::]:.i�' �"" .. t�7",.Lc{p·;(.4 i

2'-0 E�,_�-;�-� GI_IlllIiil 'llIin__IIII__IiO""'?'ItI·�'W�·Slilll"!IlIi-1IIIii

Limpa 1I&I'... l9fllllllal.... rende lIal$...

I : x7lao""R'-E=-l��I' I ��;:, ��:�s� s:. qu:f::
ata-.

M II M I ��, '", -{[pi?". ",;�JJ.iff:jif: i I
._-... •. _,.._...._ :� 8, ?? J.;i} A {fitit.: .:. 11

I
- ='. � l':'Z';;V"

I'DOS MOVIMENTOS DAS 1 ��. f.�8.·'R. • 1:1.:..PEÇAS �ifdu,·l�{�rt� iC ..1ií1\'
'

•.�.." 1%(/:;;;-,;;/ i

. �t[:J_A�� .;

qU�t;��/�,:�;o��v:rse�lllr iii ." "g"*' II
redor, quer seja branca ou pre- x x x 1

-

tei Aqui ficam estudados, sepa-]ta, desde que nao es eja o�upa- radamente, os movímentos do 1da por peça da mesma cor ou
rei, da dama, da torre e do ca- ,,\atingida pela ação agressiva de

uma peça adversária, No dia- valo. Domingo próximo ocupar-:
, U05�mos com o bispo e o

I

grama abaixo, por exempio, <

poderá o rei ir a qualquer d�s 1)€ã.o.
casas que o cercam e que estao

_

PltOBL]'])L\S

assinaladas com um rei pr-eto, Constste o problema �B x�-
Só não poderá ir à casa onde já! drez em determinada suuaçao
se acha a tôrre branca. I no taboleíro, correspondente a

'"

lum rinal de partida. e na qual

_ ��� __ .. ,�;� il����:::�l��, l��� :x���!�:\
• âJ D !'� ifl:

.

�j�; 'I
isto é, 'Dor melhores que S�-:

_����m., J%:',MZ,. ",,,, jarn as J-ogada.5 das peças pr-e-:��r+.
..

� ...•.. 1�4 tas. as brancas eretuarão o!� i§f� ��;, �_/.,� '"

� ft'�� �tfffi�J fjji:�' li mate dentro do número de lan-
_ .§ � .:= jM;�% f;Z;;:� I isrid 1....":" ,. •

.

ces exrgi o. L.8te e o tlPO. mais
t-

,
comum de

prOblema,.
chaanado

x x x tUreto.
DAlVL\ [11 rerso IS o oroblema em

A dama se Iocomove em iô-I que as brancas
-

obrigam as

da a extensão do taboieíro, pretas a lhes dar mate em de-:

vertical horizontal ou obliqua- terminado número de Iances.]
mente, 'podendo ir até ao fim Há outra:> espécies de proble-!
da linha que percorre, desde mas, porem meJ?-0s comuns,::
que nenhuma outra peça

.

lhe C?{)lX'ra.th�) retrógrado, condí- t
obstacule o caminho. Na ügu- elonal, EXIstem, ainda, as fan- \

ra que segue, vemos assinala- taslas, os nlJ.a..i.s de �ida� e i
das com uma dama preta UI- 01..1tl"OS, todos constítuindo o:
das as casas que a dama bran- vastíssimo campo da. chamada I
ca pode atingir. Nas diagonais "poesia enxadzística ", no qual!
em que se encontram os peô€s pode o entusiasta conh_ecedoT I- �

brancos, ela não poderá ir mais se expanrlir em concepçoes ar-I t
além, pois aquelas pedras lhe tístícas multítormes e ínume- i j
vedam a passa !rem. No caso ráveis, e que se revestem duma:

Ido bispo preto, "'ela poderá ir beleza profunda e tôda espe-I
até êle e tomál{), retirando-o do cial para 08 que as sabem. sen-!'
taboleiro e colocando-se em seu tü'"� admira:r. � xa.d. l'ez ��, se !
lugar. TêUuZ a número�, ab",olUIBr

'mente ! �le foge à rigide'z

ma-I
�jLí;W

..t ?!�'
''X ��W..."./ :,(�y�,:,.'1 "

t
. I' " � ,

w� ':'� k'iJJ
..

">.,,,.: te'ma_lICa" e aTé!? e poe!;'la. e·

;;ga#j'J fr� 1{;,%�'. './1�;:,.
1

spn. t_i'��2"[O t'�l:n.b.pwl '.' ,

�..@i _-
� , i""'·/. .. -�.'.

'

.. '-...
- - -- - �, �, - .u ,

�� b ) 8 ;?fif'fi ;'éj'? i x x X
t·

W.Jm "._.//.., ;f$''& .",.1:-:;:,;, I O PRIMEIRO CA�[PEÃO I�ltliV_NWD .. Jij,);; ! Thl'GNDIAIJ DE XADREZ

I.\llLl�.>J.ulr.$i� �J Laza1"o foi

o. primeiro

cam-I.�� � � m ími),i?i ;;,,�:;0i
Deão de x.a-drez do mundo, des-
dB o ano 20 até o ano 80, é o �..--------..----..----.....

que afirma a tradição ora.l cor-

roborada pelos livros sagra
dos. Nasci.do em Betllani.a, al
deia da Palestina distante 10 Iquilômetros d,e Jerusalém, con-,quistou renome devido à sua,
aptidão para ° jôgo chan:J.a.do I
"Itkakit", ensinado l)Or MOi-Isés aos hebreus, e a que os per- I

sas chamavam "Shach·'. La-I
zaro €T'8, grande amigo de Je-l
sús, a quem seguia em suas Iperegrinação � gostayaro êI€s

Ide CDnyerSar e jogar o "Sha
eh" nas horas de Tt'poUSO. -.

Vemos, pois, que o x;adrez tem i

origens antiqüíssimas, inc1uin-!
do entre os seus aprecia.dores!
figuras como as de Moisés, Je-Isús e Lázaro, nomes conhed

d!Ssimos de todo o mun{],o cris-Itac. i
(Apud L. Ca.brerizo) !

O mestre Etich Elisk2.Eof:;S, I
atualmente no Brasil, l·e.alL�o·j. i
a 15 de novembro últinw, no!
Esporte Clube Iguaçu, do Rio I

de Janeiro, uma simultânea de I
21 taboleiros, levando a melhor I
em todos êles, após 2 horas e

I'40 minutos de luta.
CORRESPONDÊ...�CIA ,

p, Cac€res (Nesta) - Rece-11hemos e a.grad�"emos. Nã.o lhe
faltará oportunidade de cola-!
ool"ar C0l108.cO, Agu:rde. I

!\ 001S P�Or:S >\
'

(___J� "J:.... ....... _j

BREVEMENTE
R"'e1�2.<'tu,r-n d� :'o.hON1{ÓriO
Ra.::i;.:J·- Tecn \CL.- E!ect:r", ...

FU1'.l.da<i.r. em 1935
M.ontaqem d.. "'!idiG<l. Am;?H

Heo-ôoi!''éls-'l' I'C1narolssc"8s
M.(l�.al'la,! impo�'todo d•..etc

rn<al'\�-a ;J!O>f U, S. A.
Prur;>' �I' tá·rio

010Ulilf Seorges Biühm
E\act:re c Tecnico - Profissional

f'Ol"modo no EUl'Opa
Êl.oriar.ópoliJI

Rua 1.:;<3.0 Pinto n. as -- Sob.

.xxx

TôRRE
o movimento da tôrre se

processa em linha réta hori
zontal e vertical, deslocando-se
ela sem limitacão dentro des

sas linhas, desde que outra pe
ca hão lhe obstrua a passagem.
Ô diagrama no-s mostra assL'1a
ladas com uma dama preta tô
das as casas que a dama bran

ca pode atingir.

xx.x

CAVALO
o caval-o possui um mov�

mento especial em forma de L,
utilizado nos chamados "saltos
de cavalo". Examinando o dia
grama que segue, poderemos
compreender perfeitamente em

que consiste este movimento.
Os cavalos pretos indicam as

. casas que podem ser atinglc1_a.J
pelo cavalo_ branco. A presen
ca dos peoes ou de qualquer
outra peça não impede quê a

ação agresiva do cayal.o se faça
sentir além deles.

É esta a única pe.ça que tem

.ro p:'ic_lac1e d<2 .súltal' por s.J-:

I
t

A Fábrica de

ltÓVEIS BRI1Sll

IA Mulher de Paris e Londres
I

I Paris - (H. P.) - A mUlherj rece o máximo de sucesso em

moderna de Paris e de Londres todos os casos ligados a defi

I sabe despertar, adquirir e

con--,.
ciências do sistema glandular,

I
servar a s�a �eminHid�de, .ru- G? ap�r.elho genial.e .do i�or
ventude, Satwe. Atração e Be- vítamíníco, como: Fngldc-z, m

leza, tão desejadas e necessá- suficiência ovariana, regras
rias em todos os períodos de anormais, perturbações da ida-
sua vida. A sua arma é o ramc- de crítica (menopausa), obesi
so tratamento OKASA, à base dade ou magreza excessivas.
de Hormonios frescos e VIV03 flacidez da pele e rugosidade
(extratos das E.Iandulas endo-

'J da cutíz queda ou falta de tur-
c�·iJ?.as e de Vitamin�:l' essen- gência dos seios, etc., todas es
cíaís) - (�onte <;ie Vlta.l.dade�, sas deficiências de origem
ml.m(�aL e fabricado há :r.a_ls. glandular na mulher.
OK,t\8A. de alta reputacao I

de 25 anos pelos conhecidos I Experimente OKASA e se

Laboratórios Hormo-Pharma a. convencerá! Peça a fórmula
Londres e Paris é importado I drageas "ouro" em todas as:

agora diretamente de Londres. boas Drogarias e Farmacias,
O tratamento OKASA é urna: só em embalagem original. de
medicação de escolha. ultra ra-l Londres. Informações e pedidos
cional e científica. conhecida I ao Dístribuídor: Produtos AR

pela sua eücacia terapêutícr, I NA - Av. Rio Branco, 109 -

clinicamente comprovada, 0fe-; Rio - Telefone 43-3378.

agora malhor
aparelhada
para servir aos

seus mi.unel'C6
clientes. apre
senta, em suas

10)':1:8, o::; novos

modelos para
194.5

•

IU5pnt!:li4l8i1lS [ [��flal1A\\HIS
G!i�mRaMtNI[ ��l!a ijJ l�nmOR

•

T?ZSZ7 * , *fi "'Ei'& &SEU

S,. DECil
!Wl!!I !�nm'!HEi�I!ftl - tmvn IJl'J1A'113-�41'l

I Av, Celso GarCl<l. 174

JII Fone 2-alS�5 - S. Paulo

U.J.9.

RF.:HIRARAM SUAS CANf)1-
DATURAS

REU:tvIATISMO? Tor

c�duras ? Nevral

gias? Alivie êste

seu mal com

Pron lo Allvio

Radway.

OJW ELEMENTOS TOmCOSs

ARSENiA la, vANADA
TO, FOSFOROS. CAla0

ETC

raNICO 00 CEREBRO
imUto nus MUSCULOS

Oa ?&3Ido� D.i:'!!I;�.r .. do••

bqQQf<d'l)�, A,nemicoo, Mií<lS
QU2 csiu" Magrol. C,i4enç&f
f4®itk"" :ecflb�tio • torii-
tü:.çãQ !I.tlll do c»genhmo

cor:- �

58 nue Rol
Ue i1 N, "'_F. O'
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Camisaria

"SALÃO ELITE"

Artig'os para presentes - Blusões - Roupa.,\
üe Banho - Artig'os de Verão - Gravatas.

Especialista e-m CAMISAS
RUA CON�ELHEIRO MAFRA N. 3

o Presente para o seu No
está às �llats ordens, na C..,

n. (IUe tem o maior
.

(En.

rl"ee1lre )la

A SOBERANA

-N produtos necessários ao seu

delicado paladar. LONDRES DURANTE a
É UMA }'ILL\I� UE Dr. LAURO A�REU (lotary Clube de

MORITZ & elA.

DR.' JOÃO DE ARAúJO

Desejo ántes agradecer o amá.ve1l docas do Tamisa e nos arredores
convite do "Rotary Club", feito da catedral de São Paulo. .

por intermédio do dr. Adalberto O emhasamento dQS prédios des
Bueno Netto, para que eu aqui 1 truidos era logo aproveitado para
viesse dar as impressões de minha a construção de grandes depósitos
viagem á Inglaterra. de água para combate aos íncen-

Viajando em Bolsa de Estudos dlos; nos terrenos baldios resul
concedida pelo Conselho Britânico, tantes da remoção dos escombros
permaneci cerca de um ano na instalavam-se cantinas para os sol
Grã-Bretanha, tendo feito estágios dados ou depõsfo para material.
em Hospitais e Centros de Hehabili- O número de hahitantes pratica-
tação. mente não se alterou; a saída' dos

Sendo o objetivo de minha via- homens com as tropas e das criao
gem o estudo da cirurgia reparado- ças e velhos que foram evacuados
ra, restringi meus estágios e visitas para o campo foi contrabalançado
aos centros da especialidade. As- pelo enorme afluxo de estrangeiros
sim, Ortopedia c Traumatologia to- refugiados e tropas aliadas..da 'Eu
maram a maior parte do meu tem- rapa e de todos os continentes do
po, e acessoriamente, cirúgia plás- mundo.
tíca do aparelho locomotor, círúr- Nunc-a Londres foi tão cosmopo
gia dos nervos periféricos e méto- IHa - chineses, hindús, africalIlOs,
dos modernos da rehabilitação dos australianos, canadenses, norte e

traumatizados. sul-americanos, franceses, belgas,
Época de grandes acontecimentos polacos, tchecos - enfim, todos

. na Inglaterra e no mundo tôdo, que, por causa da guerra, haviam
foi-me possível presenciar e obser- deixado seus lares para combater
var fatos de relevante importância ao 1000 dos aliados.
tanto militar, como politica e social. Vida do londrino entretanto, não

Chegando á Grã-Bretanha depois mudou nos seus principios e costu
da invasão do continente, quando mes pesar do "hlack-out" perma
as "bombas voadoras" renovavam nente e das proteções contra os ata
'Os sofrimentos dos habitantes da que aéreos.
ilha, vivi' e senti as emoções do "Serviço como de costume" era

contra-ataque de Ardenes, desfecha- 'O letreiro que se via nos tapumes
do pouco antes do natal de 1944; de madeira, ou tijolos levantados
da travessia do Rêno e das outras diante das vitrines das casas co

manobras militares até as comemo

rações da vitória na Europa e no

Japão.
Depois veiu a campanha eleito

ral; realizaram-se calmamente
eleições e com elas a vitória
partido trabalhista. Surpresa para
alguns, porém, resultado esperado
para a maíorra.

-Seguíu-se a desmobilização dos
militares e seu reajustamento á
vida civil, principalmente á indús
ti-ia-

Durante a guerra a mobilização Os teatros, cinemas, "dancings",
em total; com excepção das crian- bars e restaurantes iniciavam suas
ças e pessôas muito idosas, tôdos funções mais cedo para que às 9
trabalhavam em estreita colabora- ou 10 horas da noite tudo estives
ção com as fôrças arráadas, se terminado, pois que os ônibus,

-As moças tomaram o lugar dos taxis e trens subterrâneos só dr
�omens nas fábricas de material bê- culavam até 11 horas Ou meia-noite.
h�o, trabalhavam nos trens e esta- Os "sem-casa" dormiam nas ,es
çoes de estrada de ferro; tr�b�ha- tacões do subterrâneo. Havia filas
varn �omo condutoras de OTIl��lS, enormes de camas metálicas super
motortstas, � motociclistas; aUxilIa-I postas e cada um já tinha a sua 'l'e

vam. na agl'1c�l!ura, sem falar; �'OS- servada, não faltando também uma

se�vIç_os am,'l.hares do e�erclto, cantina que lhes garantia o chá
aVl�çao e �narmha, �os sel'Vlç?s de quente à noite e pela manhã. Vi
defesa anti-aérea, ativa e passava e viam assim nos subterrâneos os
nos serviços de enfermagem.. que tinham, perdido suas casas ou

O aspecto de, Londres, apD� 6 os que apesar de terem casa ainda
anos de guerra e uma verdadeira Guardavam a -impressão horrível
surprêsa para os rece�-chegados. dos bombardeios anteríores.

Apesar. do grande tributo �e Ü raclonamento foi sempre bem
pagou a guerr�" a sua ex�ensa.o feito; o govêrno tabelava e centro
muito gra�de dilúe, por assim di- lava o prêço dos gêneros de pri
zer, o efeito dos bombardeios: meíra necessidade muitas vêses

Notam-se destruições nas visi- pagando parte do' custo ao produ
nhanças das estações f.erroviárias, toro
TIOS bairros pobres ·�a parte leste Do mesmo modo que controlava
de Londres e, principalmente, nas o vendedor, limitava o poder aqui-

sitivo do povo por meio dos "cou
pons" de racionamento, sem os

quais :ninguem ]Jodia 'Obter alimen
tos ou roupa. Tanto o milionário
como b pobre tinham 48 coupons
para roupa - por ano; e para um

terno eram necessários 26 .eeupons,
para um sapato 8, e assim por dian
te.

Entrefanto, para manter esse pa
drão de racionamento, como para
equilibrar as fantásticas despesas
da guerra, o govêrno aumentou o

imposto sôbre a renda. Este crescia
gradativamente, de acôrdo com o

salário, com {J estado civil e núme
ro de filhos. Para um trabalhador
de salário médio esse imposto é de.
cêrca de 40 %, indo até 100%, nos I

salários muitos altos, Por isso foi Ique Bernard Shaw declarou que
iria trabalhar menos do que estava
trsbalhando ; pois excedendo de-Iterminada sôma, os seus vencimen
tos eram apenas de 6 pence por li
bra. Achava êle que () pence era

um ordenado baixo demais para
um cal'l'egador de imposto para o

govêrne.'.
Transporte sempre houve

meios 'de condução satisfatórios
para a população civil, não se fa-·
lando .nos transportes militares que
eram abundantes.

Os ônibus. tanjo urbanos como

Executa os mais perfeitos per
manentes, penteados dos mais

recentes modêlos.
Serviço de 'manicure

'

e

massagens.
.Raa Tiradentes, 12 - TeJ. 1.081

JOALHERIA GRILLO
R1!_a Areipreste Paiva, 17

Em frente ao Cine Ritz
Jóias - Relógios ótica

A FILIAL: eASA GRILLO
'Tem variado sortimento para

presentes e perfumarias.

"O PARAISO"

o Paraizo é o verdadeiro
LIDER em sedas, linhos, tro

pi.cais. Isto, porque vende o

melhor, 'pelo menor preço.
Rua Felipe Schmídt, 21

ESPECIALISTA em moléstias
e operações de olhos, ouvidos,

nariz e garganta
Uons.: Rua Nunes �achad�, 20

Papoula
Assim loura, és mais formosa

Do que se fôsses trigueira:
Corpo de eflúvios de rosa,

CQm esbeltez de palmeira.

Vestida da côr da aurora,

Leve dos fluidos da graça,
'És uma estrêla sonora

Que, em sonhos, pelo éter passa.

Resplandece em teu cabelo

(Cruz e Sousa)

Um fulgôr de sol doirado,
Que só de senti-lo e' vê-lo
Fica tudo iluminado •..

Dn teu branco leque aberto,
Que lembra uma asa de graça
Aspiro um perfume incerto,
Talvez a tua alma esparsa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Resultado das eleições presidenciais nos 28 municipios catarinenses, cuja votação<
total já roí apurada: General Gaspar Outra: 66.620; Brigadeiro Eduardo Gomes:

26.166. Saldo para o Genera! da Vitória: 40.454.

que se

instalada
fábrica

Os mesmos moldes da Ford e da General

A C�lodr�1 do f��·r;�nR.no!" f'
I inicial e numero de oper�rills ..... Ainda este ano serão

u" ui Dili i[� �UdUe8Ullij I montados camluboes de classe.

Florianõpolb, de 194$
------- .. _-_.__ ._--�_ ... __ ._----------

A nossa Catedral. Erguida, de tôrres emergentes, em ascensão .

pa
ralela e, dentro delas, os sinos que falam, ora tristes, oca jacundos, ora'

em dobres ora em repiques.
Situada numa eminência, parece que a fé católica a ergueu para o

céu, em demanda de Deus, suprema aspiração de tôd� as almas.
Essa construção, desde Dias Velho, tem uma evolução digna de

estudo. Primeiro, uma ermida; depoos uma igreja; enfim, a Catedral.

Quantos padrles oficiaram nela? E bispos? E quantas criaturas ali, 110

correr do tempo, 4êm ido conversllll' com o Eterno? Chovar as suas lá

griÍ'lnas? suplicar pelos aflitos, pelos doentes, pelos pecadol'les?
Tôdo o sofrimento humano leva seus passos doloridos aos altares

da nossa Catedral.

Casais, lá se consagram. Consciências se lhe abrem :Qos conflessio
nários. Milhares de vêzes, Cristo, em hóstia e vinho, tem sido o seu

maior visitante, o mais assíduo e discreto.

A nossa Catedral, entrepôsto da bem-aventurança eterna.

É o mais signif,icativo dos edifícios de Florianópolis.

A V 150
Os Laboratorios Raul Leite S.A. têm o prazer

de comunicar às classes médica e farmacêutica, e

aos seus amigos em geral, que são seus distribui
dores neste Estado a antiga e conceituada firma
Carlos Hoepcke S.A. ,Comércio e Indústria, desta
praça.

Todos os assuntos at'llndidos pelo nosso antigo
depósito, deverõo ser encanünhados à 'Caso Hoepcke.

Agradecemos e esperamos: continuar recebendo
dos senhores médicos, farmacêuticos e do público,
o apoio e a confiança quü sempre nos dispensaram,

Florianópolis, 5 de Dezembro de 1945.
LABS. RAUL LEITE S.A,

Caixa Postal 599
Rio de Jane iro

Desc�berto outro campo de morte
BERLIM, 8 (D, P.) - A descoberta ·de um novo can\fo de

morte, onde os na,:istas envenenaram cêrca de 440 pessoas, e

um asilo de pacientes, com 340 crianças, foi noticiada pelo
"Deut.sche Volkszqitung". Declarou que a polícia de crimes,
de Berlim, obtivera confissões de três enfermeiras, ex-empre
gadas no asilo de 'Uchtsprings, III Altmarkm, que fic:a na Saxo
nia. O trio confessou que alimentava os pacient.es com table
tes de lmuinal. desculpando-se de procederem assim "por or

dens de que as vítimas teriam de morrer. de qualquer forma".

ICom a

S
'

era

Estados Unidos:'técnica nos

em São Paulo
crutomóveis

�'otors. -Capital:

umo
'l'-

de

Para breve ajividades
Nos p roxim os seis mêses deverá estar funcionando em São Paulo, �;�,j()". "Fnrgo" e "Dodge ", alén»

urna grande fábrica de automóveis, cuja o rgan izução est:.í seu d o feita I de .�ll()\\)r�'s IIIari,till1os ,1 ipo "_Chrys-
.. .. , .

dú.
.

['
. . I lcr , cui.lan.Io ua distribuição no

I atualmente com capttais .b.
rasi leiros.

bS.
sa i n

ust.I.'la
uncroua r a no"

I brasI I ;l\)S revendedores.
mesmos moldes da Ford :\[otor Company e da Gerse ral ,\lotors do Bra-I "

I sil, isto é. receb.erá. ch<l��is_ des,nlontados dos Esta�os Unidos, alem �e I Deverão montar caminhões este
outras pecas, e Iabr icará nao so veiculos de passeio. como tamb.n-i ea-I

. -

.

.

d d d t t d
-

ib I I ano
mmhoes de grande capaci a e e ral1s�o�' e e _carg�s, o ru us m or er-I Us diretores da inrlústi'ia cspe-níssimos e lanchas. Buscando melhores mformaçoes sôb re o assu'uto. li I 1':1111 receber "chassis" para cann

reportagem do DIÁRIO DA NOITE avistou-se na tarde de ôntem com I n hôes ainda este ano e assim 3.S

o sr. J. P. Schmiedcr, diretor geral da novel o�'�anização, que.

gentIl-I' ll:<e(,SSidad.�s ,

de I.ra.nsporte� que.t nos restou os esclarecimentos que desejávamos, ()J a preocupam as a.uto1'ldades,men e, p causando serros aborrecimentos ao

,. , id S� B d povo, que se YC obrigado a pagnrA fabrica sera construi a em ao ernar o I preços mais elevados pelas ut.ilida
A íúbrica será construída cm São Bernardo, próximo à Via Auchi e- des em face do encarecimento dos

Ia, numa área dc terreno que abrange 9U mil metros quadrados, (J ter- transportes, poderão ser, jú no pr�
t- .,' f

.

'. de uirido. Nesses três dias ser
á

conhecido o proj·éto de cous- Xll:ll� af)o., ate.nua.das. com a CQ�t!·.I'reno ju OI ,1 I
.

F. buição dessa indústria automobilts-
trução, bem ('C}lHO outros detalhes l igados ao grande cmpreeudiun-n ío. tica, Soubemos ainda que � irulús-

tria "Chrysler " vai reiniciar en:

novembro próximo a fabricação em

série de carros de passeio, os quais
devem chegar ao Brasil, para se

rem montados na f'àbricn de São
Bernardo, a qual terú li clenomin t

ção de "Brazrnotor ".
*

Capital inicial de 20 milhões de' empregará de 300 a 500, operários.
. 10 quadro do pessoal sera aumenta-

cruzeiros do à m�dida. que as necessidades de

Todos os planos para a mouta-l pro dueâo exrgrrem,

gcm dessa indústria estão sendo I *

obieto de estudos P01: l?a_rte de ,seus: Produção de caminhões e outros
diretores. O capital inicial sera de
:.W milhões de cruzeiros, subscritos' carros

por capitalistas brasí lch-os, devendo,' Os planos r-evelam que serão O mesmo progresso técnico dos
ser aumentado nos primeiros me- produzidos na rúbrica de São Bcr- EE. UU
ses de funcionamento da indústria,

I! nardo, caminhões, ônibus e carros A "Brazmotor" montará carros

300 a 500 operários trabalharão de passeio CIfl_ larga escala. O Í11c!i- de passeio, caminhões e ônibus,
* re de produção mensal ainda nao acompanhando o progresso que a

d
é conhecido e faz parte do plano "Chrvsler ", sua fornecedora de

na in ústria que serú oportunamente divulgado. maté�ias essenciais, alcançou nos

Entre outros detalhes técnicos Sabe-se que além dos �arros (�.e Estados Unidos durante a guerra.
que estão sendo estudados com I!aSSe�o ,�la� lI1ar�,as "H Cl:l'YS ler

..

, A "Chrvsler ". como muitos não
atenção figu�a. � do )essoal._ S,?u-I' DI�-S.�l�) , D().d�.e .,e . Pl)_l�l,Ol!,th � ignoran;, apesar de dedicar-se qua
hemos que, in icialmeute, a fabrIca :1 "li), Il ,I 1110nt,1I c1 c.uuinhões De

se que inteiramente ao esfôr-ço de

DI'TZ- Hoje, Dorningo , às

I soF R E O E--C-A- ,'�.��r:� al��;!c����la c:: t:n����ic:;
K 13,45 horas - .30 II ,l:í toneladas e motores das

lo Cine Jornal Brasileiro - DFB
TARRO E NA-O I

"Furt alczas Voadoras", entregou a.

ZO Laon Errol e D ..nnis O'Keefe em uma equipe de técnicos a tarefa de,

O VELHO SEMPRE PAGA . IllromoH'r estudos para que o pro-

Uma comédia 100% gargalhada. O U VE 8EM? R,�eSS(l_ da ind.úst.da automobilística

30 Bruce Bennett e Erik Rolf em; oao fOi'se preJudIcado.
A ALCOVA DA MORTE A "Brazmotor" estará ao pa'J:'

Um sensacional epillodio da bata- O aturdimento, provocado pelp dessa e\'olução técnica e poderá
lha do atlântico, catarro, é llIuito ineômodo e abor- I'ellder no Brasil, flue carros mon-

Livre de censura recido. As pessoas que não ou\'em tados na fábrica de ·São Beruartlo

Preço único Cr$ 2.40 bem que sofrem de :lumbidos nos I nada ficarão a dever aos automó-
ouvi:los e padecem de aturdimenl('

I
yeis, ônibus e caminhões fabricados:

ROXY Hoje, Domingo, às catarral, encontram pronto al�y!o nos Estados Unidos. Os plan_os ela

tomando PAlnHNT - o remedlO I
horadoó" para a organlzaçao da

14 horas r{'almente efieaz no tratamento da indústria estão em Rua fase final €
l' Notícias da semana.

- DFB afecçãr, catarral. Pela sua ação serão con hecidos oportunamente.
2· Bruce Bennette e Enk Rolf em:

I tonificante, Parmint reduz a infla-
A AiaC?VA DA MORTE.. mação do ouvido médio, causadora fI��as ('oAbre rodas.

Um aenaaclonal drama ffial'ltlmo do catarro. E Ullla vez eliminada a tini) al
3' - 60 e 70 epillódios do sensacional, inflamação, cessam os zumbidos

seriado com Tom Tyler nos ouvidos c a dor de cabeça, e
e o cão ACE desaparecem gradualmente o aturdi-

O FANTASMA VOADOR menta e a dificuldade de om'ir,
40 Bruce Cabet e Constance Be- Parmint é obtido em qualquer fal'-

nette em: mácia ou drogaria.
TROPEL DE BARBAROS Todos que sofrem de catarro,

Um western repleto de senlioções aturdimento catarral e ZL ,bidos
fortell. nos om'idos, farão bem expe\imcn·

Impr6prio até 10 (lno. tando Parmint.
Preço único Cr$' 2,40'

Londres,8 (E.) - As mulhe
res britânicas que visitarem
seus maridos que servem nas

fôrças armadas ficarão hospe
dadas em confortaveis carros

dormitórios, nos lugares em

que não existirem hoteis para
alojalas.

O Ministério dos Abasteci-

... HOJ"e ROIll Entreõue aos mentos da Grã-Bretanha Ja:,., I b' encomendou grande quantida-
Às 4, 6,30 e 8,30. Às 5 e 7,30 horas. •

I" • de de canos dos Inéüs moder-
.

Sessões Chica soela IS ..8S nos, que serão empregados na
Lmda Darnel. GeOT'!I'e S.:lnden Ann
Lee e Edward Evetet Horton em: primeira visita a se reallzar.

o QUE MATOU POR AMOR Roma, 8 (E.) -_ A cessão do
I Essas casas sôbre rodas pode-

A historia tragicQ do vido de um ministério do Interior aos sc- i rão abrigar quatro pessoas €
homem que para obter a tran- cialistas que foi finalmClÜ81 dispõem de uma cozinha com
quilidade de espirita e recuperar ·t t 't 1 '

d f'
,

aceI a es a n01 e . es;;a Séll.u og'ao a e,-az, ae:ua fria e quen-a sua dignidade da homem, é obri- � �

godo a eliminar a mulher c quem considerada como uma impor- J te e varias outras comodida-
ama, s.m !!ab'Br que com e.ta a.çôo, tante vitória. Como êsse

mints-I des. São iluminadas á luz elé
estava atraindo para ai um drar;"Q tério _controla a 'política c 11�)- trica pro.duzida por bateria. �imenso da conciencio, traduzled100 m.cac"ao de p.refelto� d.e l,)l"íJ,;' sal.a de estar se transforma,

.

a
pelo r::��.!l��IiI�:�a d�a��:�, p

Vll1CIaS, sua lmportancIa sela I nOIte, Hum quarto de donmr.
Impr6prio até 10 on08 I particularmente grande no pe-I Em suma

..

, não foram poupados
No programa: ríodo de campanha para _8 s esforços para que as visitas go-

Notícia. da samORa - DêB

I eleições da primavera. AssIm zem durante sua estad,ia ao la-
Notícias do Dia - Jornal l'

PREÇOS: sua entrega aos socia lstas, do de seus maridos, do máximo
Ritz às 16 e 20,:30 hooall SOO e 2.40 vem de certo modo neutralIzar

I
conforto possível.

» cu 18,30 hora.. P. único 5.00 a "virada" do govêrno paTa a Segundo anuncia o "Daily
Roxy ,às 173 horail 3,6,00. e 2.40 direita, que foi uma conse- mail", no princípio do próxi-
At» _08 190" O. preço unltco _3.60 quência da nomeacão do sr. 1110 ano muitos desses carros-

ençao, • - s lngressol es ora0 a ......._

venda C1 partir da.9 horao De Guaspan para prImeirO JUl- residenc18s estarao p;:ontc3 a

da manhã. nistro. se,'em utilimdos.

RITZ

,
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