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"SELEÇÕES" DO READER'S
DIGEST

Sôbre a mesa de trabalho,
temos 1 exemplar da edição de
novembro de 1945, da popular
revista " SELEÇÕES" , cuja
oferta devemos à gentileza de
seu Representante Geral no

I Brasil - Sr. Fernando Chinag
lia, com escritório à rua do Ro

sário, 55-A - Rio de Janeiro.
Já se tornou um hábito, en

tre n ós, a leitura dessa primo
rosa revista cujas edições são

I' �gua�dadas com o mais .intenso, ínterêsse, talo esmero com que

II são selecionados os artigos quela mesma pública. A edição d-e
novembro, como as demais,
c

..

.on stitue indiscutivelmente]uma coletânea sob todos os as-

pectos digna de nota, para a

qual chamamos a atencão do
público amante da boa >leitura.

Dentre êsses trabalhos, eles-

I
tacamos os seguintes: A Ale
manha baqueou devido aos

bombardeios Alan A, M1-
chie; Que pode saber de seu

_________________-
' futuro bebê? - Womarr's Ho-

�__

mo Companion; Pôrto Rico
atinge a maioridade - J. P.
McEvoy; Fio que fala e canta
- Science illustred; A tragé
dia do culto da fôrça - Chris
tian Century; É preciso eman

cipar o índio - O. K. Arms

trong; As vidas de Winston
Churchill - Life; A sorte do
mundo está em jogo na China
J. B. Powell e Max Eastman;

O espião predileto da Inglater
ra - Newsweek; e o conden
sado do livro "O telefone da I -------------

redondeza" - por Louíse Ba
ker.

Aparêlbos elétricoS
A Instaladora de Florianópol,lIr
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Plllbliu. PI�� UmTf�ÀI.i" li" Rio 11. ';!l' para consertos de aparêlhos elé

di-
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NOSSOS ESCRITORES

JOÃO RIBEIRO
Nasceu em Laranjeiras, Sergipe,

no dia 24 de junho de 1868. Foi um

dos espíritos mais lúcidos e um dos
intelectuais mais puros e cultos do
Brasil. Filólogo, 'hisroria�or, !pro
Icssor, cronista, poeta, jornalista,
pintor, a sua inteligência perietran
te se abandonava a todos os temas,
a tôdas as sugestões, com um equi
líbrio e lUIJa honestidade, que f'a
zern de João Ribeiro uma das gran
des figuras da literatura do Brasil.
Foi professor do Colégio Pedro II
e da Escola Dramática do Distrito
Federal. Pertenceu à Academia
Brasileira de Letras, onde ocupou a

cadeira patrocinada por Pedro
Luiz. Colaborou em quasi tôdas as

revistas e jornais do país.
As suas obras prfncípais são as

seguintes: - "Tenebrosa Lux"
Poesia (1881); "Dias de Sol"
Poesia (1884); "Avena 'f Citara"
- Poesia; "Monf'ologia e Coloca
ção de Pronomes" - (1886); "Gra
mática Portuguesa" (1887); "Dicio
nário Gramatical" (1889); "A Lín
gua Nacional"; "Historia Antiga"
(1892); "História do Brasil" (1900);
•. História da Literatura Brasileira';
- em colaboração com Sílvio Ro
mero (1906); "História Universal"
(1908); "Autores Contemporaneos"

Antología (1905); ENSAIOS:
"Páginas de Estética" 1905); "O
Folclbre" ;(1J)1(}); "Notas de: um

Estudan te" , "Colmeia" (1923) ;
"Cartas Devolvidas" (192B).

João Ribeiro faleceu no Rio de
Janeiro, a 13 d« abrtl de 19?'1.

flue'SABIA l...

. , . que é tal a agilidade dos indí

genas da Polinésia que eles trepam
nos altos coqueiros de suas ilhas
com tanta facilidade como se per
corressem uma pista horízontal.

. .. que, recentemente, na Ingla
terra, uma perfuradora mecàmea

desení errou um bote pr-ehistórico,
de sete metros e meio de r-cmpr i

mento, feito com o tronco de um

só carvalho; e que êsse descobri

mento, único no seu gênero, vem

atraindo grandemente a atenção
dos arqueólogos hrtiãnicos.

... que f'oi descoberta, há pouco

tempo, nos Estados Unidos, uma

nova íórmula para a fabricação de

vidro para lentes prescindindo da

areia: e que, na composição dêsse

novo tipo de vidro, entr-am o ácido

bórico, o óxido de zinco, o óxido

de cadmio e o hidróxido de aluu

mínio.

... que, na Austrália, vive uma

espécie de formigas - chamadas

magnéticas - que controe seu Ior

migueir-o em forma tr iagular ; que
a extremidade estreita do f'ormí

gueiro dirige-se sempre para o nor

te, ao passo que o lado mais largo
olha invariavelmente para o sul; e

que os entomólogos acrcdí tarn que
os insetos adotam aquela otienta

ção com o objetivo de fazer com

que os formigueiros recebam aj'maior proporção possível de luz
solar.

.. , que a castanha do Parú (Bra
zilian nut) , largamente consumida
nos EE. ue, é uma amêndoa sul
americana de sabor del icado, has
tante rica cm gortluras, proteínas e

vitaminas, facilmente digerível e,

porisso mesmo, de gran'de vaJor nu- m
triti"o; e que pxperiências re:lllza- ;
das recentemente demonslraram
<llle' são bastante 14 gramas <1e
mnt'ndoas de castanha do PaJ'Ú pa-
ra fornecer ao organismo 100 graus
de energia calorífica, a'O passo qLle

de hallftlJas serão necessárias 94

gramas, de maçãs j;'i9, de laranjas
200 e de morangos 259.

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

EVITE ABORREC�fu�TOS
com pedidos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos lBdigentes de Florianó-

o mELHOR DOS mELHORE::>
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I
O despathante ALVARO

I'TOLENTiNO JUNIOR co
munica aos seus ãístm-
tas �omitentes e Amigos, �

.•em geral, que transferiu f:
seu escritório para a rua �
FeUpe Schmidt n-. 39
- loja _- onde espera
continuar merecendo a

confiança Que lhe vem

Isendo dispensada.
Florianópolis, 10- XII - LJ5 I

5 v-3 t !....------....--------..�,�

Comunicacão
•

(NSTITUTO Dt DlAGMá1nCO
CLINiCO·

DRs DJALMA
MOELLMAf\JN

o E.S TtA D 0-:
Diário VesPL'rti,no �

3 motivos de preferencia:

1 Os «Serviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» possuem a

maior frota Aérea da Sul América. integrada p e r

aviões dos tipo. moi. modernos e velozes>: o," « «DOU
GLAS. De-S, os JUNCKERS 52, os FOCKE WULr 200.

I
113

2 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripulante", 10 bi-mílianários e 23 milionários do
ar. o que significa tirocínio írnpeccvel e experiên-

cia vasta. gOI'antincto segurança absoluta dOS seus aviões.

Os C(SeTviços Aéreos Cruzeiro do Sul» oÍ8racam
confôr to perfeito aos pasllaqeir':)51 e pontualidade
máxima na chegada e partida de !luas máquina!>,

que servem o cêrca de 70 localidades dífererrtes, de nor

te a sul e de lute a oeste do país.

Serviços AérRos Cruzeiro do Sul Ltda.
Passageíros .- Correio •• Encomendas .� (argas

Clube 12 de Aqosto
PROGRA1IA PARA 1l}JZE1'lBRO DE 19-45:

Redação e Oficinas à ru',a·

João Pinto n. 5

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital

Ano c-s 80,01} •

Semestre c-s 45,00
Trimestre c-s 25,00
Mês Cr$ 9,00
Número avulso c-s Q,40

No interior

Ano o-s 90,00
Semestre Cr$ 50,00
Trimestre c-s 30,00 1
Número avulso c-s 0,50

Anúncios mediante contrato

Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tadantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

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

durante a CEIA números de canto e musica, e, em seguida.
dança.
constantes deste programa, feitas pelo 'Clube.

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

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

22 horas.
OBSERVAÇÕ}!S

:mste programa está sujeito a modifícações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior:
Para os bailes sstabeteeídos neste programa, o traje será

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

Os originais, mesmo não publi-]:
cados. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigo. uainadO*

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

I

Prezado leitor

moderna

" "

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

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. âiérie
mente, neste iornal ?

'_ Qual das nossas

secções mais aprecia?

NOSSAS SECÇõES

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

pirl';-ão de A. Damasceno:

Yida )lilitar pg, 3

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

C1'ônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

J urisprudêucia 6

i
"

S

i.s

Notas Científicas
Govêrno do Estado
Fatos Peliticos
X atas Locais

Direção de D, S, Lino:

Koticiário Estrangeiro
Xoficias do Pa·ís
Pelos �,J unicipios
Esta tistica

Esportes
Xotas da Prefeitura
Vida Escolar

1 �

2

1_
6,
6

Dírccão. Je E: Flores:

)1 armaine
COllcursos
Vida Social

2

2

I
b

lpg. div,
)

X em todos sabem

Religião

Reportagens de:

D, F. de Aquino

BRITO
o eltaíate indicado
Tiradentes, "l

QUE-IXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEI'I'OR: Se o que lhe

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

para que alauma falta não se repita: e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami·
nhe-a à SECÇÃO RECT,AMAçõES.
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de t{l1c1ll
de direito. recebendo, v. s. uma

inforn1a.,.ção do resultado, embora. em alguns ca·
.

sos não sejam publicados nem a n�·_:1a·

mação nem a providência tomada.
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DOZE DE AGOSTO A Diretoria 'convida os srs,

exmas, famílias, para o baile de hoje, 15 do corrente, promovido
doutorandos em ciências econômicas, com inicio às 22 horas.

'j---V"·-"'-I·d�--;·�--;·O--C==·I';al � Querem imigrar ce � f ê r e n c i a -Re-se-nh-a-F-or-en-se
:' I li v) I para o Brasil Já por varias vezes, as 4.808, feiras e às �9 Yz horas, o pa- _.

� � Londres 14 (E.) _ Polone-
dre Jesuíta Alberto Fuger, 'na sede da ASSOCIação de Impren- Julgamento realizado em

.

--

ses e tche �o 1 '
'

. id sa, nos altos das Casas Pernambucanas, - tem feito palestras sessão de 12 do corrente,
- o 11 C S ovacos, cujas 1 a- .

t t· d t d f·l f· I'
.-

" ANIVE RSÁRIOS:
.

des variam de 25 a 45 anos já
ms ru _lvas_; Ters�n o assun os e I ?SO ]80 e re l�lao. � Habeas-corpus n. 1.586, da

Fêz anos o n te m , o: 5�<l, Eugênia solicitaram em grande nú;ne- Nao sao !nu�to.c�JDuns, entr� nos, os conheClmen�os des-Icomarca de Itajaí, Impetrante
_Gonzaga de O!i'le:l_;C1, rMidente nu 1'0, permissão para emigrar pa-!

ses estudos, tao üteís a cultura e a moral h�ma�as. MUlta ,gen- Jordina Lima e paciente Izido
Jjaguna, onde, ha multoli o.nos

ra O B' '1, .

' te ena por falta de base, para acertar. Dal, o Improviso das
ro Gabriel Cardoso. Relator o

leei0t;:.a njjo Gr�.f°'tEic·"J!ta,r Jdarôni- hcje n"I_atSal capl'�:� oquceo.,rSeUYlel�;! opiniões sem solldes, a 1 erborreia õca de tanta língua sem sr des Silveim de Souza,
mo 'Voe lO. 1uUIO 9S 1l1."l_U a. a. J 'C0 \I.Q...!. 1... 0

....
-

...

• •

• 'o.J. •

dimtinta profeusora deaÍruto. de ral do Brasil. "A emigracão na- r,erebro,
.

'_. ,'. � .
O Tnbunal, por un anímída-

lIfo,ndes ,s;impatios e raloçôel1 no I ra O Brasil _ acentuouo con- ..

O remedlo.e ? e�Clal'eCImento dado _com a pa.eienCla, dos de, negou a ordem impetrada
mero lIoelal lQíJunenue.�

!'SUl
_ iá teria tornado um rit- santos e a persístêucla dos pregadores. U ma das; formas <te ea- 2 recomendou ao sr. dr. Juiz de

-- J - � a. L � 11 I ·d d .�.. t
'

d l,.. fi
-

ad
'

" ' • , ,

1"' I mo mais acelerado se não tos 1'1 a e JIUUR ellClen es. e a e a.�l'1r rumos umID 08 a capa- Direito que faca subir á apela-
un�versarla-se nOJe o Jo"em HO - , - -

- f
• •

i l' t
'

-

-

mor ROia, aiuno do 5 ano do I sem as atuais dificuldades ele
I cidade de compreens�o 4.0g nossos s__eme dali es.. ção com a possivel brevidade.

,Cura0 Fu�damental do, In�1:ituto transporte. Esses emio-rantes.1 .

Os �n{)�os: em prunerro .lugar, tem o �e,:er de n;u�tral".s.e,
de EducaçQo de FllJr1anopohs.

([ que êstão sendo cuidadosa-I pors €l'tao na idade do eil�ll8]aSmO e da asslmílação f�Cll.
--

_. mente escolh 'c10' serão role'! Para saber algo, c m ister estudar, pensar, reítetír, eempa-

L IJOAO BATISTA RIBAS 1, � -� J �l" , ;,.:, --:" oe; 111-, •• , • •• Sllhrre"(" !lge'.lnA, , ,

.
calculável beneficio para o 11

lar e dlE'CenlH: "
' Q _ lUu 'U',·U· UUU ,

O distinto casal maJOI An-
B '1'

.

,\ S couíerênetax flue meucionamos quem sabe ia :; - hão
"

, ' .' raSl , por ISSO que os que paTa
_�..>,>.l '-..... ',_. • Vená.-a o...u1sa na

tomo La1 a RIbas e senhora'
r

' -

t
- ,

-

::l', de servir quando l.lada, para. um pouco de reflexão e aprendi- AGENCIA PROGRESSO I

Carmélia Ramos Ribas, teste- allt segUll':�n,�€TaO "eC�tl�OS
c e zad�l' de ;ilos�I1a e de religião. I

,

h
. ..+ '. '.' a a capadüa.ue e mo,:, 1 an1-se .. 1la oje o quarto anrversario r ;.":

f d lOque D""; oferecem os wrnals, por exemp o, nem sem-
---,-�'--

,. , - anslOSOS en' un ar um ar" ''''o'

do seu mtellgente fIlho Joao
O I. strou-

- .

nre revela alicerces de saber sõltdamente embasados. Ao con-

Batista consu mo;,; 1ou-me uma "'
, . . d 'I

. ·00 f lt1 .

.. . , 1 carta do diretor da Com anhía trárío. Parlenda.s mçadas e I oglsmo, alToJ as em a 01 ,eza e

J O natalIClante reunIra, em '1

U

" '

L._

1<7' l' p�v, -lt aeTia:ndade deploráveis, de IOnd!e não se salva nem a frase ver-
+ 't'

. - , i Slc ..enllglca �'laclOna ,oe o a � •

fesca ln lma, os Inumeros alnl-·
r''''d d ' d'

-

'1' �-

-

uácula nem a substancIa do llensamento.
,

h t b' r,v on a, oe lncto a lea lza ....

aol'
. . d·d t·gum os e, am em, as pessoas d

.

t ,:. ... �

t h
'

Á. inónia mental, flltrs.va ]lo'!" Imgl1agem eSCOSi a, cons ,1-
,- , e con raJ.,os com, ",res c ecos :i' '.

-
�

•

das I elaçoes de seus paIS. 1" t' 1 d d d tui. at€ 1>1'ato comum nos artigos de certa. Imprensa.
q le ] a ln 1am _a. o oravas e . 'l'

� . . �. - _

(
-

d.
. . xxx, aptidão nas usinas de guerra I O arroJ� e a ISn�rauc.la. d�o-�e as �n�os para nao lzer

, AUlvers�na-�e hOJe ,(15).0 I ela Grã-Bretanha durante os os pés) em íratermssnna. IdIO�Ia Jornah�tIca. ,

Jovem EdI SIlva,. funclOna�o últimos cinco anos. Esses téc-I É claro que não geDerahzam�os. E e c}aro, tambem,. que

�fl:�anc�
do

B�'aSltl
em

Jom-li ��������������: �;�a;��s;;!=
não excetuamos as ('sbeças �i!n�,e *este barrete possa servir.

,"10 al1lversan�n .e" os para- tis, Assim, recomendamos as conferências do padre Fug'er.
bens e V?tos de fellcidades. d�s I O S1', .Jan Felix Bietkoski, Muito se g'8.nlJará em onví·1as. Aprender pelos ouvidos é pro
seus paI entes e pessoas aml-.

emigrante polonês. é o chefe cesso que dá bom rendimento em muitas ocasiões.

gas. de um grupo de cêrca de fiO i Convém, logo, não perder a oportuuidade.

FAZ}�M ANO:�OJE: engenheiros, que seguirão bl"e-
:J vemente para o Brasil com ca- . ,,-----,--, ..----

as sras Vanda Cláudio RiO'uei' ""N S' C lIt .. 00'1:) 'pitais suficientes para se esta-
�

AP�.
, A,. f'll;}'. •

ra, Maria de Lourde,s Torres, belecerem ali de acôrdo com a
l "-;f)m e�s� mfama quantla

.. � ou

Maria Jorge Salum, Zuma Re- 'eO'l'slaci:ín bra,'sl'1el'1'a em vI'c'or I e3ta. ,�u:nha'lldo Cl}. senti j,.;?"un!u,
I l' P d F'I

" t, • _<IV , • h .• \...ilIlUUUiIa 1iJ�·t·a a lUxa e -"""mo a•

. I'-g?, ,�o ma ene o � 1. on�ena que exige Que parte ,do cap:tal aos ln4i�:ente8 de F14lria'lliiílOUs.
BIttencourte

.

da SII�elra, as I, seja brasileiro,

. Isrtas, Orlandma GarCIa e Su-
Iamita Pereira; os S1'S. Rober- C Ito Lapagesse Filho, Aristide.s "'��'�""""""_"_ omp exos ..,.. i
Fernandes de Sousa, Olívio O. r-'j:�; "iavi=: da

RI
i,

Rio, . C (O Estado) O "Cor·

I:Pereira, Osvaldo Pio Almeida i
,. e., ,Bsa e

: reio da Manhã" Publica:
de. Oliveira, Max Müller, Ao1' Senh-ora •• Um fenômeno aparení.e-
Se.i}í:a.s Ribeiro e Amaro Seixas pa,rticip�m a "eu. pal'entes ft mente sem lógÍ(!a é a hostllida.
R b pessoa", amig<11i1 c naitclmenlQ

I1 €11'0. -
.• de .1.� R';'ss�" a' Franl',f>.,. o. seu

•.da ilua pnmogenHc. \I
ua. �1 ..... �

XXX NEU �A :< desejo a, vel' exeloida., cliIDlliUl-
Na. data de ontem, festejou I d.o ssu. prestigio. MellOS lógico

·sua data natalicia ° menino Fpol.is.. 6il2.45
pareee, quando _ 101'80 de pai-

. ·CarlDs 1\1. Gomes, filho do sr.'- .........

3';::Z s-es que a Rússia. maneja pela
Odilon Gomes, residente em pela. fôrça - só em Franna um

Brusque. partido bolchevist.a conquist.ou·
xxx

C O posição eleitoral e participa
VIAJANTES: ine . d·eOD llas reslJ-ODsabilid.a.des do go-

Seguiu ontem, para Santos, A'!Il 4.30 e 7.30 h<lra. vêl'no.
em gozo de férias, o jóvem An- Programo Colono A explicação se encontra nos

Itônio Belarmino de Sousa, a1u- Ro�' Roger. (o cow-boy cQntor) ao famosos "complexo� pesso!lÍs:'
iI1ü do Instituto de Educacão lado de Sheilo. Ryan em:

l'URSOS, tornados maIS senslVels I
.1

� A LEOA DO OESTE
-ue Florianópolis, pelo canitel' personalista do!

* '" *
Luta. ! -. Musicas I -- Romance?

goVêl'DO russo. Muitas vezes, a I
história conhecen, por essa VIa, I
puerilidades de um gTande im- I

pério,
Têm duas origens� a indis

farcáveis animosidade l"1J.SSa
Con,tinuoção do seriado dali mil II para com a França. Uma é o

uma 9urprezas: -

O IMPERIO SUBMARINO esqu.ema. internacional l'1lSS0.

Roy Corrigan --'5 0 6 Epis4dioa Outra é o que chamaríamos "a
Preçoe Cr$ 2.40 e 1.00 vaidade doutrinária".

Impr. até 10 anOil
Mentalmente a. Rússia repar-

I te o mundo em três quinhões,
até ver. Serão, em traços gor
dos, a África e a Oceania para
a Inglaterra, as Américas :para
os :Estados Unidos, Ásia e Eu

ropa para a Rússia. Por isso
exalta os Três Grandes mas

to!'pedeia 08 Cinco. Se êst-es in
cIuissem o Brasil, ou o.' Canadá, .

ou a África do Sul, ou a A'Ils-1
trália., isto é, poderes q�e ,3

IRússia �on8idera eng'IoDados
nos quinhões dos outros doÍs I
grandes, ela acharia graça.

Mas incluem a França e a

China, ou seja, precisamente
os dois extremos do que consi
dera qUInhão seu. É uma am(Jl�

11\(,:-;,0 ••• Para () empirismo {lo

sel, sentimsnto� a pa8sag'em de
'1'1';", "ara Cinco {: í'�jta ,,� SlJUi

t:" l Não aceme outro prodmo.Preço,Cr. i �,aa.
I (,l!�;LI·'. t

_--------..._c....-----,...- VENDE SE um marca uCli_
DlSX" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de olea.

I
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. «.
Telefone 1134.

I
* * *

6!�r!!� !imc .u��e.a

I que o fa.rá f-sliz a lhe aMá de 'IIG

HOlla utilida.de ? Elcreva a Soares.

I
à Caixa Postal. 84. NITERÓi -- f4-
ado do Rio.

• \II •

CSmltl8s. Gravet... P�a V�NDn SE. Uma mãquia8
Meia.da.. melhores, pelos me- Jj [1-.. de costura-

QOI'ea preços IÓ na CASA MIS nova. Tratar à A.,. Hercílí.
CILANEA - RuoC, Mafra, 6 Luz. 33. 5 v 3�

�;,CLUBE

CASAMENTO: Um ee1'l,ilociona! filme tia Glventu'
ra 3 no Oeste:

JUSTICEIROS OCULTOS
com Reed Barry

A malhar proeza do Rei do SOGO

Casam-SE: hoje, à rua Cm'iti
banos, 46, na Tesidência dus
Pais da no'iva, o distinto S::<1'
gento Ataliba Silva, do 14 B C,
oe a Srta, lná Cabral Teive, da
llQssa sociedade,

Aos prezados noivos nossos

�otos de felicidades.
com

Roalizo-lIe h;je', �ivi! e religiosa
tnente, no Esheito. Q enlace ma

bimonil:!l do sr. \"laldir 'Rosa fun
eionál'io do Instituto de Id�ntifi

";ação, com ao senhori�Q Taresa.
-alegre,

Cioe Imperial
A's 7.30 h__

Uma. página. arrancada do livro do.
vida!

Libertad Lamarque
malhar dellenpenho de Bua hrilhan

te carreira:
BEIJOS COMPRADOS
'fangos ! Romance!

filme que você jamais esqua
cará:

No Progl'Oma:
Notícias da Semana :0.F.B

Um Impei'io Extranho -Tap_ Maq,
Colorido

A Voz do Mundo -Jorna!
Preços: Cr. 2.40 -único·

lmp ... até 14 anos

•

SOIRÉE
o Clube "Cantista" darà no

domingo, 16 do corrente, uma

'\ SOirée aos seus a.ssociactos, a Um
qual terá Inicio às 21 horas,

Vai ser mais uma noite de
dança e sociabilidade daquela
freqüentada séde de diversões
<kl Estreito.
-.-�--_._------

.

Compra-se
Mobílh àe s21a, gru!)!) este

tr ' ,fsc1o, em bom est<ldo.
, 'flg11'·se à c3ix'" Post?l 106

Domingo no Ode·�n e Imperial
A PREFERIDA

(Pin-Up·Girl) -- (Technicolor)
com Bett,,- Grable, John Bar-ley.
ioe E, Brown, Mal!'tha Auye, Chcll'

lei'. S!1ivak e EPJ.Vi crque� tr;'J,
Condos BNth�nlNesta,

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

Dr5 Artur Pereira
e Oliveira

Clin:.ao G!>",ul de Adl.ll't"'1
I);o-angr.:.s rtllS ol'inn'\;tI,.e

Laborat.:irio do Ar>·áli�a.
eliniea.a.

COTWuit6rio: n"!t: Fel:iptl Sch.
midt, 2.1 [oito", da C-t!.m Pa
raíso1. da.: 10,30 dll 12 li ciCia

i5 cs 13 h".
R.'lIidêl�!liQ: rua VillC. d.. Ouro

PNl�<o, 64.
Funa: 789 (mantlnlj

DESPERTE • BILIS
DI Sf:U fiCADO

Seu fígado cieft produzir dÍan..n.e
lUIl 1i.1:I'O tie Dilis. Se a bilis não come ..

ffemen� OI alimentos não são digerida
e '&pOdrecern. � gases incham • estf,mo

go. Sobrevém a prisão ele 'l"enGl"e. Vd
ocnte-!e abatido e como<tueen,,�
Tudo é amargo e a Tida é \JDl mz.rtíriII.

Uma simples encuação não ooc.ad.
causa. Neste ca.o, as Piulas Cut.:r ..
extraordinariamen te eficazes. Fazem CIlIf

rer esse litro de bílis e T<>Cê sen� dia

posto para tudo, São suans e. contud(\
especialmente indicada! para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Píluhs Cartelf,

, lO

SOCIOS

pelos
e

Deseja obter
emprego 'J

Procure então a lIlOSSa Gerên
cia It preendta a nossa "fic!lt:a de
iuform·a�ões úteis". dando tôdas
as indicí14;ões possiveis, qu.e tere�
mos prazer em recomendá.lo (3)
àIOs intert>ssados na aquisição de
bOM funcionários (as).

xxx

NegóciO urgente!
Por m'otívo de viagem vende·

se e armazem de secos e mo

lha<ios sito à Praça Lauro Mül.

ler, 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataúa
Pereira, à rua JOã6 Pinto, 16

15 V3, 8

I�li< * '"

TERRENO
Compra·se um lote nas ime

diações da linha Circular ou

Agronômi.ca. informações na

rua Tiradentes - 14 - !(lb.
lOvs. ·11

í

l)f
i

• • •

CASA -- CR$ 400,08
Precisa-se de uma até CR$

400,00 . Aluguéis adeantadoB .

Informações fones 1022 e 136@
uo Caixas POl1tBls 240 e 270.

* * *

Motor a óleo ClÚ

* * *

Aluga-se
Uma ótima casa tipo benga

la em Coqueiros no ponto do
ônibue em perfeita3 condições
com pia água encanada etc.

Informações na rUa Tereza
Cristina 164, E�tretto com

Pedro J. Aví;a. 3v-3
* :j: *

Vende-se
Por motivo de viagem

sala de jantar
quarto da ceillaI
gahiAGt.9
pequena hiblioteca.

i Trütüi' "�t·aç ... Getúha V(U'�Q8, 19.
i iOv-l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f,:1 �STADO Sábado, 15 de Dtgzembro �� '1945
�=-�---------------------------------

Tu podes,. se ijUiseresf;i;;;;;;;�-P�sIllJl!E-;T-Eli""-s'A «Caixa de Esmolas», urna das coisas" mais ser rae e � l� � W It li J.1 I t� �\" I'L 11
m.ais soeielsnen te benéficas que, em. matéria de instituições, ! �
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inseri í �

-
.

d Ih
. 1 l\!- d di '! �

çao para os que q urserern ar- e e t uae, iveo se po e 1-.,�
zer todo o hem que merece se ie dito da CAIXA, mas I�
pode-se substituir o bem-dizer pelo hem-fazer. E' isso o I �
de q ue precisam os pobres socorridos 001" ela. Leitor, m�os I ,]
à obra de caridade. Preenche o coupon e Blnpara, aSSIm, ,;!i
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. �.'CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE I

IFLORIANÓPOLIS

g
I

Brevemente, sumar-iaremos, Resta colaaa, os nomes das 'iiI'_IlIIII!!I!ZlII!IID=:mfil2Z!iil:lI'.m!:liIiIIllIl5ll!lm_:tYJli!!.'5c��l!Q�=�I<'AA�!);�

firmas ainda não contribuintes, e das que já o sãs,

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA,
ou à redação de O ESTADO. f_D--�-Õ;;;;;;;��� ·-;;;�.dO �Urii(-::-3

â D911�dllmente regisb'cdG sob n. 548 em 1918 I
� Para aprender pl'!lticanH;nta: Ef:crituração �

�
mercantil. ea.lc'uloll. co r-tu a a p,ortugué� cornor- I

� elais, dacÍ:ilogrGfi:l em sua casa com 4, livros i
� que e:1.sinam como se eu e.tivesse ao lado do A

I'.'
aluno. Não tlul1ida. é aeu POTITÜ . .!'lI'ioços. rno çoa,

�;aproveitem esta oportunidade. Peçam prolpe- I":=======-ctos hoje para este GUrilO, que fal-ão em 6 me

Hab i 1 i tada ses: Ficarão especialistas muito co ns idezodoa no

�Icomércio. bancos. acharão empl0qo logo. Eacra-

:.I 9a (10 autor: Prof Brando. cc ixn 1376. São Paulo. O mal. conhe

cido que ensina hem ha moia de 3G anos: hc!Jilitou _gemçõ.eu de

-I'-Q-U-E-R·-V--f.S-r�'-R-.S-E-(-O-M--(-O-tml-·-U-.-O--E-E-t-e-(j-A-N-'-.-A--?---'! I, CilUnOi1.: operários, :��:o7���eo:�v:i�;�a::�a�:. uultruçao l'Udlmen- i
---------- '-- -------------

Quem achou? IVENTíLADORESPerdeu-se uma caderneta de es- Vendem-se dois ventiladorell e!ac-
trangeiro 19, pertencente o. Ivan

I b'icos. grandes, para cimo. de me

Cean. A pessoa que Q achou pede- «'& ou parede, sendo um oscilante,
:= o favGr de entregar na pensa0

I
proprioQ pal'Q escritório, barbea

Sta. Catozoina, que será gratificada. rio.., cozem, etc. Tratar na rua 1\1-
3v-l mirante Lamego 15.

�-.....-".".--•._-......--•.-_._-.."""---",,,:-,,,,--"""'."'..-,_.....-_-........_.....,.......-...-,..._-.......-,_-r;,pr.-...-.."""..
r> ....{I

4

...... ,

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

Plerianópolis, --- de ------ de 194-

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

I �;::��Od� o. �OdY,.�rd? �p� ::a!
I

modernos, inclusive Sandalias para praia ao o!<eonce
do.s SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVAlS !
Não comp;ern seus calçados sem visita!:' Ol

«Tamancaria Bal<ireiro§))
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

ESCRITÓRIO JURIDIf:;O COMERCIAL
(Com nm Departamente Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor; dr. Elisiádo de Camargo Branco

ADVOGJ!I)O
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

:Endereço telegráfico: "El:íbranco'· - Lajes - Sta. Catarina

Exijam õ Sabão

"VI·

I

o Rio do Quo.:-to - J. Iv1. Macedo
SBl:"\horo de Errç a nh o - IiIário Sette
Vele!" --- eh. Woqr;.er
Brasil de Ou hora - Bel:nonte

Cr$
8,00

10,rM
12.00
25,00

1f S a n�enol
I CONTEM

I OiTO ELEMENTOS fONicas:

I ARSENiATO, V?NADA
TO. fOSFO�,QS,(ALCiO

ETC

'fONICO no CEREB-RO
'fONICO DOS MUSCULOS

Oi Pá!lóQI>. Dap.iluPllradol.
Ettjo�&dos, Aflêmi!(:l')g, Mãel
QUCl criem Me,grol, Cri�nç••
��q"ítku. fltcabc:ão III toni·

ficação f}�ril)l do olgllni�mo
i:�:1'IP e

Sa ogue n 01
Lle D.N.S.P. 11' t99, de 1921

OBRAS

Dislribuioore.s e. d�posit<irjOS:
OSNY G,c\i'í.A &. elA

HORIANÓPOLlS

CA1XA POSTAL 239

Como Nasceu a Cidade MaZ'Clvilhosa
A Vida do Bicho da Sedct
O Fantasma Lambão
O Melhor Brinquedo

8,00
6,00
6,00
8,00

Ávila
..J.. r., � n'1
aHa Í4Uh

E

Leoberto Leal

Rua Felipe Schmidt ,

(Sobrado)
Flozionópoiis

À venda em tôdas Cl<:l casos 00 ramo

«EDIÇÕES :NIEt,HORAMENTOS»

São Pcmlo II
ou n o.s

<:GIHIHI f.f.,�,ml'l', 1l€,,"mH,S 0'<1 Am'G>l'S

• *®M*j�

�-- -

'1' -

i'�'T'lI:�rrr:7"'!am� Y1lT'D",�"nq"""]II AL roi .....rVII'J E'iA A. "n' Jí�J' _ .... LAl.aAU .IU:"· \J ._-'� r. h.. ". =�J lf..1' ... d.. ....: " iMl'ifC. fe.,tSl

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. p�la sua qUkllidade d"inFetante

Caixa. Postal, 120 - B

- - . --'---'--

&;;;;<;;,i.�,;;:;;;;;;:;;:";;".;,,:,-�,..�:�-;;;;'.:""_'-. -" .... - ...._--'-"".• ...

CANTES

o E P A R T A M E N' TO, •

CEMsiA - coxsreucõss ElETRO.MECÀNICAS
MAfIIIZ: sÃo PAULO - R. Josl! BONIFÁCIO. 20'

jELE�ONE: 3·5111 - C. P. 211·&

PARANÁ - SANTA CATARfHA I. f
c. o. MUH4.e.�, CUli!ITIBA. CailC4 PostClI, 138 • Tet 91*1 i.!

,.,
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oaT.DO�S.ba"., 15 �. Dezembro .. 1.45
�-------------------------------------------------------�

Lira Tênis Clube-Soírée de Coraação
Hoje, t 5 de Dezembro, às 2 t ,30 horas.

da Rainha dos Estudantes.
Aguardem.

I�\:q�\- ����!�!��!�25-�!����4� I &J�Mlr.l·m I FILHA I, MÃE I AVÓ I
=, �� cn (em fr�nte ao Tesouro do Estado To(...J:as devem usar annRTDnOPRTDLOGlCAS Floria'oópolis

� ,

Dr. 8. G. S. Meliina
.

Farm. Narbal Alfes de Souza
Firm. L. da Costa Avila

Exame de tla�gue. Exame para verificação de cancer,
Exame de urmc , Exame para verificação da gravidez, Exame <la escarro, Exame para verifiQOção de
doenças do l)ele, boca e cabelos. ·Exo·me de fézes,

Exame de secreções;
�utovaccinas e transfusã.o de sangue.

Cep.,."gh' da

rhe HAfE tOU HIAI'? IM.

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólice.s Uter:nas.

Exame qu�mico de fal'inhas, bebidas, café. águas, etc,

Emprega-se com vantagempa
ra combater 88 irregularidades
das tuuções periódicas dae se

nhcrss. � calmante e regulador
ti efH;[�1'1 funções.

FLUXO.,:-;EDATINA. pela sua

comprovada dicácia. é muito re

ceitada. Deve ser usada cem

confiança.
f-LUXO SEDATrN A enconrra-se

MÃ-f em roda parte

LIRA TENIS CLUBE
Dia 15 - Coroação da Rainha dos Estudantes.

.

Dia 22 - Soirée dos Bachareis da Academia de Comércio.
Dia 25 - Natal _:__ Matinée infantil dias 15 às 19 horas e

em seguida,soirée com distribuição de bombons e ·prêmios.
Dia 31 - Reveillon - Surpresas - Traje: Smoking,

ranco, summer e dinner jacket. MARIA FERNANDES PEBEIRA OLIVEIRA
MISSA DE SÉTIMO DIA

Antonio Pereira Oliveira Neto e filho" Viuvo
Maria Clementina Lope, Fernande, e filho••

Viuva Leonor Pereira Oliyeira e Família. New
ton Brüggemann e Senhora. profundamente
abalados com o repentino falecimento de sua

querida e inesquecivel esposa. mãe. filha. irmã. nóra e cunhada
__ MARIA - agradecem de coração as man�festaçõu de pe�al' que

receberilm, e convidam OI pcuente. e amIgos .paro a Mw,a. de

sétimo dia que em lua intenção será rezada dIa 18•. terça-fel,l'a.
à.7,30 ho;as. no Copela do Colégio Catal'inense.

Antecipadamente. agradecem CIOS que comparecerem a &ate

ato de AHgião. 3 v.-2

Modas GUJl�SPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jack�ts.
Vendedor por conta pro.pria , Placido Mafra.

Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

Novid'ades todas aa

semanss BREVEMENTE
ReaDertura do Labcn-atério
Radio-Tecaico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádiOll. Ampli

fieador·ea-Tl'OnIm\ÜIlO1'88
Material importado direta

mente dos U; S. A.
Proprietário ,

Otlmar GeorgeS Bõhm
Electra - Tecnico - Pronuional

formado nll Eut'C!líSa
Florian6polia

10i.o Pin·to n. 29 -- Sob.

\

COMPAt'mIA "ALIANÇA DA
Fadada .. 1171 - Séde: B A I A

. INCEImIOS E TBANSPOBTES
Cifras do .Baianco de 1944:

VIAGEN SE RESERVAS
Responaabilidadés
Receta
Ativo

Q_r.
o-s

.

«

.. 'polis. -- Joinvlle

80.900.606.30
5.978.4010755,97

67.o53.a45;30
142.176.&>3,80

Síaistrós p�gos nos últimos I\) anos

Responsabilidades
98.687.816.30

76.736.401.306,20ti:

. Diretores:·

IDr. Pamphíão d'Utra Freire de Ca�v81ho, Dr. Fr9ncis�o
de Sá, Anisio Massorra, Dr. JoaqUim Barreto de ArauJo
e José Abreu.

,

:�"",�"",-"",_"-";�""",�""��,,,,,,,"'�'-"'1l,,1'J,� �ftI'IoJl"' "'�.:n'", ",.'" PI�"'"",,,,,,,

fábrico.m. A Casa "A CAPITAL- chama (1 o.nçh dos
visito antes de efetuarem sua. compros. UTRte em.

FabIt_ame e distribuidores das afamad_
lec'ÇI&es ·I)IS'PINTA- e RfVET. Eossue um ..
de sortimento de eSSemirQ8. riscados. h_a
bons e boroto., algodões, mo1"ins e avia-mentoa
pCll'U àlfaio.te.. q.ue rec&be mrettRnente dila

8n,.. Comerciaat.. do interiClr no sentido de lhe fazerem
F'toria.ft:6poU., - FlLIAts em lBk.menau e L!2iee:.

5
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Programa básico da IA Mulher de Paris e LondresCaiohdsmo política francesa !
Paris - (H. P.) - A mUlherr-rece o máximo de sucesso em

O sAtrio DC' ilSA Paris, ... <7 (S. 1". L) - O dis-I dem tender para rever entre m?derna de Paris e C;c. Londres todos os casos ligados a defi-
15 DI!; DEI,B.:I\mn,O curso de De 'Gaulle pode ser si um acôrdo difícil, em detrí- saoe despertar, adquirir e COl1- ciências do sistema glandular,

S. Valeriano,lUál'tir considerado o programa bási- mento da França, que está a servar a sua, Feminilidade, .JU-! do aparelho genial e do teor
, Viveu êste santo nos tempos co da política francêsa, no mo- igual distância de ambos. F'ri-] ventud_e, Saúde, Atração e 13e- vítaminíco, como: Frigidez, in
'I. urbulentos das migrações dos menta em que v�o iniciar-se sou ter confiança no caráter ll�za, tao desejadas e, necessá-j suficiência ovariana, regras
povos. A miséria causada pejas entre Byrnes, Bevm e Molotov, provisório dessas oscilações. A I nas em todos os períodos de anormais, perturbações da ida
invasões das hordas gerrnâní- em Moscou, as 3 potências pa- França quer ser traço de 'Guião I' sua vida. A sua arma é o famc-l de crítica (menopausa), obesí
cas lhe abriu amplo campo de recem acusar a França de ser entre Moscou, Washington e' 80 tratamento OKASA, à base I dade ou magreza excessivas,
ação para o exercício das onras rigi�a em r�l3:ção á ad�inis- Londres, e não deseja to.mar o I de Hormonias frescos e Vlv.osl fi.acidez da .pele e rugosida.dede misericórdia cristã. Uma tração germamca. O presiden- partido de nenhum em suas I (e:Ktl-atos das giandulas 8n\10- d t" rrt ;;..:1" , f' lt' d t .

íd d
.

b
,. te d govêr: 1 b ,., .

ermas e d Vít -, I
a cunz queca ou a a e ur-

Vi a e estrita o servancia dos o a verno em rou que a rnvergencias. '" e 1 anunas essen- O" 'i dos t tod
nreceítos da doutrina crtstã França tem sérias razões para Em política interna quar'do! CiaiS), .- (fonte de vitalülade)'1 oen.

c � r?"'. ,sel<?s, e Cd" a.s es-
lo' -

• . .

-
• - ., --

i _ sas ete icienciss e OI'lO'enl
preparou-se para os atos sublí-] exigir garantias de segurança. o inverno agrava a falta de ele- {OI{ASA. ,?e a�ta reputação olanduia, �-

.. ,

Ih l'
o

IDes de abnegação e de des- r Proclamou uma vez mais a ati- tricidade e os funcionários '( muruj al, e fabricado há mais
I
b - I na mu e•.

prendimento e o fortaleceu,' tude política da �rança entre ameaçam greve para obter au- de, 25 a?�s pelos conhecídos] .Experímente OKASA e se

quando o pêso das desgraças o bloco anglo-saxão e o russo mento de salário - o chefe cio (Laooratonos Hormo-Pharrna a: convencerá! Peca a fórmula
públíoas ameaçavam esmagá- "Pretendemos, para manter a govêrno lembrou o obletrvo de I! Londres e Paris é importado I drágeas "ouro" em todas as

10, O chefe germânico Gensert- política de amizade com o ocí- 18-6-1940 - o renascimento agora diretamente de Londres boas Drogarias e Farmacias,
co moveu uma perseguição im- 1 dente e o orie�te, �er os olhos da França pela unidade nacío- O tl:ata�ento OKASA é uma só em embalagem original de

pl�cável contra os católicos. I �bertos e ,as .maos.11vres": Essa nal, Fez um apelo ao espirito ra:edlcac;ao. de ��colha, nitra :'a-I Londres. Informações e pedidos
Nao podia falt�r que os 01110.S! l�depe�dencla l�translgE'nte de união dos france-ses: con?i- cíonal e Cl1��lbf�ca, .L c<,ml;�c�da I �o DL3tl'ib,'uid?r: Produtos AR
das verdugos caíssem sôbre um comporta seus perigos . O che-,tancto-os a colocar os mteres-ipe!a sua eücacia teraoêutíct.l Ná - Av. Rio Branco, 109-
homem que tanto se distinguia I fe do govêrno aludiu a "oscila- ses particulares abaixo do in-li clinicamente comprovada. ore- i Rio - Telefone 43-3378.
por sua fé:, Valeriano foi pre-I ções" nas quais o,s blocos po-' terêsse da Pátria. -'.

���l!���. n��lell��:l�e�':O�n:����1Ad· M- 16a C,·rc1UISCr·lçí..iO da! R�c�nt''!lmontoo s�nt() octogenário por muito gra eClmento e· Issa'· , U?li ..,_.
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hb � u� li (In'
mais tempo do que levaria a : .�.. _ . �

! CO�NOCAyAO DA CLAS:::;E DE 192�

eapad 11 tirar T'd dAI I O espOliO, .Ilhos, genro, Irmaos, :JOb!'H!.hc6 e ,nl(h'7S1! E D I T A L
..

a e � II aI
.

a .' 1
.

a e �. de SARA POLL:il, corwidorn às pOlllilO.l!lôl amigas a I
1 _

.• •. _

'

POI ISto, fOI exposto as mteme-,-, purentse para as.istirem n :mii:6Q d� "étimo dia I .

F'aço saoer a tonos os cidadãos que completarem 21 anos

ries do tempo, proibindo-se a
.. que manà::-m re:z�r. n:_a. Catedral Metropolitana. I

de l�ade �u.rante o ano de 194.6 que estão convocados pa.ra o

todos que o socorressem. E as- .

saqunda.-felrClI, d io 17, as 7 ho�ail., .
Sel'Y1çO milttar, devendo apresentar-se, de 17 de dezembro de

.

b d d
OutrOl38olm a todos 09 que confortaram a tarolha enlutada

an-j1945 a 15 do Jan i' :! 1946 . d
.

SI111: a ll;.n ona. os .p_?r todos, viando floras. cartõe9. talegr�lXla.�, fonograma.s. ou compQ�eC1!lram QO. ,
_c e 10 (� J, num

__
os s_egulllt�s Pon�os de

l110lreU ele de lllalllçao. Slepultamento de SARA POLúI, apre.ontam sincero. agradecim""ntoii, C�nc_entraçao (P. C.), sob pena de cOlueterem crnne de lllsub-
" 'r, *

I
llussao :

Catedral: 6, 7, 8, e 10 horas., O
., ... � "Quartel do 14° B. C., Estreito: 5ü B. E. M. Porto União;

Novena: às 19 horas. I
I 81UVerSarlO uD 12° B. Frv. Rio Ne;-TO: C'" B. T. j'". C.: 1;;0 B: C; Joinvile; 32°

Em dias da semana: Missa: "eneral 60" I" �
,! B. C. Bll1menau: III/20° R. I. Itajaí: 2° B. Rdv, Lajes e 12° c�

às 7 horas. II i.'J M. A, C. Laguna".
Igreja de S. Francisco: 7, e Rio, 14 (E.) - Transcorreu Os cidadãos que não possuírem certificado de alistamen-·

9 horas. ontem o aniversário natalício t�, autes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve-
Hospital de Caridade: 5,30, do galo Góis Monteiro, titular rao procurar a Relnl'tição Alistadora, mais próxima.. afim de.

S horas. da Pasta da Guerra. Comemo- se munirem do refelido documento.
'

Puríssimo Coração de Maria rando a efemélide, um grupo i FloriJau:ópolis, 13 de Dezembro de 1945.
(Parto): 8 horas. àe oficiais intendentes fez ce- i Teu. CeI. Olímpio Moul'iio ]"Hho, Chefe da lSa. C. R.
S horas, Prova de bab·lll·ta�a-o �ebraT �s onu horas, na igre-I-----------------Igreja de StD• Antônio: 7, " Ja de Sao Jorge, uma illlSsa em.' �--_-_......_--.....,-...,,---.....----...-........""o__.-"'....----

e 8 horas. Estarão ab'2rtas, de ..... ! ação de graças e às 18 horas,
I �

Igreja S. Sebastião: 6,3D h6- 17, 12/45 a 25/1/46, as ins- no mesmo templo, foi rezado

1Tas. criçõe3 para a Prova de Ha- solene Te Deum promovido pe- ,

Igreja Sta. Terezinl1a: 8 hG- bilitação de Estatístico da los sargentos. Ainda p"atl'oci-
raso Delegac,. ia Federal de sa.úde nado por esses i�1ferio1'2S do

ICapéla da Base AéTea: 8 110- do M. �. S., promovida pelo Exército realiz.ar-se-a, às 21 I
Tas. DepaTtamento Administra- horas, na sede dú A

.. utO'{nÓ�'elllAsilo Irmão Joaquim: 6 110- tivo do Serviço Público Clube do Bra�ll. uma Ee:�são t
.ras. (DASP) . solene, s€guid.a de lcaile, que.se ;

Saco dos Limões: 8 horas. No Pôsto d·e Inscrição, na pl'olongarà até às duas horas.

IGinásio: 5, 6, 7,30, 8 ;30 11.0- Séde da Delegacia do IAPI, Nesta· tarde . .os oí'iciai..s ad-
raso ! à rua Felipe Schmidt, nl) 5, juntos que setv'an no .g.i1bir..e- .

Capéla de S. Luiz: 5,30, 811 D andar, em Florianópolis, te tendo- à frent.e o J:al. Canro-
horas. djàriamente, das 8;30 �s 1oe1't Pereira da Costa. que está

I'Capéla do Abrigo de Meno- 10,30 horas, exceto aos !'iá- respondendo peio expediente
res: 7 horas (todos os dias). bados os interessados }X'de- da Pasta. e o ceL Bin.a Macha-

Trindade: Matriz: 8 horas. rão obter os escIarecimen" elo, chefe daquele órgão,

se-ITrindade: Chácara dos Pa- tos que desejarem. guiram para Petrópolis. afim
dres: 8 horas. Os que não puderem com- de cumprimentar o aniversa- '

João Pessôa (Estreito): 7 parecer ao referido Pôsto riante.
horas (igreja), - 9 horas (ca-I por residirem fóra da Capi- -,-----.-------- -------------------- L

péla). tal, deverãD dirigir-se, por 11IIstérl8 da auerra �-_---------------
São José: �,3� � 9,30 horas.

I â:���Oo�Ci��::g����iOl��d��l- f
De aeô�r:/�o�iO Ci:rCll- Nao podem fazer coletas

ESPIRITISMO
N o oriente despontou, há cêrca

-- lar n. 7&-A-2, de 3'6�11-945, do Rio, 14 (A. N.) - O diretor re.gional dos Correios e Telé-

[de vinte séculos, RETIRARAM SOAS CAN[)T-. exme. sr. c.t. desta Reglãio, grafos expediu uma circular as repa.rtiçõ�s subordinarlas lem-·

A cstrêla peregrina, cuja luz D.4.TURAS foi BU:Spelb'ID O "Dia do Res&'- brando a proibição de os funcionários, telegráficos e postais
'tâda.� as hehidas, inclusIVe as vista", 00 �te ano. fazerem coletas de festas de tim de a.no, solicitando presentes.[suave e pura fabri.cad'as em UIlN-OS E,slWdos, �fim:pio MotJ.roo rilh&, Ten. O infrator incorrerá em peua de demissão, conforme dispõe o-Tonifica, encanta e balsamiza I"C,tiI'QI'al'ft Suas caut'liidiatara�, CeI. � "'iii. lia C. R. art ..

239.
A consciência das criaturas! plwa reinnr 01>S lares cata'n-

,

L uz pujante que nela ['eflete a aenses. - em vista da cutrissi-

[sublim.e imagem ma vitória do a'Pe't'iÍ:Kn Kt'ilOT.

Religião

l
D e Deus, nosso Pai misericor- , . .

[di:o-so Evangellca para cnanças, n?
E 111 to'da a sua d

." C. E. Bezerra de Menezes, a
gran esa e Ju.s- Ch '/ ''1>0 1

[t' I
rua apeco, s, n., e as.li!' 10-

. Iça. ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do Apósainda hoje, tolo, rua Mal. Guilherme 29, C.
E. Fé, Esperança e Caridade de
Jestis, avo Mauro Ramos s/n.,
C. E. Juvêncio de Araújo Fi
gueredo, rua Pedro Soares 16,
A. E. Fé e Caridade, rua Fer
nando Machado 51, C. E. José
de Nazaré, rua José Boiteux
s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua

Castro Alves 21, do Estreito e

C. E. Seára de Amor, rua Da
Tereza Cristina 141 no Estrei
to.

A noite, também de domin
g'Ü, às 19,30 horas, no C. E. Jo
s� de Nazaré, terá sessoo dou
trInária.

Hoje, sábado, M 20 horas
realiza-se no C. E. Amor e Hu�
mildade do Apóstolo, sito à rua
Marechal Guilherme 29, nesta
capital, a sua habitual sessão
doutrinária.

Amanhã, domingo, às 15 ho
ras, l1uVêl"á al..:�:;"3 (:c lVlo�"al

Jesus! Os homens,
E m sua maioria,
Sofrem e fazem corl'er

U m mar de sangue {raticida
S ó porque de teu Evangelho se

[divorciamm.
Sylvio Brito Spares

(O Reformador pág. 288 - de 1944)

S1\_NGljEN(�).L
Contêm oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arsemato de.
fí'{., Sódio, etc.

!Jii �

�\, ""�e.�
='l� �'!._'�-

J" ��=
1r==-
"c ��. ª�,. �.,?", 1==

,��l::=

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crl-ança8 R8�uitic�8 rece·
berão a tonificação g(lifaJ

do organismo com d

Cereais em gross'o
Manteiga, queijos, xarque,

banha e saigados

MA mEL, FONSECA & Ci
Comissões

Rua Letmdto Màrtmsln. 6
Quase Esquina da Rua Aue

Rio de JãBe'ifo

..

- ConsigDa�ies - Conta Própria,
Caixa Postal: 3794

Telet6G1e: 23·1598
TeiEgT-aMas: HHAM

Recebemos à cons'igoação: manteiga, queijos, salgados em geral, manuoa,
alhos e todos 08 produtos de lavollra tÍ'gad,QS a9 ramo de c�re3)s. Fecula.
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do(J mercado. F 'lzem)s finaR-

m-amento até 86% sobre o valoi da mercadoria embarcolda.
Am�las informações bancárias.

RIO DE JANEIRO--BRASIL

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Durante a guerra, um grande
número de choferes de taxis em,Londres entrou para o Serviço coa

tra Incêndios, enquanto que ou- \

tros alistaram-se nas fôrças arma

das, ou no serviço de defesa civil.
cm Iú hri cas e cm mi nas. Mais de
trinta choferes foram mortos em

ataques aéreos enquanto guiavam
seus carros, e um grande número
de taxis foi destruido ou avariado.
Logo no início da guerra 1,500 dos
taxis de Londres foram resquício
nados e colocados à disposição do
Ministério da Guerra para serem

III_ae ......llDliI'Jl'ilil ""'ISISiIllllllIlV'lIIilllJiIlifll. _
usados no caso de invasâo. Com to-

r·i:;',--_._-,

dos esses desf'alqucs no número de
taxis cm Londres, tornou-se um,

problema, .(,s[)!fcia1lllel�le: a c,rtas
horas, conseguir-se uru taxi. I

Atr-avessando esses tempos flifí-Ice is () chofer de taxi de Londres
nào perdeu curretanto, o seu tra-I
dicional bom hl111101'. São excelen
tes choferes, para começar e es

gueiram-se por entre () Iráf'ego
corn uma habildade íncr ivel, rara

fllente usando a busina. Os taxis de
Londres são f'eitos de tal maneira
que podem fazer uma volta com

pleta num espaço reduzidíssimo.
Tem os choferes ainda um ótimo
recorde quanto a acidentes, pois a

média de acidentes graves causados
por albaroamenlos cm Londres é
de três por ano, média que vem

sendo mantida há 20 anos,

Esses choferes te111 sempre uma

resposta pronta. Urna ocasião, du
rante UIll bombardeio aéreo de
Londres, uma semhora de idade ia PO-fa o seu dínamo ou motor
entrando num taxi, para dirigir-se de arra.nco a

a um abrigo quando se lembrou: OFICINA 'ENALD,.

I"Espera um minuto", disse ela ao I Rua Conselheiro Mafra rre , 135
chofer. Preciso voltar, esqucl-meJ.... , _

de minha dentadura". O chofer re

trucou: "Ora holas! a senhor-a pen
sa que o Jerr-y (o nome familiar
dado pelos i1nglescs aos alemães)

DR. lIÁRIO WENDIIAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas

CONSULTÓRIO: R. Trajano, H (altos da Confeitada
"Chiquinho" )

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

Não perdem
a calma

DR. BIASE FARACO
MM100 - chefG .do Set-Tlço ô B1mII do Cec.tro de Batido

POENÇAS DA PELE - S:fFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
!UmOS OS SEXúS - RAIOS INFRA-VERl'.ffiLHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Sehmidt. "
RES.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1M3

Reasumiu .ua clínica

DR. SAVAS LACERDA
CHnic:4. médico-Cirúrgica de Olhos _. Ouvidos, NlWiz - G!irs�ntB..
Diploma de habilitação do Coaselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 3. Das 14 � 13 U6rtià:.
RESlnBNCíA - C0113ellieiro Mafra. 7'1.

TELEFONES 1418 e 1204

;-,
�

I Crédito útuo Predial
Proprietários -- J_ Moreira & ela.

Dr. Polydero S. Thiago
Clínica Médica eom Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestínos,
rins e deruaís órgãos in ternos, de adultos e cri8AD�

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

A Fi"calização Boncória do Bance do Brasil S .. A. torna públi
co que, tendo em vista o di.posto no Decreto n , 19955, de 16 d. ne

'lembro de 1945, eiSltão suapeneos tôdae "quaillqu'Jl' restriçõell .abre 0-

pel'açõe. efetuado. po� pesl!oas físicas ou jurídica. originárias do.
paÍIIGs de que trata o. Decretc-Ieí n. 3::111, de 9.12.41. excetuado. o.

aúditooJ olerr-âe. e japoneaes, que permanecem ilujoitos à. di.po.içõe.
do Decreto-lei 4,166, de 11 3.42. continuando Olt .eUB bens inalienQvei.
• lIuaa t!'ansaçõe. ujaitall ao visto previa duto. Fiscalização.

Reproduzido por ter !falda incompleto.
Palo Banco do Brosil S. A. -- Fiscalização Bancária.
Io.é Pedro Gil -. Gerente.
João Jollé de Cupertino Medeiros -- Contador.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e CONTA CORRENTE POPULAR IVENDE Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
� g fi ,\: Movimentação com cheques

!��0�: e:;:: ��,/�'�'.l\).?�:j B.anco do Distrito Federal S.4. ,Irrhol , francêll, ", /&sBlJlfl'>Jl� do Prof. g"JUOll, do Rio de Jall.ei.t'" .

1 A

tE 8 P E C I A L I IS T A mq SII, a c.

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00D'JoeDÇ'}.D e op"l'açMs c.ns OLHOS, OlJVIDOS, NARIZ!! G-ARGANT_' Romance, Poellia, Rtlligiã.o, Aviaçao, I RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ICi:rur;�l� mo.1e,.·u.a <la G-UELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lãbia III c6n
Matemático, ,fí.icQ, Química, Gea-

da � iv-_A!d08 de nescenÇú; 10gio, Minsralogia. Engenharia cio I Rua Trajano, 23 • Florianópolis�!llIi(J4C(\p!·S, l.r"qu.�'oSCOpja, br-oncceoopta para retll'a�a de corpNl estrall.h01J, etc'1 vil. n1.ilitar e naval. Carpin-tar�a, • --------.-- _CONSUI,TAB: dss 10 U 1% fi MO li "'''' 18 hm'M
De2enho. Saneam.ento, Mstalul'glQ.

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447 Eletricidade; Rádio. MáquinaÍl Mo.
-----------------.:::-=----:-:::=:-.:-=�:::::--:::-:::::-;:-:;.; tor3ll. Hidl.'álllica, Alvenaria. AgN'

Dr. Newton d'AvUa IOR. ANTONIO MONIZ r.ultu"a
....y�teri,n?ria. Cdntabiiicladll:

D f.PWlonono.. et'l. "te.aperaçõe. -. Vias Urinari.a. --

ocno,co. do. intestinos, réto fl anue

- Hemorroidall. TratarnGnto da.
colite am.hiana.

Filioterapia •• Infra,v0l'm�lho I

COlUult: Vitor Mflirsle•• 28.
Atende diariamente !li! 11.30 hll!. ",

i'lI tarde I dOl!l 16 h.. em dian t..

RMld I Vidcl Rc:mQe, 66.
, Frl:D.o' lOS?,

DR. MADEIRA NEV'ES
M�dêc� ellpec:Uilista e. DOENÇAS DOS OtH05

(.!�.u"If:;' �4: �r...�-:r{;üt'Y.�n:to ti LOf'i.ea Pr!\�".('-� E"o. R1G1 cM J�'iól..
�ollIiIIl[JU.!'&M .-. h.\:; �, 4li.ut&:ut!!ilt·" 4lM lO.30ds12 hs , à torci. elrCepto a..
......... � 14 ás 16 àorae •. - OO".U1r1.'óIUOI IIU·JaIe PaR... f. � -

� 1.tl1U -� �<'lI&1 .... �.. �1IIaIIe, D.

OR. ROIDÁO CONSONl
_1JlUIIA G.-&AL - ALTA CIBU1WIA - .O� DI! 811UfB01U.8 - rA.BTQ!i!

rormado pela.. Faculdade de Medieina da UniTenlldade de SAo Paulo. oru'le fOI
..t.IIIIatent.e por TAdos anos do Sei"Tlço C:lrt1trgico do Prof. Âllpio Correia Neto.

CII:'tI.i1rla do. estômago e Tias bIllilre8 .: intelStlnOll delgado e grOl8O, til'6id.e, rllla,
---ta 'beldea. I1tero � e trompa.. Var.tcocete. hidroce<le. TU'W. e hWaia.-- • •

CONSULTAS;
.. lIi &lt I h@t1iil 1\ H.ua Felipe Sclunidt, 21 (altos da Caea Pare.iIto). -r.1. 1.....

REih>:eNCI.A: RJua :u:.ttmN Jl1ll1-or. 17.; Tel. ::1706

SANTAELLADR.
(Diplomado pela �acu:�:tde Nacional d� MediCi�a �a

Universidade do Brasil). MedICO por concurso do Serviço N8:
donal de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de MI

lerloórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLA�nCA M ..mCA - DOENÇAS ��ERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Pelipe Schmidt. _Consultas. Das.15 ás 18_?or�s :-
Re!idência.: Rua Alva.ro (1e Carvalho na .1.8 -- Floríanópolís,

A.
('si á atirando sanduíches?

I

I
-

DR� ARAUJO

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muiters bonífícccêes e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Fiscalização
Decreto-lei 3911,

, II

socaria

de 9.t2.41

Çi�'}.,,'�' ... 1[W"'�a. � I] V!l"w.'!fW
0@ f!Gnlt. 1'lU'Ô00I 0 �!lQ� <h �lI'iIlL;;"

ClONSULTómo: R. João PintG 7 Diá.
':"�,'Xl"""to <1'i'.:e 1:; 9:; ,,'; ��. !\',ENJ])a>;i·

I
Aos sofredores I Dr. OSVALDO .sULCA0 VIANNA

Dra. L. GALHARDO-Ex, Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL
médica do Centro Espírito /Luz, Caridade e Amor, co-

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Imunica a mudança do seu) Edi'fício Cruzeiro - Florio.n6polis.
consult6rio para a Rua !-....__.... .... ....... _

de Senado, 317-2° àndar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva deta.lhadamente
nonu), idade, endereço e en·

velopa salada ..para. a 1'99-

posoo.

DR. ARM4.NDO Vfo.J�ruO DE ASSIS
a.r.vi::"':1i1 411 Clinie::l la!antH da ÁBsistêndlll Ml.mkiil'1ll III 8H2lUlll

de C",rldlulill .

CUtUCA IImlCA DE CIIANÇAS i ADULTO!
OOIUIULTóEIO: Eu!! Nunc§ Machndo, 7 (Edificio 8. FrrutolGoo). lIoao l.""

ConiÍlultca das 2 às 6 hora.
RK'HDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7&1

$.
Sedas,

$
Casimiras

Oi

AUTOMOBILISTAS
Afenção

ESCIU'l'óRIO JURÍDICO ·CO:!lIERCIAL
Assuntos: Juridicos - Comerciais - Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nossa Organtzação antes de se decidír pela compra ou venda

de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado
Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

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

________________________________ms Ek...., ...

AIJVOG1;�D()S

FARMACIA ESPERANÇA
•• Far..aeê.ttco NILO LA US

Il!o� e lIBLZ.lIW lIfIrII • IRIa �Uia
�..., •__ " 1IIi1ir.c.ll\f;m.. - B�1bl4uI - l"�

�OII· III. liIoftaeJl.a.
__1IiMDil li ua&fo allNn'bela ... ,......... �

e

ORLANDO S(�J L\ [�_:PBJI_J:L]
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg .. : «Scarpellin ...-- Florianópolis
= =

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o N�tal se aproxima. a Caixa de Esmolas dos
Florianópolis espera que os contribuintes afluam agora, a fim de

que ela possa ampliar os beneficios que �� ;stribui
__:se::: ,............-������_�s,':CZ":.����-...��":'S!..............?t...... --=::i=_�

!,il il�JjDO[��ft ....H IIV!I Ii.L�\1iJHw__ o st-. l ntc-vcutor íu!t:ral rec-b.r.r o seguinte telegrama:
t Rio. 13 - Comuu ico a v. cxr'i-t , que o sr. Presidente da República assi uon o seguinte atI)

j Rio, 14 (1\... 1'\[.) - O con1a:.;_-.!- Iog islat ivo, a S(·�· jiuhlicad.i 110 Di:::'io Oficial de hoje. "Decreto-lei n. oito mil tre:;:flltos c cin,

� dante Cesar Augusto Machado qÜc!J-:t t: cinco, de doze de d�",�cirlh�'!) de mil novecentos e quarenta c cinco. lJi:-:rtl�' sôhrc a de

t da Fonseca, sub-chefe do gabi-
s;,,\::n,u.:;-d) l!05 l ntvrvcutcrcs. o Pre sidcutc da República. usando ria n trihuicáo que lhe c(JIli�re
o artigo ccu to e oiro da Consti tuicú«, decreta: Art. primeiro _. n Iuterventor se-á substituid,},

nete militar da presidência da 110S seus in-pcd irnentcs por um d�-· .'-ctiS secretários, flor ele designado. _\r�i�·.o s-zundo Esta

República na visita d? cortezla lei cntrn c-m vinor na data da su a Pllhlica�:lO, revogadas as disposições cm contrário. Rio de

FlorlanópoUs, 15 ele Dezemoro de '945 que fez aos jornalistas acredi-l.raneirO, ,�;n doz;; <I" �lezeJ11l,ro de rni l 'l'J\::OClltoS e quarent� e cinco. CCHto e "iate CQl1.ab-o da

___________________________ j tados a Secretaria da Presí- Jnd(:�)('.1it:t:ncla ': C111(J1.,cllta � sete (�a R!·I�UD}Jl'� .. (A�s:). Jose LIllhar�� t' �\. dl� Sampaio 1)01'1a'0

NOTA·S· POL1<r I·(AS"· I�:n��a�a��ep���c����:��)�����;::
sau<!aç.JC,.

(a,,�:=:=�:lO' 11111�l�l�o.�a Jl<Sbça._ ---' --_ .. , ..

I 9! ! a imprensa, afirmou: "A ím - i I
'*' '*' '*' i prensa deVe ser uma função i .

Resultados das eleicões de recordo Apurai am-se das 12 as i soc�al e ,i���ernacion�:: Dela de- I !
dois de dezembro, em 'todo Es- 24 horas, 200 urnas. Admltin-!vem surgir u� eSpI�Ito e u!llal!
tado, conhecidos na Secretaria do que os trabalhos se mante- i n?va concepçao. soc.IaI., A

nn-ll�
General sas par fluíra

do Tribunal Regional Eleito- nham no mesmo ritmo possí-] prensa deve �ol1�a�.lzaI-se co� I Brigad�iro Eduardo 6rimes \ :123.068
ral, até o dia 13 do corrente: velmente hoje estarão conclui-: o povo pela 1 edençao elas ma,,-!. Diferença

.

Tõ'i5.i'32
PARA PRESIDENTE DA dos, e já amanhã o Tribunal i sas humanas. Ser.ia absurdo I i JREPÚBLICA: Eurico Gaspar Regional Eleitoral poderá pro- que p_ermanecesse Isoladas �as 1----------------------..------... ·

Dutra, 102.564 votos - Eduar- clamar os resultados totais emocoes e das transfor��<]oes
do Gomes, 52.310 votos - Yedo

* * *

! que se operam nos povos'. l1ontadore� de lnlH� l1;roJ·etos 6'ieFiuza, 1.677 votos - Mário Ro- RioJ'14 (A: N.) - A U. D. N.
-----.---,------ U O U'til I" li

lin Teles, 37 votos. deu entrada no Tribunal Re- Conjlífos VOlIsll"tul"ça"OOs CO.l1tadOles �e .1945, -r

da
PARA SENADORES: Nerêu gional a um recurso contra a ,-.

de Oliveira Ramos, 82.241 vo- decisão daquele orgão que COl1- Pádua, 14 (E.) - Quinhen-I �cadelm� do comer�lO, de 8a11- Rio, 14 (E.) - O Instituto
tos - Ivo d'Aquino .F'onseca, siderou válidas as cédulas do tos presos políticos acusados de I �a C�t�_r ...na,

, cômer:.ol�:ldO r.

a dos Advogados de São Paulo e

80.661 votos - Adolfo Konder, P. S. D. com os dizeres: "Sec- crimes políticos sob o tascísmc I sua
..follna�Ula, farao 1.e�l1Za,r� a Ordem dos Advogados do

52.911 votos - Aristiliano Lau- ção Federal". O desembarga- provocaram conflitos em 5 pe- n0r'Ola 21, .�s 8 horas, missa �n s: Distrito Federal estão cogitan
reano Ramos, .51.542 votos _ ,dor Afrânio Costa, sustentan- tenciárias desta cidade ouri- ��o, de rfaças, ?a Catedral do de elaborar projetos da
Getúlio Dorneles Vargas, 8.500 I do as razões da decisão. enca-I gando aos guardas a atirarem 1e lOpO.l, ana, e, as 20 !l0ras, Constítuiçâo, para serem ell

votos - Luiz Carlos Prestes, minhou o recurso do Tribunal para o ar. Um preso foi morto. �" solelllaad� .

da colaçao ,�.e viados como sugestões ao go-
1.748 votos - Alvaro SURres Superior Eleitoral. Esses conflitos tiveram início bLola_l:l'lnt� P�laclO dad.As;;m,Ol�21; vêrno e à Assembléia Nado-
Ventura, 1.524 votos _ LE- * * *

com reclamações sôbre o esta- egl� a I�a, .e, fl:,O la ��', as_" �. nal.
GENDA PARTIDÁRIA: Parti- Rio, 13 (A. N.) _ Prosse- do da comida servida no almo- �ora�, leallzarao_ um s�l.a:u "A Noite" noticia também
do Social Democrático, 30.303 guem ativamente no Palácio ço, mas posteriormente, 1:1_11

1
�an?a�ie bnos. saloes.

do Lira
que o constitucionalista e mi

votos - União Democrática Tiradentes, os trabalhes de corpo de investigadores alia- ems, ue.. ',' nístro aposentado da Suprema
Nacional, 51.444 votos - ')ar- apuração do pleito realizado no dos encontrou essa comida U-"1

Pala a�sIs!lI � e:se� d�iO� Côrte Federal, Carlos Maximi-
tido de Representação Popular, I

Distrito Federal. Até ontem a perfeito estado. um�. c�mIssao o� �l� �_(;:� liano, está empenhado em um

7.304 votos - Partido Tn�ba- meia noite, haviam sido anu"- Quando das perturbações, os
con�adOles est�v�, hOJe a� l;),�O trabalho semelhante.

lhista Brasileiro, 11.037 votos ladas, por motivos diversos presos cantaram o hino fascis- horas e� Pa!aclO, COl�Vld >11a,o Nenhum desses projetús po
- Partido Comunista do Bra- cêrca de 40 urnas. Na 16a sec� ta atirando pedras aos gual'-

ao sr., dI. L�IZ GallottI, Illter- rém, foi inspirado por qual-
sil, 1.780 votos - PARA DEPU- ção foi verificado que a assina- das da prisão. '��n�_� fe�eral. _,____

quer círculo oficial.
'I'ADO FEDERAL: - VOTO tura da respectiva mesa na ata

----- -----,------

=--_iiii1;7';; -. iiiiiiii_�
PREFERENCIAL: Nerêu dej não confere com o do fecho da Um único Estado Aoradecimento ,.. FIM.

Oliveira Ramos, 15,376 votos urna, fo;

1 O
-- Aderbal Ramos da Sih-a, I, O fato foi comunicado ao Europêu As recem-forn:ada.s, pc1r!.ei- Aderba;SRamos14.838 votos - Ivo d'A�uin.o presidente do Tribunal Regio- Londres, 14 (E.) _ O Parti- ras, Marta Sav.I, Clem�l!�l�a da SUvaFonseca, 9.8.18 v<:tos - Ahaml- nal, sendo tomadas providen- do do Commonwealth lancou Hoffmann, Mana Apoll�ana
1'0 Lobo Gmmaraes, 12.484 Vuo. cias no sentido de serem as as- uma campanha para a criação I �.a Costa, agr��ecem a Dl�·�t.o.
�os - Hans Jorda�, 3.�lH vo- sinaturas examinadas por pe- de um único Estado Europeu,ln�, Sra. Supeno:a.e dema�, ll- �
tos - Orlando BrasIl, 4.H10 vo- ritos policiais. O cômputo do com cidadania comum e um m�s, _ao. D�. An,tolllo l\�Ul:I� �e Itos - Roberto Grossenbacher. conteúdo da urna da 104a sec- só govêrno federal. Alaga0, dIretoI .da MaLelllldc.-
4.438 votos - Otacílio Cost.a, cão, da 19 zona revelou um de. dr. Zumar Lms Neves. d!'.
8.197 votos - R'Ogéri.o Vi.eira,' exesso de 81 sob�'ecartas o que Coml.le'pl"O'

Polidorio Santiago, dr. 8a11lo Rua Felipe Schmidt 34,

2.?44 votos - Afo_nsü. Guilher- determinou a anulação da vo- Ramos, dr. Biase Faraco e a � Sala 3, Talef. 16-31

mmo Wanderley. JUnIor. 6.103 tação. Fato idêntico ocorreu _ I Dona Viví Mund, bem cc,mo I ii}

.votos. - C�!'Tosmo Camargo em relação a outras urnas. recepçao ao dr. Benoni, Diretor do De-

AraUJO, 8 .. -4;:> votos -� Henri-
.__ partamento de Saúde Pública; Form�tur�l'que Rupp Junior 4/:300 - Hel'i- B R I T O

Rio, 14 (E.) - Nesta capi- e ao senhor Secretário Ari Cas- IA Utl

berltdo HRüld�e: 2.887 VObt03 --- o \Js-
, .

..

tal, já está sdendo or�anizado tro Ramos, por todas as genti-
wa o o Tlgues Ca r,:-.1, 3.02\) o programa e recepçao ao sr. lezas e atenções de que foram
votos - Plácido O!iIilPio de O i:l�fajate indicado Getúlio Vargas, cuja chegada alvo durante todo o tempo que
Oliveira,. 5.464 votos -':'.- João

I
Tnad9nte� 7 ao Rio de Janeiro, ao que se durou o curso que fizeram na

Bayer FIlho, 3.817 votos __ CÔ- informa, se dará antes do fim Maternidade de Florial1ópl)l�s.
nego Tomaz AdalbertO ela Silva I RITZ Hoje. Sábado, às de janeiro. ,------,----------------------

Fontes, 6.123 voto,: -- M:lx '.1'a-
19.30 horas Ontem, foi instalado o Co- i:' .. dÚltima exibição Lllarega evares d'Amaral, 10.004 votos - Robert Taylor em:

mité Pró-Recepção Getúlio
Jorge Lacerda, 6.777 votos -- A PATRULHA DE BATAAN Vargas, tendo seus dirigentes dt"pl.r..masDorval Campos, 296 votos com Thomaz Mitchel e Lloyd NoJan passado o seguinte telegrama 'lU .

Luiz Carlos Prestes, 546 votos
RIGOROSAMENTE PROIBIDO ao ex-chefe do govêrno: Realizou-se ôntem às 20 ho-

Alval'o Soa V t 048
ATE' IS ANOS "Sr. Ge'cu'lia Vanras - Estân- ras, no Palácio da Assembleir->.,- res en ura, () No programa: �

votes - Hipólito do Vale Pe- Notícias da lIemaRa 45x45 _ DFB cia Santos Reis - São Borja Estadual, a entrgea de dip:o-
reira, 52 votos Seba;;t.ião a RQ_.)osa e as uvas - d8llenho _ Temos a satisfacão de co- mas aos bacharéis em Cienc...:"s

Boousfield Vieira, 21 voto,> _

Preços: Cr$ 3.60 e 2.40 municar a V. excia:' a instala- Econômicas, que concluirariJ o

Getúlio Dorneles Vargas. 2.270
ROXY H' '1 cão, nesta data, do Comité curso na Academia de Comér-

votos - Otacilio Nascirnento,
oJe aS

�

6,30 Pró-Recepção Getúlio Vargas, cio de Santa Catarina. A c.eri- Pedro Paulo Sanxord., João Ro-

1.471 votos - Edson Silveira lo Not'c' d horDa"FB à rua Pedro Lessa n. 35, 8° .an- mônia foi assistida pelos srs. berto Sanford, Família e Da. E-

S
.

1 laS a semana .

I d
. ,

d L' G 11 tt" I de merenciana Dibiase, farão celebrar
wamJ 41 votos - Rita Costa 20 A Rapoza e as uvas _ d-�enho ar, sala 212, que orgamzara e rs. UlZ a o 1 e vens

1\
�� t" t I dia i8 do correntes (terça-feiro)

1alheiros, 23 votos - GuaI- 30 Todo o prazo se cumpre. um orientará os festejos com que o Arau.io, respeculvamen e, n- à. 8 h"ras. na CatedraL altar N.
berto Ramalho, 189 votos far-weat sintético.

I pOVO receberá nesta capital terventor federal e -secretario S. Lourdes missa po," alma de sua

Aristides Largura, 6.559 vobs
10 Conrad Veidt e Valerig Robson seu legítimo eleito - (ass.) da Justiça, Educação e Saúde, ineequecivill �l!pÔSO, nora-filha 8

G
em: SOMBRAS DA NOITE

d' d' J' D t 1 d'd 1 'P'- sohriI1ha Maria de Lourdes, O
- ermano Donner, 178 votos 51) _ 80 e 90 epi.ódios do sennacl'onalj

VaI 1 Ro ng.ues, ose uar e, laven ° SI o aque e aC01L li-

A b
�

d l\1f d 2· t t I' Quintão Scnford. A todas aR pes-
- 1 erto Bitencourt Col',', i.'l seriado com Tom Tyler Carlos MaCIel, Lean 1'0 '1.e- 1,1,,,,clO o sr. lJ enen e lra-

N
-

t
- SCCUi que con,parecerem o este ato

eto, 15 votos - Manoel Alves e o cão ACE 110, J. Coelho Leal, Carlos Gran- guaí Tavares, seu ajudan I'; ue de fê Crista agradecem ainsibilillo-
Ribeiro, 8 votos _

I
Severino

o FA�'I'�SMA ,vOADOR de Otoni Monteiro Pifero"o ordens. dos.

S ImproprlO ate la dno8
.'

-----

ampaio Leite, 26 votos - Luiz Preço único Cr$ 2,40de Souza 11 votos.

=

* *' *

,

Rio, 14 (A. N.) - Até a noite
de ontem apenas 350 urnas não
haviam sido apuradas. Das
1.500 correspondentes as lfi zo

nas. eleit�rais desta capital, já
haVIam SIdo contados votos de
1.150. De ante-ontem para on
tem verificou· se um verdadeiro

ROVy Hoje. Sábado, ih
A 19,30 horas

I' Notícia. da .emana . DFB
20 Conrad Vdidt e Valeria Rob.on

em SOMBRAS DA NOITE
3' - S' e 9' epi90dio9 do serhdo

O FANTP.S1V1A
40 Bruce Bennette.e Erik Rolf em:

A AL00VA DA MORTE
Impróprio até 14 anos

P!'eço único Cr$ 2,40

Indigentes

à pobreza.
... ;g

SôBRE A SlmST!TUIÇÃO DE INTERVENTORES

Até ontem, (1;; 2íi horas. o resultado das anureçõss
era. fi seguinte:

2.1�g.tOO

e

João Batista
Boruuissi$

ADVOGADOS
I

I
S=-'Q»fM

ConcJuiram seu curso da:
CoIegio Catarinense, obtendo
diploma de licenciados. os

inteligentes fovens MoacIt'
Moudardo, Alfredo Nurem
berg e Armando Costa. As
sistiram o ato, seus pais, sr.

Dionísio Mondardo, Oliverio
Nurenberg e lnocencio Cos tar
bem como as paraninfas se

nhoritas EIsa Mondardo e

Abadia Nurenberg.

Maria de Lourdes (otrim Ouintão
Sanford

(Missa de '1" dia)
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