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Hoje é o dia do reservist� :- �.1(fI� já tem o �eu le�al
tirocinio da caserna e, potencial ente, é um

. mt�r. Cabem-lhe, pOIS,
as honras desta data, e be as merece o cldadao, soldado-res�rva

de tidas as armas das fortes e dignas fôrças I1r �s do Brasil.
IViolento ataque. ao Q�. G. da. R�f
I BATAVIA, 15 (E.) -- Forças índonésías, que estão se cor

. nando cada vez mais agressivas na Batavia, atacaram o Quar
I tel da E'AF em Krarnat com o emprego de fuzis metralhado�'�s
I e. gran��las e tentaram, sem êxito, at��r f�go no m:c.�o edifí

eJO, utilizando-se de tochas. Houve tiroteios esporádicos em.

i torno da cidade.
Os navios da Real Marinha de Guerra canhonearam as

I posicões índonésías a léste de Semarang, na região central de
I

java. onde um aerodromo ficou debaixo do fogo.
Pronrietario e :Diretor-Gerente: SID:KEI N('ICETI - Diretor: BAlmEIl\OS nLHO Travou-se encarniçada luta entre tropas indianas e indo-

____ .. __....
�_.

.

nésias em Buitenzorg. entre Batavia e Bandoeng.
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!Ano XXXI
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I d Presidência {lonstnuclORal de S. Paulo
------ S. PAULO, 15 (E.) _. A presidência constitucional do. E_s-

tado de São Paulo está sendo um posto disputado. A eleíçao
será em maio, porém desde já os preten?entes S8 :ncontr�m
em atividade. Apareceu agora um que esta dando dor de cane

ca aos outros. Trata-se do sr. Prestes Maia, ex-prefeito da ca

pital paulista, que pertence ao Partido Trabalhista, vitorioso
nas urnas paulistas.

flor!onópol's - Domingo, 16 de Dezembro de 1945 9558

o t lião l'epresentamSolícitou exoneração
Interventor gaúcho Igin�{ul�ja .. � 1

P ALTi'GRE 15 (E) o d b d
..

I
Buenos Aires, �5 (E.) - A

. '","" , ;. - esem arga 01' Samuel Figueí- Unl';:'o Dernocrá t.í r rt .

.ed d S·l.
.

t '. . . a, ulCU eln eX ensore o a, uva, ln erventor no RlO Glande do Sul, SOlICitoU sua documente di I"C·'
,

"'VI"dem�t�O d:que�e c��'go _em car�t� írrevogavel,
d jtro do In��rior,lp���ua� ;f;�tl�= Onda de Cr�llIIImljeS n�_lngl!Jtllrrae on em a n01 e nao era ain a c.onneclOO o nome e seu I mento do chefe de li' V -

I II li ".s�cessor;. que, entretanto dever; possivelmente ser, nomeado Ilazco e do sub cl _ f�O 'Melal' �ainda hoje. ,.

ae e O ln_a, .

t t d t d. Ambos, QlZ o documento, nao Londres, 15 (R.) - O mais men e em o os os pon os a

n-------h------·----------t-9-4-6-. I representam nel1hum� garan- recente dos incidentes na onda Grã-Bretanha, inclusive con-

ois mil êes de rádios em I
tia para VIda da popuiaçao e de crin-:es sem preceder_:tes que síderável número de menores

_ • , • • A • , • constituem um fator de pertur- ora esta varrendo a Gra-Breta- de 17 anos de ambos os sexos,

t IL<?�D�ES, �b (B,' N. S.) -

A_1�du�tn� britânica �e rádio bacão. O documento acusa ain-' nha foi anunciado hoje de mormente os fugitivos de �'e
e le evisao

t. ev�ra. ace:.erar � s_ua Pl� uçao e pa� ebm pdena es- dao Ministro do Interior de es- I Glasgovv, onde miss Ani 'Wi- formatórios. Outro grande pe

�a94a6 a pal� Itr e janeiro fPlt'OXlmod' . proflT�made a ora lhO padra tal' mancoornunado com c:s thers, escrevente ferroviária, rigo é dos desertores das fôrças
� consis e em manu a urar 01S mu 10€S € aparei os e propósítcs do I

.

. .. , d foi assassin,ada a tiros na esta- armadas, munidos de revolve-
ádi

,.

ilh d t d televí
- I JelOn1s�a::; e .

t t
.Ta 10 e varies mi ares, ,e re.cep ores, � e e-nsa? 1 provocar tiroteios. ção oriental de Polosklifield, res e metralhadoras por a e.1s,

. _0 C:0nselho da. I�d�s.tna do R�dlO, de a.c�rdo .com nego-I'_ por um indivíduo que entrou sendo alguns dos crimes regis-
Cl�ÇO:S Junt? ao M111lS�enO do Comer�lO, decídíu d1spen3a:' .5iM· ri em seu escritório e alvejou-a tados, dos mais violentos e hor-
mllh�es de libras esterlmas !la produçao ?e a�areII:0s_ de rad1_O � ais 6reves sem explicações, ficando tam- rípílantes. _populares para o mercado Interno e mais dOIS milhões de lI-I Detroit l

õ

11.'-') _ O si d' bém feridos em consequencialt t ' deverá duzi '"', o 'J'-'. ln 1- I ----b:�'as qual?- o ao p�ograma ,expor auor. que eve.ra pro UZ1�' 11:10'1 cato dos trabalhadores na in .. dos disparos o porteiro e um

i . o •�elos == �p.erfel(;oad?3. Cl� q.:l�..

OS 5ue �e des�1l1am ao ,publIcn I dústría de automoveis ameaça emprega!}o. ° a�sassino arrom-. 011"1818 inscritosao Remo Unido. As caracterrsncas mais salientes dos mode-] 'l<"'''�1'111a1'� \'1'111-'" E �'1- 1'11 Ibc,u então a caixa forte mas ti
_..

1 I
,�'''' o .c ecinco m .1.10-1

'.1._" .I. �.,

los para 1.��6 serao as 1.1�has ",maIS modernas dos apareI lOS !-; o
I mens á greve, para reforçar não encontrou dinheiro algum. Rio, 15 (E.) _ Acham-seseu alto. g,lau ,�e selectlvld��,",. .... . '1'
�ua pre35ão sóure a General

*

.
inscritos no concurso de ad-

.
Notl�la o .�o�don St�l q�e as .f,lll:nas que. ax::_tes da guel= Motor�._ Trata-se de membros Londres, �5 (R.) -, cresc_c1 missão ao C�rs� de Prepa;ração:�'. possmam llba90�s. u_ltlamallnas Ja_r estabelec:e1 um seu�, a!l da Ul1lao dos Eletrecistas e c�da vez maIS neste paIS a tel- da Escola 'l1ecmca do ExercIto,1,JgOS mercados e m1cml am a exportaçao de apar elhos de I adlo. I Tecnicos em rádio e máqumas. nvel a�e.aça represel?-tada pe- a realizar-se nos dias 3 e 8 de

B "d 11 b t lo sindicato automobilístico cli- los cnmmos?� e d�lll1quentes janeiro do próximo ano, os se-arrlca a umana luom ii e Irigiu um apêlo a esses homens, de toda a especle, agmdo atual- guintes candidatos: Capitáes:
I 1111 f-f

r

d"
. pedindo que suspendam o tra-

B Oly Lopes Dornelles, Alb.erto
Surabaya, 15 (E.) - "Civís I �OS ii I UU �OS ba.lho nas cinco principais fá- rinde I J�rge F,arah, Wilson Freltas,

holandeses europeus liberta-I Tokio, 15 (E.) - O govêrno bncas de ferramentas da Gene- L1dlO Mazza Kotarsky, Ivaldo
dos recentemente das mãos dos' japonês deverá realizar, quan- ra1 Motors, a menos que a em- A Empresa Intermediária, Hamilton Azambuja, Adherbal
revolucionários, dizem que ês- to antes, reformas agri:_;olas preza desista imediatamente que obedece à competente Serpa da Fonseca, Bolivar Os
tes os empregaram como �arri-' que �enham acabar _com 0. ve- d� agir -de má fé nas negocia- direção de ::\1. L. Araujo, ins-

�a.r. Mascar��ha, N�ldir Lara_n-cada humana contra os mgle- lho SIstema feudal de latlfun- çoes. talada no número 23 da Pra- Jellas Baptl:sta, Lmz Joaqmm
ses, empilhando-os no sólo e dias. Esta foi a últi:na t)rdem

O- .

ça 15 de novembro, especia- de Figueired? Bo:_rorino, Ald?-sôbre êles colocando sua� �e- dada por Mac Al:thu:' aO.,Mika-1 ' s tesnUfos de Arte lizada em desembaraçar as- va�dro G�lmaraes, _

Valmll'
tralhadoras, com as quaIS dlS- do. Antes de qUll1ze de m0-l"ço.... suntos junto às Repartições Ba1 bosa Carvaledo, Joao Amor
paravam contra os �rit�nicos." vindouro, de:,e�'á ser aplcsen-! da Ora-Bre,tanha Públicas do Rio, S. Paulo, Div�no, F.ranz �raga B?et�er,
- declara hoje a agencIa notl- tado ao Q. G. allado o plano pa- � L d _ 1

-

(13 N S) _ O
P. Alegre e Florianópolis, Jose LUIZ de LIra e �llvelra,ciosa holandesa Aneta. ra essas reformas. I' 'b�,n I1es, d ..

a . .

d
.

'd
brindou-nos ontem com uma Humberto Alves Amonm, Ar-pu �co,on. nno, que .ev1 o as dúzia de bonitos lapís-de- thur Guaraná de Barros R'o-

O
.A � ai L

.

d e6t! e � nll!llfer � I contmgenc1�s e. pengo.s da pau! Gratos. berto de Almeida Serra 'New-pOI�.I0 Ue 08 r � UI �u fu guerra, se VlU p�-lva�o da pre- ton Monteiro Raulino 'de Oli-
, I sença, nas galenas de an� e FI·lmes I'nglese� veira Aristoteles Castello daLONDRES, 15 (B. N. S.) - O porto de Londres desempe-1museus de Londres, das obras- ' U

.

II
C t' Fp' d B t Ih PI'nhou um papel importantíssimo no desencadear da invasão ao I primas e dos tesomos artísti- Londres 6 (B. N. S.) - Os .�s ci Rm�n � _ �t!i �-

Continente europeu. Desde o Dia D. até o dia 31 de agôsto de I cos britânicos, reajubila-se an- planos da indústria cinemaLo- �� o

t �, o� a

r alI� o, or��?101944, foram embarcados e descarregados no porto mais de te a persDectiva de em breve gráfica britânica para produ -

V �n ell� ,a� u�o de � Vdra

31l.000 homens dos exércitos britânicos de libertação, mais de I poder rev�-los em seus Dl'irrüti-l ção de uma grande número de H�l?SOp' ?�e C· I '. ed Couzta,, .

d 66000 t I d d bast C'" e t .
•

1·"1 G
-

B' t' 1
,. elO amon OV1S a os a123.000 veIculas e mms e. one a as e a e lu1 n os vos locaIS. 11 mes na ra- 1e an Ia, állm

G 1
-

I '. G . TIde todo geúero e munições. D�is mil n��i<?s foram .carrez.ados Esses tesom"os de arte, que já d� se reduzir�J? as irnporta- la�J�o, smar onzaga .0-

Ilas dócas de Londres e os vagoes ferrovmrlOS p2:1"a ISSO ut111za- estão sendo recolocados nos çoes e mtenslf1car-se a expoJ'- ,

_dos somaram 62.000. Simultaneamente, no me.smo período, o I seus respectivos lugares, n.a- tação, estão sendo executq" j,� Primeiros-tenentes - LuizpÔrto completava a construção e a remessa de numerosas uni-! viam sido ocultado;:; ·�m e"l.�on- com pleno suceS"So. Os estúdios Gonzaga Moura. Moysés Cha
<.iades destinadas á montagem do porto pré-fabricado de 1\r-1 derijos seguros, ficando. assim, do grupo "Hank Film" lança- hon, Alberto Chahon, Ayresl"omanche, tendo sido a Cidade responsável por cêrca de 75 por I a salvo das destnricões da ram, há poucos dias, qua�ro Tovar Bicudo de Castro, Silvio
-cento da estrutura de concreto nec�ssária ao audac�oso e�l1- guerra e conservado" para ad- novos. fi.lmes, que já �stão s['�l- Guimarães Filho, Romeu M'1ri
preendimento militar. Assim, a despeIto dos bombardelOS ame- i miracâo das geracões futuras. I

do eXIbIdos em LDnares. S9.0 nho Leite, Luiz Fernando Val
Tiores e do período de ataques germ�ni�os por mei� de bom-I"

.

'"
eles: "Wicked Lady", "�rief Maia de Carvalho Rocha, José

bas-voadoras, Londres tornou-se o pnnc1pal trampolIm para a I Lucros das em�re�as Encount�r", "1 Kno\:v Wnere lin Scheneider, Hélio Carvalho
libertacão da Europa. ' & .. _til lá' I and Gom.g" e "Sealmg Wax". Barbosa, Edward TeivE' de Fa-
-

..

"'- I Rio, 15 (E.) - Noticia-se que As duas mai.s recentes produ· ria Pereira, Erick de Carvalho

Ab"DO dflà emer"e"'ncl·� I vários candidatos a Assembléia ções da "Rank Filme são "Ha·· Costa, Francilio Paes Leme,
.' 'li .' _i .. " � "

. !I . .' U, I Constituinte, se eleitos preLen- ks Progress" que já está sendo Adhemar de Mesquita Rocha,
dem incluir ao texto da futura exibida na Grã-Bretanha e Jose Alfredo Ram'os da Silva

lUO, 15 (E.) - Com relação ao abono de er:re�'gênci� conce- Constituição, um dispOSItivo uma película de longa me�l"a- Reis, José Edmundo Isaacson
dido aos servidores civís e militares, houve dUVIdas sobre se pela qual os empregados COIYl- gem baseada na peça "CesaJ.· e Cavalcanti, Nilton Ferreira de
também seria contemplado o "pe?sOal ?e Ob:'�s':' . . II pulsóriamente participarão dos Cleopatra" 51e Bern.arcl: Shaw. Freitas. M:ario Casal. Jorge Al-

Daí, as consultas que a respeito fOI.am dll1gldas ao Mm1s- lucros das empresas e que se1'- A produçao de seIS filmes no berto Portugal de Carvalho,
tério da Fazenda. I virem. Caso não se.ia inclt.;_ida curto espaço de um mês, ll10S- Murilo de Macedo Loyola. Jo-

:Sab�-se, . agora,. que por deteEminação do pre,si?-ente da I na. Carta .Magna, aquela. COl;- tra o g�'ão de dese�vo_lv�n::ento sé de Mpndonca Freire, Hélio

RepUblica, fOI autonzada a extensao daquele beneflc10 ao refe-l; qwsta socIal, sera ela obJeto ae que a cmematografl;:t Dntamca Drago Romaro e Dilio Lir.Ga
rido pessoaL u._l11 ante-pJl"oJ'eto de lei. I está 8tiIw:indo ...,., 1 ..:!

c !_3 J01."ua.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A óPERA - Deixando de
parte a intenção de imitar a

tragédia grega, o melodrama
italiano evoluiu para a forma

operístíca. Surgindo como es

petáculo de corte, em Florença,
a ópera deixou de ser aristocrá
tica transformando-se numa

forma de arte popular. O can

tor foi adquirindo poueo a pou
co maior importância e as

árias, em vez de simples pas
sagens no decorrer da ópera,
tornaram-se as suas máximas
atrações, em torno das quais
girava, por assim dizer, o mte
rêsse da peça. O novo gênero,
porém, nao se firmou. Veio �
decadência. E logo um mOVI

mento reformador, nascido
também na Itália e que teve,
como representante máximo o

grande Gluck. No século XVIII
a ópera conquistou a i n d a

maior popularidade criando-se
teatros especialmente destina
dos a êsse gênero de arte. As
sim nasceram alguns dos fa
mosos teatros italianos, inclu
sive o Scala, de Milão. E a mú
sica italiana difundiu-se na

Europa inteira. A êsse respeito.
Guido Saviotti cita opiniões de

Bellaigue e Vernon Lee: "A
Itália - diz o primeiro - dava
aos pobres um pouco do seu

ouro e um pouco do seu gênio
e de cada asilo de miséria fa
zia uma escola de beleza". E
Vernon Lee: "A Itália deu a

toda a Europa a sua música es

pontânea, nacional, que, mes

mo transportada para o terre
no favorável da Alemanha e

cultivada por alemães, não dei
xou de ser italiana".

�.
-

. J;VtJ&ESAB/A ....

· .. que, até 1905, era o

.Equador o maior produtor
mundial de cacau.

xxx
· .. que, segundo o último

boletim da Associação dos
Granjeiros A me r! i. c a nos,
há atualmente nos Estados
Unidos 389.469.000 galinhas
poedeiras em plena produção.

* * *

· " que W. J. Hartridge, car

teiro na cidade de Manchester,
New Hampshire, EE. UU., re

cebeu em testamento, de uma

rica senhora, a importância de
10.000 dólares porque lhe ha
via entregue sua correspondên
cia, durante 14 anos, sempre
com "um bondoso sorriso nos

lábios".
� * *

· .. que, na Inglaterra, nu

ma sala do Parlamento, há
uma barra de platina com duas
cavilhas de ouro; que a distân
cia entre essas duas cavilhas é
o pé, a medida padrão de com

primento naquele país; e que
antes dessa solução tão sim
ples, o "pé" era o do rei, e va

riava com cada monarca e

com êle a jarda e tôdas as me

didas britânicas.
* '" :;:

· ... que, segundo o autoriza
do crítico literário Bernard De
Voto, do "Harper's Magazine",
Sinclair Lewis, ao caracterizar
o homem-médio norte-ameri
cano no seu famoso persona
gem Babbitt, um homem tími
do e indeciso, estimulou as
aventuras agressivas dos ale
mães e japoneses que possivel
mente acreditaram naquele
cuadro f21,') da psiCOlogia
Ianque.

IJISTRIBUIDOR
ARNHOLD S. A., para Importação e Exportação, Rua Anila Garibaldi

231, São Paulo, com afiliadas em Nova York, Londres e Zurich (Suissa),
deseja manter neste Estado, distribuidor exclusivo, por conta própria, para
os seguintes artigo�, ingleses e americanos:

J SERRAS MECÂ�ICAS E LÂMINAS

INDUSTRIAIS
MICRO-TORNOS DE PRECISÃO

I COMPRESSORES E REVOLVERS (Para pintura)
CORREIAS DE COURO E BALATA

I
REFRIGERADORES DOMÉSTICOS E COMERCIAIS

DOMÉSTICOS AR CONDICIONADO
BEBEDOUROS, REFRIGERANTES, CONGELADORES

FARMACÊUTICOS 1 SABONETES MEDICINAIS

J (A maior organização no gênero)

Tratando-se de firmas de projeção mundial, as respectivas distribuições
serão confiadas somente a firmas que possam preencher os seguintes
requisitos:

1)

2)

Absoluta idoneidade.

Conhecimentos profundos do mercado, bem como organização
perfeita de vendas para o artigo que desejar distribuir e para o qual
já deverá ter boa freguezia.
Garantia de um mínimo de vendas.

Manutenção, por ceata própria, de um estoque suficiente para
atender às necessidades do mercado, tendo-se em vista as dificulda
des que ainda existem de entregas, frete, etc.

o ��r�v!p�!n!' O �
�
!

80,0(11
45,001
25,00'
9,00

3)

4)

I(. Depois de estabelecido um acôrdo preliminar. será enviado um represen

tantepara ultimá-lo no local. combinando a importância �o �stoque �u.e deverá

ser mantido e demais condições. Propostas. dando referências bancarias e co

merciais. bem como demais informações sôbre a firma, para o enderêço acima.

Redação e Oficinas à .rua

João Pinto n. 5

Tel. 1022 - ex. postal 139, II
I

ASSINATURAS
Na Capital

c-s
c-s
Cr$
Cr$
c-s

TI'

Compra-se
Mobília

. de sala, grupo est o
- fado, em bom estado .

Dirigir-se à caixa Postal 106
Nesta.

Ccmunícacão
f

O despiilchante ALVARO
TOLEM'fINO JUNIOR co
muníca aos seus disun-Itos �omite:ntes e Amigos,
em geral, que transferiu
seu escritório para a rua
Felipe Schmidt n-. 39

I- loja -- onde espera
continuar merecendo ii

confiança que lhe vem �

sendo dispensada. 'I'.Florianópolis, 10 - XII - �5
5 y-3

Cereais em grosso
Manteiga, qUeijos, xarque,

banha e salgados

MA BEL, FO SECA & CI
Comissões .. ConSign8Vó6s .. �onta Própria

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

Rio de Janeiro

(aiXà Postal: 3794
Telefone: 23-1598

Telegramas: U!CAM

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

alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais, Fecula ,

cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. F'azernus finan-
ciamento até 80% sobre o vaior da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

HJ'1 �)E }.ANEIR()--BRAS[L
'--"'-- --_.-._-�<-- ._._._- ._.__ - �----_._"---------------

Ano
Semestre
Trimestre

Mês
0,46Número avulso

No interior

II Ano c-s 90,01J',
Semestre c-s 5o'O<tl'I'rimestre Cr$ < 30,06

..I I

Número avulso Cr$ 0,561

I, I o,A::i::Oa:,�:d�::: :::tr:�:Ii_
! cados, não serão devolvidos.
� A direção não se responsabiliza
1 pelos conceitos emitidos nos

1 utigol assínadoa 1

I p�����?est��inta��; sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

Vida Militar

::-,totas R uraes

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária

Jurisprudência
Kotas Científicas
Govêrno do Estado
Fatos Políticos
Notas Locais

pg, 3
•

�

5
5
I)
"}

"� lJi1 b

2

5

6

Direção de D_ S_ Lino :

Noticiário Estrangeiro
Noticias do País
Pelos j\.:[unicipios
Estatística

Esportes
Notas da Prefeitura
Vida Escolar

Direção de E. Flores :

"
:3 I

; I!5

s I
I

Magazine
Concursos

Vida Social

'Nem todos sabem

Religião

Reportage1ls de:

D. F. de Aquino pg. div,

BR ITO
o alfaiate indicado
Tiradentes, i

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PReZADO LEITOR: Se o que !h

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

para que alguma falta não se repita; c

!\ÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarai
nbc-a á SECÇAO RECI,AlIfAÇOF,;i.,
de O ESTADO, que o caso será lendo

• sem demora ao conhecimento de quezn
de direito. recebendo Y. s. uma infor-ma-

ção do resultado, embora em alguns ca

sos I1�O sejam publicados nem a recl�.

I
I .

I Aparêlhos elétricos
A Instaladors de Florianópoüe,

à rua Trajano n. 11, avisa à �ua dís
tinta freguesia que dispõe de opa ..

rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis fJ

sem corcpromisso para seus servi
ços.

Possui também oficina especialí
zada, ('0,'1 técnir-r.s profissionais,
pura ('.021'el'los de aparêlhos clét,,·j·-,
V[J� I EFl "amr ntn 'ce motores c ri�
n:T1I' i, eihb:lizadores, L'170"l dn

, .... P ';om.' r, fO,-sre",or ana. elhos mé
I dicos p outros, com exceção -le t�p.G�
I relhos de rádio.

mação nem a providência tomada.
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LIRA TENIS CLUBE
Dia 22 - Soirée dos Rachareis da Academia de Comércio.

Dia 25 - Natal - Matinée infantil dlas 15 às 19 horas e

Jl1 seguida.,soirée com distribuição de bombons e prêmios.
Dia 31 - ReveiUon - Surprezas Traje: S.olting,

ranco, summol' e dínner jacket.

------'----------------------------------------

'rodllto àentífico paro embelezar os seios
Honuo Vivos Jl." 1 Jl<mX � mo. pecuenoe eu fIacldot
Honao Vi_ a," 2 pam 011 88kl. c;rróDdN. vol_,
InofemiTo 1 saúde - Fórmula de alNolut& collfian?-
" R.' .,6_'_ ns........ ,

........... 114 - em Bl_ JIIw. d.
-...u.. • .,.. - ... lIaiat: ,......... .s..t•
...na.... ,

A�i J'�r.� SeCl

'J- c;JJ Nc.tu�eza faliu:!

Iz'a:rm·'!
IUGULAI

I �G_,...........:-....� __ .ti.a
..._�........

I

Vai melborando
Rio, (A. N.) - A repor-

taaern ouviu o General Albino, -Iantes da sua partida para Põr-

S
QU�R VESnR·SE COM CONfORTO E ELEGAMelA ?

, to Alegre, tendo o mesmo reito I PRQCURE A

tnax - mi! rotações - força TvIilital' sediada em Porto Ale- ,

de fi a 8 cavalos, possuinda co-
gre e ragressareí ao Rio para I �

e de óleo. assumir o comando da P R.

M'I�
Saídas - 2 hora. da mai"ugada

O motor pode ser examina. Sôbre o estado de saúde do 0€-
dO,em Itaiai com o sr. Oswal- teí d

. Joinvile • Fpolis I]..... neral Góis Mon elI'ü e q'lem
. - ,

:oIIJ Dutra delezado Instituto d'

I
� é amizn pessoal, 1sse: .

Os Marl'tl'....." os. Tretar com SI'd o " Ih II S'd 9 h d m ha-
,

m... "O General Góis Val me 0- �
.u 0.11 -- 011'011 a a�

ti Naceti à rua João Pinto. rando sensivelmente. Os ares �
34 't'e'$f II?' b

� Iaformacões ,nesta redação
���:__ ..:,l"t, de Petrópolis teem feito e�11 i

,.

DOENÇAS NE-RVO,SAS àquele velho caibo de guerra. ...,,;

·C S�I... e os l'esult�dos das e1e1-
II ,I'ln Og progressos da mediel,ne. our . .:;,

_ <:\. .','

tr�;-' as u<'Ienças. nervosas, quanda I ções, disse: "Nao se discute. As

{�'t�tias em tempo, são males pel'. urnas devem ser respeitadas.
oi "Ulent .... , .

O " . - hlis : e reme,:,mvel�. . cu�an",el- Como as eleicoes foram � one$-
b �O',' luto da !gnoranc.la, 50 pod4l , �.; n � l''''di''-
..reludl'''� 'd' ''> _C t _. d t'-1S e l1v-res CLe"o O",\� o ve_,� ��

1�'
t:.. , os lU lVluUOS .... e a....os c � --' ,. "

•

•

IS enfcl'lnidarles o Servi;;!} Na- tum delas é irrecornvel. A m!s-

�Ilnal de D()�llças' mentais disp6e sàQ das Fôrcas Armadas é dar
11111 Arab , t" - .,_ d .

'

f 1 't M'tuit .

1'I.a ono, que a""n e gr.a- pôsse a Quem _ 01' e,eLO, aIS

d' alllcnte os doentes nervosos ln-�' .' _"'
", ,;l. lt . d.Igentes l'a R D d 22" "I10vld",ues SO auanuo vo aI e

.

11
•• 1111 i!O I) TO ,'.•�l'J" -

•

-

.'
horas. diàriamente. Porto Alegre.

BREVEMENTE
Reobertura do Laboratório

Raclio- Tecnicc-Electron
Fundado em 1935

M"ntol}em de rádi�$. Ampli
fiend()ru·Tro.nsnl-lllSO'l'''

MobriGl importado clitetn
ment19 à'OIl U. S. A.

Pr-opri-etário
�mar GeafgS·S Btihm
llectre - Tecnico - P-rofi9voncl

formado na Europa
i'l·oria.nópoH.

�U(1 João Pinto n. 29 -. Beb,

GOMBA'. O CERflRO CUSIllO

Se v, verifica Que esquece os

pontos dados em aula, se v, sente
:'SUílS energias decrescerem e se

�adlga ao mais te ..re esforço flsico,
lembre-se do seu cérebro, O

-CansnC'o cerebral é a causa vital
de tõdas as perturbações cujos
sintomas são: insônia, perda de

.memu:"ia, dores ele cabeça. máu
i1Um01j esgotamento n e r v e s o

PCi' excesso de estudos ou de

à�vers':'es, perturbações dos. 01'

..005 4as secreções, etc, SI V,

começar a sentír um ou todos
{�stes síntomas, reCGHTU ímediata
mente aos FOSFATOS HORS
J?ORD,

,CSF'A'I'OS HOR.SFORD contêm

�'!l sua f·jrlnuia: sats
..

de ]/l.agné-
1:' C:.1lC!io1 socuo, Fe!TO e todos

.s fosratü$ incHspensaveis ai) per
leito tuncíonarnento do céreb;'o

-e cios nervos, FOSFATOS HO
IlS?ORD produzem efeitos rá

'Picos e excelentes com 'um

vidro apenas.

lotor a óleo

DJILtmADO I: ClÁ
ãq�iIMili,M ., �9pl'$."n�a;s.. �m aelfaJ

I Q_
......

-u-
....

e·
..

··m
...

...,.,..-a
.......

c
....

·h-
..

o
......

u
....w....

?-"""T---\VÉ�ÃDOiÉS---Ma.triz: Fiorum6polb '

II

Ruo Joã.o Pbtto; n. !l
Coixc P.ntal. 31 Perdeu-se uma cade'Cr,ata de es- Vendem-se doia ventiladores 9leo-

Filioi: C!"�,.d.6.ma trangeiro 19, perter.cente a Ivan tI·icos. grandes. pai'a cin'\Cl de me-

R�,� Flo��C!n() Pah:l)to. nfn {);;,:HI, Cean, A pes:$oa que a a.eho ... pede-, lia ou parede, sando um oBcilCU'lte,

PI'Õ?l"ioi,,-Ti!!)16g,,�<111: ·PRIMUS" I � o fO'lor de entrslJor no. pencão

1
proprici!! para B!Ilcrit.ê;rio. Darbea

Jll.Q'tl<' �q '1100 prlncip(l.la muni.dpioa ! Bta, Co tQ!'ina, qua será gratifi.cada. rias. cafes, e'i:c, Tratar no. rua Al-

d.o �{.'.:..,À..J � 3,,-1 l-;�j.�·c:u"t.·�� L.Q.n-..i:,G,:1 i: ..

..;;::;.:'....

. ��-

� � CIJrWi&0JLã(J
co� �GnW1�...

9 Um único óbito
f I Rio, (A. N.) - Falando

f sôbre o estado de saúde dos

t pracinhas internados no Hos-,

I pital Central do Exército e co

! mo vão passando, o coronel

t Florêncio de Abreu, diretor da-

I queíe estabelecimento, disse:
"Dos 1.703 evacuados da FEB

I para o- Hospital Central do
Exército, estão ainda hospita-
lizados 103. Daquele total de
1.703 registramos 454 incapa
zes e um único óbito. Os ou-

tros já foram recuperados ou Isão recuperáveis. Dos feridos
entrados no Hospital o núme
ro dos mutilados é apenas de
27. Entretanto êsse número
aumentará quando forem in
cluídos os que foram evacuados
diretamente para os Estados
Unidos, alguns dos quais já es,

tão em viagem para o Brasil e

outros permanecem naquele
país recebendo aparelhos pro
téticos definitivos. Dos eva

cuados da F. E. B. para o Hos

pital Central cêrca .1e 12 por
cento eram débeis mentais, .Tá
foram recuperados ou são qua
si todos recuperáveis restando

pequeno número de casos defi
nitivos. O tratamento de nos

sos doentes mentais é sempre Iadequado a cada caso. O mais

frequentemente usado é a con

vulsoterapía, Terminando dís
se ao jornalista: Como vê, a

guerra terminou para a tropa
mas não para ° Hospital Cen
tral do Exército.

VAN ESS. à base de «creme ve-.,.éom baton

ludo", que se encontra nas seguintes tOntlr.

lidades modernas: Passíon, Selva, Amor,

Framboíse, Gala, Vívíd e Orquídea.

Baton para os labíos

a famosa marca americana (

criação ao mesmo tempo da arte e da eieneia !

* Use tamDem O pó e "roage" avelUdado e atolllt

zado VAN ES6, que tornarão irresistivel a sua Clllit8.

3
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A Valsa
Move-.se, treme, anseia, empadídece,
Cai, agoniza; acaba-lhe nos braços:
Resfolga, arqueja, torna, reaparece.
Solda-lhe o seio, a bêca, as mãos, os passos ...

Gira, volta, circula ... Os olhos lasses
Tem .langüe, mole, voluptuosa prece,
A fronte branca ao colo dêle esquece .

Atam-lhe as carnes tnvísíveís laços .

Na! sala, a um vão, inquiéto a vejo... e o vejo!
Sofrer? Não sei... Mas, toma-me um desejo,
.Ao v,er um só nos dois, o grupo enleado ...

Rojar-me ao chão, à terra, de repente, IE, nas voltas daquela Taisa ardente,
Morrer em baixo lie seus pés, calcada.

I(Luiz DelfiM)
-----

I á z a r o !l
,

Por Pedro (;lÍcel'es (dedicado-ao poeta e amigo Cardoso).

Levanta-te, Lázaro, e anda!
Tu, que morreste para a vida, para tua própria "ida,
'Tu, que para não sentir o fel, vertestes veneno letal em leu cálice,
Tu, que do fundo de tua sepultura, te negas a voltar à luz.

Levanta-te e anda, que leu outro eu espera-te à beira do dia:
Tu que procuras ,fugir de ti e de todos.
Ouve! Eu morri por ti também! Não tornes meu sacrifício inútil.

Levanta-te e anda: sempre para frente, sem fraquejar;
e as trevas ahrir-se-âo à tua passagem. comoj as águas do Mar Vermelho

[ante I) povo eleito.
Levanta-te, Lázaro, e anda! Sou eu quem te ordena,

Florianópolis, 5 de Dezembro de 1945.

Paisagem de Acary Margaúda. o conhecido e popular Ji)ittter
catarinense, o qual 'inaugurará, na próxima semana, na' Associa

ção Catarinense de Imprensa, a 15,a exposicão d� quadros seus,

óleos e aquarelas. que vão despertar" mesmo interêsse das ex

posicões anteriores.
Modesto. sem pretensões, Acary Margarida vive do seu traba

lho reasríndo à ilIldid'ere:rncca do meio com o multiplicar' esforço
em' prot da arte pictural.'

NATAL
CORIOL.;\NO GóES

Treevas. .. Imensas trevas. .. quando um dia
No cimo do Sinai, Moisés, proféta,
Recebe a lei da vida tão completa
Nos encantos do amor e da harmonia!

Vão-se os secl'as ... e () vulto de Maria,
Por uma inspiração de voz secréta,
Sôbre o mundo de novo a luz projeta
E o Salvador aos povos anuncia!

Jesús, oh! Cristo, aurora da existência,
Fonte da graça fóco da Verdade,
Amor que santifica a coração,
És a vida do céu em pura essência.
Desvendando os umbrais da Eternidade,
Teu Natal nos conduz à Redencào!

(Do livro "Surtos da Verdade")

l\1c)s
'9

�==--� 1 C---'\ r-\(-/{\ .:»

Sim. caro TheltoI'. em Ftorlauépotís '[}OIl!CO acontece
sem () co nheclmeato de todos, Há? porém, peqneníuas
coisas que você não percebeu, fat.os e Iugares onde o seu.

OBUll' não se demorou,

A SOBERANA
.,

os i)ro.jJltos necessários ao sell

delicado paladar.

Sei q me vf.lrf' uão se porl r lembrar rlf' com.O e quanrio
surgiu. aquele eoqueírtnho na Una do Carvão, O rato e
que mergulhando firme as ávidas raizes, um. daa êle
apontou ao céu com um mude tisnado e vig·oroso. E ali
ficou, Integrando-se na paisagem da baía, a dar-lhe um

toque dos mares do sul.
Você talvez o visse, grácil e flexuoso, drapelaudo as

paln..as aoves Dum alegre e desgrenhada saudação ao

nosso velho, ao nosso rabujento vento-sul.
Bebia então a salsugem dos vagalhões - blínrcan

r10-:s-e espumejantes no impacto com a Ilhota,
QU311dv a iúrhl (�eS83Va, caindo peneirada. UmA ehu

viaha miúda, as iQlhas eseorriam ágl.la, imóveis, numa

triste�.a e Iasshíão Iurinltas ...

Mas o sol das manhãs Invadas em anil secava-lhe
h,�'�; os cahelo-, 'dojTaT,a-O'i, aquecia-Ihe o sangue verde
da clorofila,

]E nos ocasos. que tornaram famosa a nOS'I3 terra,
através do ouro velho âa tarde, aquele eoqueãro soíteí
rio eureitava VI hozizunte,

Ássün viveu, asslm contou 0)< aUDlS ..•

Do alto da SlIB.a coma, quanta vez vibrou com a mo

drlla1i� que se lhe agrupava ao :pé nos domitlg'os de regata.
Quautas veses no seu tOPQ uma baadelra vitoriosa

não h-etlUiloWl entre lI'li:-;O'i e aclamações.
Quautas vexes um canivete, em mão apaíxouada, lhe

disse ao tronco que alguém amava alguém ...

Como tudo no 1lIUD. iilldo, todavia, êsse coqaeiro tinha
tlle enveíheeer.

Â principio, uma e outra folha desprendidas que o

ma!' levou à. prala,
Depols, 4) tempo o despojou de tôdas, euearqailhou

lhe {)I tronco mutílado, deixando-o uma. ruína em pé.
* * *

Creio, leitor amigo, que você não notou a transtor
macio.

-

Há coisas mais importantes na sua vida de traba-
lho ...

Mas 'Vá. ,'á, vê-lo, Olhe da praia para o Iargo e des
cobrirá que alguma coisa se foi. Você se sentirá como OI

garoto a que falta uma peça. no seu jôgQ de. armar.

E parece-me que estou a ouvi-lo, na nossa prouân
, eía caatada:

]É v611'dade ! En nem. tdnha reparado ! {)I ooqueírtnho
d.a ilha lo Carvão morreu ...

L1LM

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

J��!!�te ��!�� I pad:������taria'
Em frente ao Cine Ritz TÕDAS AS TARDES grandes
Jóias -- Relóg'ios ótica I novid.ades de pães frescos.

A FILIAL: CASA GRILLO I Peca pAü PARIS.
Tem variado sortímeuto para Ru.a Álv.a.l"o de {�J.l.rva!h'Üt, 12

presentes e perfumarias. t TeR. 1.226

I É {'MA. HLL\.L DE

MOIUTZ & elA.

'·0 PARAISO"

o Paraízo é o verdadeiro
LIDER em sedas, linhos, tro:l!
picais. Isto, porque vende o

melhor, 'pelo menor preço.
f�Jli, ]i'eJipe Sehrnldt, 21

todas as NOITES nas vitrines

A RUA CONS. rv'IAFRA, 9,�
Acaba de receber grandes ne

vida,[es de lOGOS 03 artigos psr&.

EX'l'RA('AO DE (,AJ-,08

PRAÇA 15

Atende diàr-iamente das 2,39'
às 3.30 horas, menos aos

sábados

-,�-_�J

CASA YOLANDA

]}JI:atri;,: RUA 'l'RAJANO, 2

Filiai: RUA F. SCHltIID'r, !

Especialidade em sedas, linhOS.
tecidos de algodão, camisas,

gra .-atas, meias, perfumariaa"
etc.

Economize seu dinheiro COnlj
prando �m nossos estabeleci
mento6, que realmente são aS

casas que mais barato vendelll

Camisaria Julio
Artigo3 piU.'&' pl·N:.eI�teil - Bl.usões -- Roullro3§

(!.� Ba:l1ho - Artigôs d� Verão - Gravatas.
Isspe:ei.a.;b;ta em CAMISAS

I�UA COr;bELHEIRO MAFRA N. 3

o Presente pa.ra OI seu NoiYo, Pai 011 Irmão,
eshi �� �Ga:'! (H"dells. na CAMISARIA .1úLIO,

<1 1!1J1<8 tem n maior fmrtimento.
(ED. LA PORTA)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3 motivos de preferenda:

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

mc;t�or frota. Aérea. da Sul América. integrada por
aVia0. dos tipo. maiS modernos e velozes: os « «DOU

GLAS» DC-3, os JUNCKERS 52, 08 FOCKE WULF 200.

2 Os «Serviços Aéreo. Cruzeiro do Sul» t�m no corpo
de tripulantes 10 bi-milionários e 23 milionários do

.

ar. o que significa tirocínio impecavel e experi3n
CIO vasta. garantindo segurQn�a absoluta c.oa seus aviões.

3 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» oferecem
conf?rto perfeito ao. pasllageiros e pontualidade
mdxímu na chegada e partida de suas máquinall.

que servem a cêrca de 70 localidades diferentes de nor-
te a lul e de leste a oeste do país.

.
•

Servicos Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
Passagaíros .- Correio •• Encomendas o« Cargas

Clube 12 de Agosto
PROGRA]UA PARA. D}�ZEMBRO DE 1945:

,4 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 l"i'ESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

íníeío ás 15 horas.devendo se prolongar- até ás 19 boras.
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, previamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

22 boras.
OBSERVAÇÕES

\ l!lste programa está sujeito a modificações, que só se ve-

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

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

Atécnica moderna acaba de substituir a pena de

escrever por uma esfera de aço.

"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Uma & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

1 . '. que a Estrada de Ferro
Central do Perú é a via fér
rea de bitola larga mais alta
do mundo.

2. .. que um dos mais es

tranhos artigos de exportação
de Peíping, na China, é o la

garto seco, com o qual se faz
ali 11m vinho medicional cha
mado "vinho de lagarto", que
constitue um ótimo tônico,

3. .. que, entre os índios
centro-americanos Colchaguies
e Comechigones, onde reinava
a poligamia, em caso do fale
cimento de um marido, o ir
mão do defunto era obrigado a

casar com a viúva, mesmo que
já possuisse espôsa.

4. .. que, na Idade Média,
quando se tomava uma cida
de pelas armas, os sinos das

igrejas, bem como todos os ob

jetos de cobre, pertenciam ao

chefe da artilharia vitoriosa,
a menos que se estipulasse em

contrária na ata de capít ila
ção.

5 ... que, em Washington,
nos Estados Unidos, um raio

que caiu certa vez no tronco
de uma árvore transformou-a,
em verdadeiro termômetro,
pois o furo praticado pela fais
ca se alarga ou se estreita se

gundo o gráu de calor ou de
frío reinantes.

6. .. que, no Nova Granada,
cultiva-se uma planta que,
sendo amassada, produz um

suco exatamente igual à tinta
de escrever, tanto assim que
êle é alí empregado como tal;
e que. ouando utilizada, essa p--..----------------------�
tinta é sensivelmente encarna-

da, mas, passado um mornen

to, torna-se preta e tem, além
disso, a vantagem de hão cor

roer as penas.

Copynghl da

The /lAVE rOI! /I/ARO! Ine.

CARNAÇA SEca - CURTUMES
Firma paulista está interessada em compras
mensais. Cartas corn amostras e preços para

H O L L A N D & C I A.

renasce nestes noVOS

tonS CútV7<

;;:

SCHIAPARELLI inspiroU-óe
I 'do rorn Black Red,

no "IVl ü
,_

adorável e excitante cn�çao
Cutex, para criar êste h_n�o

<Yracíoso vestido de sorrec-
e b d" o
Famosa por seu ra�at1c

de co�res a 2:enlal de-
senso -,

_

�

senhista irancesa e�-
colheu, ainda, mais

cinco empolgantes
tons Cutex para ele

triz r a moda em su.a
fii:r.r:;iiiiíI.e� mai recente exposi

sição em Paris liber-

tada!

Young Red

Alert

Burgundy
Lollipop
Saddle a·own

J. W. T.

10. andor.

I
Rua Senador Paulo Egídio, 34 I

SÃO PAULO. I

seuS

intestinos
reguladOS •. I

Um reloglO•
como

Use para Isso

Pl\.Ul.l\S

Ouro para Denti$tas I
22 Quilates (Justo Título) I

I
I
I

Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao
DEPOSITO DENTAIUO

MASETT!
RUA SEMINARIO, 131 -- 135

RUA MARCONI. 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

" I
MARIA FERNANDES PEREIRA OLIVEIRA

MISSA DE SÉTIMO DIA
Antonio Pereira Oliveira Neto e filhos. Viuva
Maria Clementina Lcpes Fernandes e filhos.
Viuva Leonor Pereira Oliyoira e Família. New
ton Brüggemann e Senhora, profundamente
abalados com o repentino falecimento de sua

querida e inesquecivel espolia. mi'ie. filha. irmã. nóra e cunhada
-- MARIA -- agradecem de coração as manifestações de pesar que

receberam, e convidam os parentes e amigos para (1 Mina de

sétimo dia, que em sua intenção será rezada dia 18, terça-feira,
às 7.30 hora., na Capela do Colégio Catarinense.

Antecipadamente. agradecem aOIl que cornpurecerern Q íllte
ato de religia!.,. 3 v.-2

gradecimento e
o espôso, filhos. genro, irmãos, sobrinhos e natos

de SARA POLLI, convidam à� peasoos amigas e

purentes para aSllilltirem a rniesn d.. sétimo di(l

que mandam rezar, na Catedral Metropolitana.
segunda-faira. dia 17, às 7 ho rns.

Outrossim. a todos os que confortaram a família enlutada en

viando flores, cartões, telegramas, fonogramas. ou eornpoeecerc.m ao

sepultamento de SARA PO�LI. apfeltentom e ince r os agrQd ..c irnarrtcs,

de
ladwat

, • \110 e Inelensivas
Luxallns, ,de el�allmO ":goIganlslIIONail Vltl •

Campeonato, mundial
de box

Nova York, � (U. P.) -- O
empresario novaiorquíno de
pugilistas, sr. Mike Jacobs, que
possue os contratos de Joe
Louis e Billy Conn, para o en

contro em que será disputado
o título de campeão Mundial
de pesos pesados, no mês de
julho do ano próximo, decla
rou hoje ter sido interpelado
sôbre as possibilidades desse
embate ser travado no Brasil,
sob a garantia de entrada bru
ta de três milhões de dólares.
---,---

tEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí
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DAQUI I.

NÃO SAIO •

EU SOU DO"COH!_Jll[!
�

DR. SAVAS LACERDA
Clm íca médíco-cirúrgica de OU10W
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habihtação do COIlMe-

lho Nacional de Of talrno logla.
('ONSULTóRIO - Felipe Sehmi

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
ROSIDJl:NCL4. - Conselheiro Ma.

fra, 77.
TElLEFONElS 1418 e 12<M

DR. NEWTON O'AVILA
Operações - Vi"s :Urinál"ü_"s -

Doenças dos íntestínos, reto e

anus - Hemorroidas. TI'atamen
to da colite amebiãna.

F'Istoterapla - Intra \"erme}ho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às Il,30 ns,

e à tarde das 16 hs. em diante
, Resi.:.!': Vi.dal Ramos. U6.

Fone 1007

DR. BlASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifllis do Centro de Saúde
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS

- .A:F1EC'ÇõES URO-G&"'ITTAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóSlJLTAS: das 3 às 6 M. - R.

Felipe Schmidt. 46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGAO

Cirurgia e Ortopedia clínica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto "
})Iárlamente das 15 às 11 horas.
RESID�CIA: Almirante AJtün..

36. Fone M. 2;;1

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA l\1.f:DlCA EM GERA.I:, i

Doenças do coração. pulmões,

fl-lgado estômago, intestinos, rin", e

demáis orgãos internos de adultos
e cr-ianças

OONSULTóRIO: ·Rua Fernando
IMachado 16

()O:"!"SULTA:.S m:.iRiAMEN'fE: r
das 15 ás 18 horas

RJilSID"lilNCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Ma.nual 766

CONTA CORRENTE POPULAR t·Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A.ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

IJ RESER��S: c;� 12_.5QO.�OO,o�_1! R_u__

a
__T_r_a__

,Ja
__�_�_·S

D

__-_�_�_r�r_�_r._.O_�=�_.0_:._'_$ --

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Il1iautil da.
Assistência Munícípal e de

.

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAXÇIl.�

ADULTOS
('ONSULTóRIO: Rna Nunes Ma
ebado, 1 (Edificlo 8. Fra.ndllco).

Consultas das 2· às 6 hOJ"as
RilllSID1'..NClA: Rua :Marechal Gui

lherme, 5 Fone 7G3

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de AjJerfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro.
CONSULTAS - Pela, amanhá:,

diariamente das 10.30 as 12 M. a

tarde excepto aos sábados. das H
ás 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7. sobrado -

Fone: 1.461 -- Residência: Rua
Presidente Coutinho. 508DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
Ci011al de Medicina da Universida
de do Brasil). Múdico par concur
"SO do Serviço Nacional de Doen
oas Mentals. Ex interno dia Santa
Ca. de Misericórdia, e Hosprta!
Psíquãtrtco do Rio na Capll-lll l' e-

dera!
CI,iNICA M1i:DICA -- DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírlo: Edifício �mélí...

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás IS horas -

Residên.cia: Rua, Álvaro de Carva
lho nO 13 - Florianópoli.s.

DR. MARIO WENDHAUSEN
Mooico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu ""R&mos"
CLrNfCA MÉDICA de ·adultos e

críanças ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, H
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CúNSULT,AS: das ol às 6 horas

P.ESIDll:NCIA: R. Fel1pe Sohmldt,
38 -- Fone: manual 812

Não seja do UContra" I
faça o regime ENO -

"501 de FrudaJl ENO
laxante 8 antiácido
CiO deit·ar e ao levan
tar paroa garantir o

seu bom humor diáriol F R U C TAII

------------�

INSTITUTO DE DIAGNóS-
TICO CUNlCO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho geníto-urtnárío do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de RadIologia Clínica com o
-dr. Manoel de Abreu Campanarío
(São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X .- Electroca,.
diografía clíntca - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de F'ísioterapta - Labora
tório de microscopia e analíse clí
nica - Rua Fernando Machado..

I 1.15 A L DE

Maior número de
veículos para

et!!rI!���SO 1. H.) - Vel-I
euros e pecas destes, urgente-I
mente necessftados para me

íhoria dos sistemas de trans

porte do hemisfério, estarão
nos mercados exportadores em

princípios de 1946. em volumes
maiores do que nos anos de

pré-guerra, segundo revela o

"journal ot Commerce", edita
do nesta cidade.

Atribuindo a jnformacão a

representantes de companhias
'exportadoras de veículos, alu
dido jornal disse, ademais, que
a exportação de veículos e par
tes para montagem. no exterior
seria feita 50 per cento a mais
do que nDS outros anos de an

tes da guerra, a menos que as

graves interrompam a produ
ção.

Segundo escalas de produ
ção deverão, ser fabricados,
'por' volta de dezembro, cerca

de 110.000 unidades, mensal
mente.

A indústria automobilística,
segundo sugestão governamen
tal, concordou em estabelecer
quotas para produtos automo
bilísticos, nos últimos quatro
mêses de 1945, enquanto a pro
ducão de automoveís, para o

mercado civil, está sendo reini
ciada em virtude da reconver

são das tarefas de guerra para
as da paz.

Cliai.DR. ARTHUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises clinicas
Cons\,tõrio: rua Felipe Sch..midt.
21 (a:tos da Casa Paraiso, das

1.{).".o ás 12 e das 15 às 18 hs.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto, 6'0\
Fone: 769 (manual

Dr. R. 6. s.. MedIna Farm. Martiiil AluI de SIOZI
PilJ'IIC. L. da C�5Ja AvUa

Exame de songue. Exame pOl'a veTiÍkaçQo de cuncer ,

Exame de urina. Exame poro vell'ifii:O.ção da gl'Clvi
dez Exame <le escarrQ, Exame pera verifi<oo�ã.o de
doe�çQs do. �ele, beco e cabelos, LxOnle d.e mes,

Exame de secreções.
J1ut1Jvaccinas e trunsiusô.o de sangue.

Exame qm:m.ico de farinhas, bebidas, oo.fé. água"" etc.

DR. ROtD.ÃO CONSONI
('mUnGIA GEBJU, -- '\1..1".\ Ct
RUR-G1A -- MOLi'J8'l'IAS Dl!1 SJ<:·

. . .. NHORAS - P.-\.R.'l'OS .. .

Formado pela Faculdade de Medi-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente PO!' vá
rios anos do Serv-iço Cir·Ctrgico do

Prof. Alínío Correia Neto
Círurgta do 'estômarto e vias Oi
lial'e,", intestinos delgado e g�03S0.

tit"óide. r íns, próstata.. oex:i'ga.
(Itero, ovãr-íos e trompas'. Var ico

('ele, hidr-ocele, var-izes e hei-na
CO�ISUL'l'AS:

das 2 às 5 horas. ii Rua Felpe
Schmídt, 21 (altos da casa Pa

raíso). Te!. 1.598.
RESID:Il:NCIA: Rua Esteves .ru

nior. 179; Te!. M 7Se{

DR. ARAUJO
Assístente do Prof. Sansoll, do

Rio de Jane1ro
ESPECIAJ.. ISl'A

Docnr-as e operações dos OLHOS,
OUV1DOS, NARIZ e GARGAN'l'A
Cirurgia moderna da GUELA 011:
LOBO. do LABIO LE.PORIND (la
bio e céu da bõca fen.didos ce

nascença)
Esõfagoscop ía, broncoscopia pw'a
retirada de corpos esu-anhas, etc,
CONSULTAS: das to às 12 o �:L�

15 às 18 bOl'lUl
RUA NUNES �IACJlAOO N. 20 -

. Yone 1447

16a. Circllscrição de Recrutalllento
CoNvOCACÃO DA CL_"'SSE DE 1925

�E D I T Â. L
. Faço &aJ>er a tOO06 os ctdadãos que completarem 21 anos
de idade durante o ano de 19.6 que estão convocados para o

serviço militar, devendo apresentar-se, de 17 de dezembro de
1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
Conceatração (P. C.), sob pena de cometerem crime de íusub
mifi&ã.o:

"Quartel do 14,,° B. C., Estreito; 5° B. E. :U:. Porto União;
2° B. Frv. Rio Negro; Sa B. I. A. C.; 13° B: C: Joinvile; 320
B. C. Blumenau; III/20° R. I. Itajaí: 2° B. Rdv. Lajea e 120 C:
'M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não p�irem certíêíeado de altstamen
to, antes de se apresentarem nos P. C. acima íudícados, deve
rão procurar a Repartição AUstadora, mais prox.ima, afim de
se munirem do referido documento.

Flor:iQro.ópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Too. CeI. Olímpio �o..ão Filho, Chefe da 1611.. e. R.

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 FIOS N."lO - MANGUEIRÔES

--**--

As telas "PAGE" - isentaS de farpas - são {abri

cedas _m arame super-�}vanizado e proporcio
nam a m.áximà oompenSllção e satisfação aos !!N.

CIHADOa"ES e FAZENDEIROS. além de

SeguraR!:G - Economia - Durabilidade

Feeneeeeaes PORTÕES e PORTEIRAS "pAGE" '.

outros tipos de telas para: MA:NGUEIRÕES - LEI

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIÁRIOS
e GAUNHEIROS - PARQUES - JARDINS e

RESIDtNCIAS - MUROS e outros fins.

--**--I Joã.' Xavier da Rosa e

Senhora
SoliciteID iaíerlDeJJ aoa Cabncan tee 1F'ARMACIA ESPERANÇA

'0 Fà�tI� NILO LAU8
l'loJcl • ama:aIl6 _.. • .... :tOIf* NIiiI

........, II anr/DCtlk'_ - Bom.� - �
� .. lIiloft'seIIa.

......... II ..,... ............. _ ,.......,.. -...c..

participam. a aeua pOl'en tes e

pesaoas amiga. o nallcimento
de sue primogênito

NEUiA
Fpolis., 6;12(45

Praça da Sé, 3TI-2.·-S. Z03
Caixa 241 - Fone: 2-3889
TeL "Ceruapage"- S. Paulo

I U. J.B .

3 v.-3

rt\_DVOG��DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: RUQ Felipe Schmidt S2 -

I EdHício Cruzeiro - Florian6polill. I'
mu..ma � EmMDBm� �,

Sala 5
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O�ME�m t� mti�ALUf��, núJm FA�A SEü Ftnr�nW It�'7 .

"

" flp rendendo J/adio .

"

,�,
IUI CURSO PEIPI!ITO I 1I01l8TO, �

PIQ:ça informações SEM COMPROMISSO aO

IISfIIUIU IfClmO III Riml SillWI
.Avenida Celso Garcia, 2598 • SÃo P.ADI.O • BRASIL- --_ .. - .. -.- - - ---- .. _--.--- .. - -- .

remeta es1l! CGUfUX'I. �" ..• ,,,�'W<i-" i!j

r-torte ""

�Qa •••••••••••".. •• •• •• •• • •• • ••• rI'•••.
'.

�t à .. .. .. .. ••• 'PaU -

•••

podes, se quiseres
A «Caixa de Bemoles», uma das eoisae"# mais sérias e'

.. mais socialmente benéficas que, em matéda de instituJçõe.s,
-entxe nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inseri
�ão para os que quiserem dar-lhe eiuâa. Não se pode di
zer todo o bem que merece eei« dito da CAIXA, mas

,pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-Ieeer. E' isso o
·.de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos
.. à obra de caridade. Preenche o coupan e ampara, assim,
-o teu próximo. Dá-lhe quanto p-uderes,

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLcm�OLIS'

Autorizo a lllinha in:scrtçãD cumo. sócio oontrib.n.te
dessa CAIXA com a llltlUS'atida1i:e de Cr$i-·----

Florianópolis, --- de ----- de 194--

Nome por extenso ------- _

Local onde dev-erá ser eobrada a men3alidade _

Brevemente, sllmmal'e'Dl.og, aesta eol••a, os IOmag ias
íiirmas ainda não cODtribuinte6, e d'a:s que já o sãe.

O eeupon supra de:ve ser reu!l.etido à .:iret-Ol'ia da CAIXA,
ou à redação de O ESTi\UO.

1(.

UM CORTE DE CASEM IRA,
PRÓPRfA PARA O VERÃO!
Temos também linho
puríssimo, a Cr.$25,OO
-o rnet.ro,

TI\OPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
.d r

õ

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

Enviamos amos

tras por via aérea
e a mercadoria
pelo REEMBOLSO
POSTAL.

RE I DAS CASIMIRAS
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egidio, 25
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAUl.O

� *

r- c�
� e&&DB.�amawwmamun�..��aa ...

I s�� �::!OdO?es ':OdY..�rdc: �pC: :o!
modernos, inclusive SandaHas po!'a. praia ao al!lonce

I dns SENHORAS e SI::NHORITAS. por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sam visitar a

«Temancerta Barreiros)

AVISO IMPORTANTE

A Companhia Gillette, desvanecida pelo largo
uso dos seus produtos, vem lembrar, principalmente
aos novos consumidores, que os aparelbos e lâminas

de sua tabricação continuam a ser vendidos 1Gb

absoluta garantia.

Assim, participa a tOd03 que as casas vende

doras,. em todo o Brasil, se acham autorizadas a

reembolsar, do valor da compra, ou fornecer nova.

lâminas, a todo aquêle que, havendo adquirido uma

dezena de lâminas, e usado duas. sem completa sa

tisfação, as devolver com as oito restantes.

Essa garantia, há longo tempo instituída, "_

prime a confiança da Companhia Gillette na es:�

lência de seus produtos.

o.... legítimos POOdUto3 Glllett�
trazem no pacote ou en"olt6rio

o nome do fabricante

'óGlIleUe Satety Kuor CD, Df Brazil"

GILLlTTE S,.fETY RAzOa Co. 'Of BRAZ'"
Cai·u POltal 1797 - Rio de Jallciro

On. lide Átila I
daLaz 1

E

Lel.rt. Leal
ADVOGADOS

Rua Fenpe Scbtnidt.
(Sobrado)

Flononópolis

EVITE ABORRECDlENTOS
com pedidos qUê podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos bdigentes de Fieriauó.

NOVOS e
USADOS

COMPRA. e

VENDE
ii

Idiema. penoo
tugu4s, hpa
nho{ ; fra:n.cÉiu.

inQ'lil4. eta.

•..Que podem ser evilad.ol/
PARASITINA, eliminando as coceiras, eVl
ta situações desagradáveis. As coceiras são
causadas por germens que são facilmente
eliminados com PARASITINA. que, ao

mesmo tempo, impede que estes se repro.
duzam, Indicada também para frieiras e sar
nas, PARASITINA deixa um cheiro agra
dável e não mancha a pele nem a roupa.RomanC'a. Poesia, Religião, Al7Ícção,

Matemátie«, Físico, Química, Geo
I logia; l'4insralogia, Engenharia: cio
I 9i1, militar e na'Y'!11, C<ll'pintal'io.

I
De"t.,r.ho, S�naamanto. �e.tQlul'gia,

) Elei:i'1c�ilda" Rádio, Máquinas Mo·
torea, Hidráulica, A!venaria, Aqri'
r;ultu a, V",!c.f)�:ll'lI.iúu. Conto.hiildad'lLlIillllllll_IU:rilII!IIIJl!!D!I!iiIIIiII_liIliIIIlIIIIIIIm.llIII9iiliEillill....IIIII � I Dic�o",dá-�li. �:J, etc.

RUA CONSELHEIRO �,..IAFRA., 41
p SIII
tUJA OS PIR!SITOS QUE PROYGCIM C(l!cr:nUiS

____________________.Jln.�.
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"A Viuva Alegre" - uma sau-]
dosa evocacào desta grande
opereta. desde os tempos das

anquínhas até a elegán.cia mi
litarizada de hoje
A PREFERIDA

(PIN-UP--GIRL)
Mágico Technicolor

Com Betty Grable (A melhor
Viajantes: do mundo) - John Harvey

Ieaec Bertoncini (seu novo galã) Joe E. Brown,
''I' ;o .. Acompanha.da d. �ua. eltma, ea- Martha Raye e Eugene Paltete,

G t'l pÔIIo., acha-lia nllllta capital, pro- Os Irmãos Condos - apresen-eU.1 ezas: cedente de Iaa ueo Müll.l'. on.de re-
xxx De 80.. Excia.. Revma. (I Snr Ar-I side. o ai' Iza.Qc aertonci:ni acate- tando maravilhosa coreografia

PE.�O <i.bispo M9t"Opoli.tOl'lO,. recelo.mol I do industrial daqual. progressista sôbre O gelo
O peão se desloca ape'llai· OoqradecSl:':r'.oa o il9Ç/ulnio tal.grQ- cidad� do slJll do Estado. Charles Spivak e sua orques-

mo:
para a frente, podendo avan- De Fpoli... -14- A' HU'IItrad(J. Rs- R 1"

.. - tra, apresentando os últimos
çar uma só casa de cada vez. dação do Elta:!0 Ne"ta..

• e 19lao sucessos musicais da América!
Não pode retroceder nem avan- Pela pt'Bcioatl. lcco.i da nova do Musicas! Bailados! Romancel

çar obliquamente. Quando se correnta re!eU,.:! catedrul F leria- (ato licbmo Comédia! - Enfim ...

nópoli" rl8g� acgita.r em nome E;, O SANTO DIJI'I>J "IA 'd "
.

movimenta pela primeira vez, cio. Rovmi'l. eJ!:p�elii.aO meu me-
.. '"" "'" "A Prefen a - um sor,'lO

partindo de sua casa de ori- j lhot' paroberuJ (r.» :::ônego Hohold S9- 16 DE DEZEMBRO transformado em filme.

gem, pode êle avançar duas ca-I cretD:rl.o Arcell>iapado S1'° EUSÉBIO, BISPO No Programa: - 1) - Cine

sas em lugar de uma. Apesar IN' d
-_

Pelo fim do terceiro século Jornal Brasileiro - DFB.

(!e avançar em linha re:a. o \
� °cua os:.

N'" P h ..] I nasceu Eusébio na ilha da Sar-12) - Os Sobrinhos de Popeye
.

- .

t d'
dIn a anta. "'!la. ac. eco ...

d ,..... E "'09 f
.

AI b t' - Desenho Popeye.reao 80 ama peça ou a xe- Ca5tro, reôid�nti) no Rio d. Ia- en\lla. mó, 01 e e a Iza-
., _

que obliquamente à direita e !-.eiro. ajulltcu r>.úpciaa o nono I do em Roma, onde s�a mãe fi- 3) - Fax Alrpl�n New 37 x 94

à esquerda, nas casas que lhe conterrêlneo ar. Joaquim So.ndol1al xara residência. Dedicou-se ao - Atualldades.
fie.am adjacentes. A figura, �ati..ia,(Ãde d� Coata, p1lrtencente I estado clerical e foi chamado! Preços: - Odeon - Cr$ 5,00,
.mostra a,s propriedades do

a nou" MaI'1.lRha Mercantil. I
para Vercelli. onde de tal for- 2,40, 20D - ÁS 6 1/2 - 81/2 -

'" '" '"
.

C 500 (-
. "

peão, estando a.ssinaladas com CASAMENTO: ma se distinguia por seu saber r, UlllCO.

peões pretos as casas que os! Na residência dn xma. sra. D. El- e virtude qu.e o clero e ° povo Imperial - Cr$ 3,60 e 2,40
i,eões branco3 poderão ating'r, ):,\.l\f.anceios ,:Molli·a,. viu::a do S:JiU- unâllimemente o elegeram Bis- Censura: - "Livre" - Cria!l-

1, d' d
- do�o con.erraneo SI. Joao :Moura

O P J '1' l0 f' cas maiores de 5 anos podel'aoA em ISSO, po eral() tomar as Junior, realizou.se, ontem. ás 16 h.o- po. apa u 10 con Irnl0U "

.

_, ., <::

peças pretas situadas nas ca-, ras, civil e religiosamente o enlace a eleição, confelindo-lhe êle entrar_ na sessa� oe 4 1/2 hLv.
sas obliquas que lhes ficam de_11l1atrimonia� de sua g�ntilíss�l1a f�- mesmo a sagração espiscopal. Atençao: - Rlgorosamel1Le
fronte. I !�a, SenhOrlllha �131r!.a da Loncet- Eusébio foi O primeiro sacer- suspensas todas as entrada� de

;; ., O' .,,: ç"o Mancelos MaU! a, fll1.0 ornamen- .

" 'd _ Favor e Permanentes, eXC€IJtoO pe",o que conse",ue cttl ,.1,-, to da nossa melhor socleda.cJ.e, com dote que unIU a \ Ida saceI o
.

vessar todo o tabuleiro, ao atin- � o sr. João Gonçahes Junior, do aI..., tal com a vida monástica, co- Imprensa e Autoridades.

gir a oitava casa, transfol'ma-; to ;omércio .I�cal. .

.

lo.canelo asim o fundamento pa-
- Os Estu�antes para goz?--

se obrigatoriamente em uma I No ato ClVll. SC/'Vll."am d� teste-
ra as ordens religiosas. A épo-I. rem.. do abatlmento, deverao

A .' manhas pela nOIVai. fJ sr. Joao Gon- , .

d apl'eSf'ntar suas cadernetas.
peça de sua cor: cavalo, bIspo,: calves e exma. espôsa D. Tabita ca de EuseblO era um

.

os

pe-, �., '. 16 d
tôrre ou dama - à escolha do: Campos Gonçalv-es e o sr. Helio �lot�- ríodos mais tempestuosos que Matmees do Dommgo e

jogador. É o que se chama de J ra e D. Hulda Mancelos: pelo nOl-, a Igreja atravessou. Foi a he,.., Dezembr<: de �945.
promoeão Dêsse modo podem! vo. o sr.•Joel Mancelos Moura e D. resia de Ario que ameacava I ODEON - As 2 horas

. .

�., ,

i Elza II'lancelos l\Ioara e o sr. Rodol- . '. P
�

I' 'I Elegantíssima Vesperal !
eXIstlr, por exemplo, no tabu-, fo Scheidemantel e D. Edla Mance- destrUIr a IgreJa. O apa ".1- 1- T

-

d BELEZA
leiro, no final do jôgo, 4 cava-! los. bério fêz tudo quanto podIa A g O�l lCaçao a,

t' 1
los, 5 bispos, 3 damas, etc., to-; 1

- L' d . d' d' para remediar o mal. Chamou! FEMININA ,num espe acu o

dos da mesma côr. Só não é' UÇO�8 a�e ez las, epols da
a Eusébio encaregando-o de I maravi1�lOso '. ,

. "1 . � ! pubhc.açao do lH"oblma. missões importantíssimas A f Um filme dedIcado a ALE-
possn e promoveI o peaO a .

. AMOR 'FELlCI-
Rei ou deixá-lo sem promoção. H. MOLNAR sua firm�za desagradou ao im- GRIA" ao t e a· .

Uma vez atingida a oitava ca- (Bl'da.pes"'l _ 1938) perador Constânc.io que des� DADE.
, Um estonteante desfile de

sa, a prolnoção é obrigatória. terrou-o para a Asia, onde te-
TOILLETES luxuosissimos a-

�;:% W§0 'i%%/ �; , ·j."iVa a a ai 1:a!': ���o�: â�r�:,:;'e d�ei':: p,"sentado pela escultural Mi"

'1' ���-.',?f!rt!;.,_�"",;'1J::;;;;'Wf/.",.,.0f�. li' �� b �("�tl �B I
perado!' Pdôde vboltard· �1701n''8u G���o�a� Inesquecíveis!:. Ia;�" i� a �WJ& I ' y�,% �/-� .� /. _% er11 18 de ezem ro e t)

//.,"''' ; ,.. 0:0;,., ,,$;?i<
'. ·.·.1 *i�.; • ,_Y;� iltttz: -__

. '.

Romance Encantador! - Ce-
�% �10 Wi'iW SI. �'� A Y�i<.,Sà ��.$
�J1 �t,i � '.i!!r �I "� %'»J'�, '., �-=-"" w$;?< '" .. '" nários Belissimos! - Surpre-

'fff;,f!lN.%%*�;�%;1�� /��Jd; ;11 �� �,.... I) 17 DE DEZEMBRO
zas Encantadoras! - Muito

� �jtfi W� �� L..::d%tj: .�df. w;l@. �;Í ,,� S. LÁZARO, BISPOI 1i'1%.'!1.,'/,';"';0."�Z,j8/2Ç;;%;0'0;";'''�'w;��/..
�o",",

.

�$.@ é\ B .f. �� • t Riso!

I � §PJ'v; ;�;; &;·W i1f.w3. u �� .. � - Êste santo desempenha um A PRE1'ERIDA
� �)d i{if$}. '!#Im M �� _i � papel -importantíssimo na vida (PIN-UP-GIRL)

---------------... !, � W$ffi - WJ. d J
'

orno tambe'm TI"" de POPEYE D ho Popeye
I! q'íiW %"fi'f,i! A _ _

e esus c _.� TECHNICILOR - com Bet-· .

- e-sen .

xxx

I tlJ. a Q• • todos os homens. Era Lázaro tv GRABLE _ John HAR- 7 - ROY ROGERS o mais

PROBLEIUA �..,. � �. irmão de Maria Madalena e de i VEY (seu novo e insinuante jovem Cow-Boy, nas eletrizan-

Apresentamos hoje um pro-! � � �. Marta ?e B,et.ânia, Aem cuja

ca-llgal.ã) Jae E. BROWN _ Mar- tes sequências de
blema em dois lances, que, sa Jesus vanas vezes se hos- tha RAYE _ Eugene PAL- A LEÕA DO OESTE com

juntamente com o que publi- Mate em dois lances. 11 x 7 pedou. Achando-se Jesús em LETTE. Sheila RYAN

>laremos no próximo domingo, Perêia, adoe.ceu seu amigo e I OS IRMÃOS CONDOS _ em\, Lutas! - Torcidas!
. .,

T
.

R CORRESPONDÊNCIA J
'

h I 8 O R
.

d Só DONconstltUlra um O1'11e1O ..e- morreu. e?us _acorre� ao. c a- coreográficos bailados sôbl'e o '. - el o "-' co -

lámpago de Soluções, o primei- P. Cacêres, A. K. Melo, P. mado das lrmas do lalecldo e O'e10. RED BARRY - em

i'O realizado por esta Secç�ro. Bosco, G. Faraco, E. Gouvêa e ressuscitou aquêle que, havia
>:>

CHARLES SPIVAK e sua JUSTICEIROS OCULTOS
Ao solucionador de ambos os outros - Eis a oportunidade quatro dias, estava no túmulo, "pyramidal" orchestra! Uma torcida por minuto e

prohlemas, daremos como prê- de colaborarem oonosco e ga- atestando o mau cheiro a rnOT- VEJAM entre inúme1'os bai- uma sensação enJl cada cêna!
mio um excelente compêndio nharem ao mesmo tempo um te real. Êste fato acirrou mais lados, a sensacional "DANSA O mais eletrizante de todos
:sôbre Xadrez, oferta dos dire- excelente livro sôbre Xadrez! ainda os ânimos dos adversá- os WESTEIL�S.
tores desta Secção. Caso haja Participem de nosso

;.
Torneio, rios. de Jesús, e, quando muita poder de conservar-lha. Tendo Continuação do seriado das

maIs àe um solucionista, será Relâmpago de Solu2oes; T'�-I gente, que tinha falado com sido expulso da pátria, junto mil e uma novidades!
('onferido o prêmio ao que a- metam as suasA so�uçoes - TO-l Lázaro, tomava partido por com suas irmãs, chegou - se- IMPERIO SUBMARINO
_presentar a soluçã.o melhor e da correspondencla _deve ser Jesús, resolveram os membros gundo velha tradição cristã - 50 e 60 episódios.
mais bem analizada, Persis- dirigida para: Secçao de Xa- do 3inéàrio assassinar também a Marselha, de onde, como Bis- com RAY CORRIGAN - ()

iiudo o empate, efetuaremos drez. Redação de "O Estado". a Lázaro. Mas Aquêle que ti- po, introduziu a religião cató- den�olidor.
"d t-'�

• •

l' , , ,.. "�o

d
.

� 200;"�ortpio. l\ postes, rois, os bons
Dn I.... pr.O--5 nh:o o pc'..�el· � �eSc:cUll' � \,1-! 1.('<1 ':J.C S;'�i G3. '�Talla, n�o:rren o. \ I)reco lTnico - Cr,� . .

[I:oblGr:lil':.t9.S! Heceberemos so- b U!j ..: t:. b i da :'0 am;,;o, tllllla Lall"l]Jem o i nco ell.l a::108 e Il'lE'T cc llIlentos. <, ID1.D. 10 (DEZ) anos".

CINEMA I
.

- Programas do dia 16 de I San g U 8 'O o IDezembro de 1945-
- Simultaneamente-, C O N TEMODEON - 4 1!2 - 61/281/2

--

118 - IMPERIAL - 7 1/2 hs.
Paraninfaram () ato religioso o - Sessões Elegantes - De-

sr. Luiz Sanches Bezerra da Trin- dicadas á Mulher!
dado e exmu, espôsa D. Maria Eme-
rich Bezerra da Trindade e o sr.

- O programa mais chie do I
Julio Campos Gonçalves e exrna. ano, num estonteante desfile
espôsa D. Soraia Jorge Gonçalves, de Toillettes deslumbrantes!
pela noiva; e o sr. Capitão Médico

_ As últimas creacões dos
Ruy Portinha de Morais e exma, mais célebres üzurínístas desenhorinha Lygia Mancelos Moura �

e o sr. Darcy Goulart de Sousa. e Hollywood! 1
exrna. senhorinha Tabita Maria - A glorificação da' beleza
Campos Gonçalves, pelo noivo. feminina num espetáculo Ma-

D j-ovem c distinto par após as ravilhoso!eerimonias seguir-am para Cabeçu-
das, Itajaí, onde passarão a Lua-de, - O melhor de todos os fil-
Mél. mes musicais, apresentando

"O Estado" formula ao novel c�- adoraveis surprezas, tais como:
sal e ás suas exrnas. famílias pere-] "A Dansa do Apache" _ '3,l.gones votos de felicidade.

de extraordiário e inédito!

OITO ELBMENTOS TOMleOSI

I'\QSEN1ATO. VANADA·
TO. FOSF�OS.CALClO

ETC

TONICO DO CEREB·BO
'fONICO DOS MUSCULOS

O. Pilldo.. D.,::&up.t.do"
Et'ioudoo, Anêmicos, Mã.d
qlle Cli.m MI,ros, Crianç.,
,Iquhku. ,.cc.bctio • tOAI-
ficI,io !FC'" do cUSllnlamo

COftl o

SanIDBRel
Ue D.N,S.P. n' tOO, de 1921

IfSPERTE I IltlS
8a SEI FtGIDO
Es.....c- ...........
!eu fícadoàft.-.luzir "'àu__

_ na.. *= wr.. Se.1;i1is Alio_ •

� .. Aiimem:osúolioqend.
e�O'paincfMm.�
10- ScJbruém li. prisio • 'Rl1lll'C. v_.
1IIfl1le-te aba_ecomo.q_�
Tudo é � o li. 'rida é _ martíria.

lJ._ simples M'lIClIllçio aio � •

___ Nesee -. as pílufas Cuter ...

u:traor&nariameDte�&r.em�
1'& _ ÜI:FO de bilía e �_se-'

posto paft ateio. $o_s e,�

C8j3ecial.m:ote ia4ilicacfM pu1 kzer li lI!iÍI

qorrer ün_ente. Peça as Pfl.1IIias c..n-.

lWiio aceite OUtl-o pcoduto.P_: CE; S 3,-.

DOS MOVIMENTOS DAS
PEÇAS

Ctr�!.� .!!!I�nll IA$ÊNCtA PRoGRESSO
.d. '.

DO APACHE" - e VIUVA

ALEGRE - admirável evoca

ção desta grande opereta desde
o tem.po das anquinhas até a

e.Iegancia militarizada de HO
JE.

No Programa: -

1) - CINE JORNAL BRA
SILEIRO D. F. B.

2) - OS SOBRINHOS DE
POPEYE Desenho Popeye.

3) - FOX AIRPLAN NEWS
27x94 Atualidades.

Preços: Cr$ 5,00 - Crian
cas e Estudantes - Cr$ 2,40 -

Geral - 2,00.
Censura "LIVRE"

Crianças maiores oe 5 anos

poderão entrar.
IMPERIAL - 2 horas

lVIatin€e do Barulho - (Dese-,
'uhas - 2 fas-wests - 1 seria

do).
1 - COMPLEMENTO NA

CIONAL DFB.
2 - COl\!ANDOS DO AR

Short.
3 - A TERRA ONDE O

TEMPO PAROU - Natural.
4 - UM IMPÉRIO EXTRA

NHO - Tapete Colorido.
5 -" ELISA E O VILÃO. -

Desenho Colorido.
S - OS SOBRINHOS DE

ANIVERSÁRIOS·:
BISPO Wilson Lee! Moura

O bl'SPO s d 1 1'.
Sumamente grata. para oa ami-

.e es.oca ivremen- go. do nono di.tinto Qonterrdneo
t� em sentido diagonal, para &1'. Wil�on Lea.l Moura.. flllneioná'
diante ou para trás, desde que I

fie da iomabro", oi Cl data que
outra peça lhe não obstacule O! ,,:monhii tran.oorrs. vi.'to que a.

caminho. Cada jogador tem ,e!�ala CI. Plle.agem d. .eu Rota-
. .. ,h010.

dOl�. bISPOS: um que começ!l a'. �oa muita. comprimonto. que
par tida em casa branca e so se Ira rec.ber; j'flllltc mos 011 noeees.

move dentro das diagonais r
.

I X x

brancas' outro que inicia o J'ô
A sra. Ida Moura Coelho, espôsa

0"
,

-

do sr. Antônio Coelho, funcíonárío
o? em c�sa preta e so anda nas estadual, festeja hoje seu au iversá
diagonais pretas. O diagrama 1'10 natalício.
que segue ilustra as proprie
dades do bispo. O bispo bran
co da figura só poderá se lo
comover às casas assinaladas
pelos bispos pretos.

xxx
Faz anos hoje o sr. tenente Vir

gulino Machado. xxx

Ci vi I e religiosamente realizou-se
ontem no Estreito o e nl-ice matri
monial (lo Sr. :\laur i Garcia. com a

gentil senhor-ita Mar ia da Glória
xxx ·Soa res, funcionúr ia da Tclefôuica

Amanhã, Murilo-José Flores Li- Catur inr-nse.
no, festejará seu 3° aniversário na- O alo que se efetuou na resídên-
talicio. da dos pais da noiva, teve a pre-

I' NASCüIENTO: senca de muitas pessoas das rela-
Neusa é o nome da pr iruogênita ções dos jovens nuhéntes.

I (!ue. enriqueceu o lar do sr . João
Xavier da Rosa, fuucionár lo do D.
C. T., atualmente servindo em Blu
rucnau.

xxx

Neusa. filhinha do sr. Mário Cou
lo, festeja Da data de hoje mais IUU
aniversário de nascimento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Você
Onda de crimes

e

Praia de Miami (Flórída),
14 (R.) - O sr. J. Edgar
Hoover, chefe do Bureau Fe
deral de Investigações e fun
dador dos "G-Men" declarou
aos chefes da Associação In
ternacional de Polícia que a
onda de crimes nos Estados
;Unidos, atualmente, era "real
e sangrenta".

"Os arquivos datiloscópicos
do F. B. r. revelam um exérci
to de criminosos de 6 milhões
de indivíduos, que foram pre
sos, tírando-se-Ihes as impres
sões digitais, sendo que, um
dentre cada 23 habitantes des
te país é um criminoso. Para
se dar combate á crescente
maré de crimínalídade grave
que está varrendo os Estados
Unidos, precisamos fazer re
nascer a disciplina e a cora

gem dos velhos tempos. Os ti
TOS na frente de combate ces

saram, mas estão continuando
na frente nacional interna. A
ilegalidade assumiu propor
ções tais que nos perturbam a

imaginação" prosseguiu
Hoover, informando. então,
que "os crimes, em outubro
último, revelaram um acrésci
mo de 23 % sôbre a média do
ano anterior; os roubos 385�
e os crimes mais graves, 19%".

Depois de advertir os chefes
de policia de que a guerra con
tra o fascismo ainda não ter
minara, Hoover declarou que
ao inimigo fascista se devia
acrescentar um outro: o co
munista norte-americano. "O
grande povo russo não deve ser

julgado por essa horda de lu
náticos que representa a con
siderável maioria dos comu
nistas nos Estados Unidos" -

declarou Hoover.
Por outro lado, a detenção

de moças menores de 18 anos
aumentara de 198% desde
1939, enquanto que o de rapa
zes também menores de 18
anos fôra acrescentada, de
48 % de h o fi i c Í d i o 70%
por defloramento, 39% por
furto, 72 % por assaltos á mão
armada, 55 % por roubos de
automóveis e 101 % por em

briaguês e automobilismo em

estado eufórico.
Hoover acrescentou: "Já

chegou o tempo em que os

pais devem ser responsabiliza
dos não só perante sua própria
consciência, mas também pe
rante a sociedade".

TAMBEM EM LONDRE·S
Londres, (U. P.) -:- A

Scotland Yard pediu voluntá
rios para o serviço de policia
mento desta capital, a fim de
auxiliar no combate á onda de
crimes que atualmente se re

gistra em todo o pais. SOmente
em outubro a Scotland Yard
recebeu 12.179 queixas sôbre
crimes diversos, sabendo-se
que os casos de roubo aumen
taram na proporção de 50 por
cento e os de arrombamento
de cento por cento.

Sim l A felicidade
conjugal é muito
fácil de alcançar.
Veja êstes exemplos:

•
------,-------- ---------------�

J'

o Sahã.!) Leü.?b. �a3ta-S(� por ig\'1S! e p'-,rm'lte
lavar mu..» mais d('f)l'-2SS::::. Produz espuma
abundante. lava e clareia a roupa branca com

rapidez. I�ão córta os tecidos, nem estraga
as m ics. Dura muito mais, porque tem sólida
conststênc:a.

Sapon..,we<o l,-etizia.d!i um brilho incomparável
às panelas, talheres e demais utensíhos, sem

arrranhar. Ótimo para a limpeza de escadarias
de má rmofC, banheiros e azulejos. Peça-os
ao seu fornecedor.

, ..

,

,
,

t,

1
S€'U marícío chegou de r.ladragada·r .. � Não dtga :

HVO(l, hoje .G.'le1mo. t,)l"a �8�a d.'l mamãe!" ....T3to é o

que ête qu:er! :t...ernore-se qt'.e 0$ homens se con
quistam pelo estômaao .. , Pr€"!'Jat'e urna salada �orrl.
Oleo de Amendotm bua:l_abH�a, FJ tiro e queda

3
Quando encontrar "lã�Ji.o�." na roupa do seu
quevrdo, não perca a ilnhd.! 'Isso não e nada ...

sái ctep;,·essd. com o novo Sabão Letízta, pllh)
e econonuco, pura lavai' roupa fd USl) dom.ésti(j().

Sab,(i.o e Sca:p.on,óceo

LBTíZIA.

Ó1.�o
DE AMICNOOOM
GUANAISARA

ÓIllO
Dt:M60DÃO

Lt:1TÃZlA

MASSAS
AUMIENtiClAf

U'riJtlA

� ....�"
IIIUUfJ • rn ulher de Paris e LDu�res

a París...,- (H. P.) - A IDulherl·rece o luáximo �e sucesso e.z:tI moderna de Paris e de Londres todos os caSQ,S lígados a derí-
I sabe des.pertar, adq.Uirit

e

con-!
ciências do

sis.te�a glandular.

I
servar a sua Fe:n:iniHdade, ,111- do aparelho genial e do teor
ventude, Saúde, Atracão e Be- vitamtnico, como: Frigidez, in
leza, tão desejadas e� p_e-:essá-I sufi:!ên�!a ?Y�:'ia�, re�ras

� rias.
em todos

os. pe.
nonos de I anor ��I�. per turbações da ld�-

sua vida. li sua arma é o tamo- � de erítíca (meaopausa) , obesí-
30 tratamento OKASA. à basel dade ou magreza excessivas,

g de Hormoníos frescos e VIV03 flacidez da pele e rugosidade
II (extratos das glandutas endo- da cutiz quéda ou falta de tur ..

______iiiii__=:::--: crinas e de Vitazninas essen- gência dos seios, etc .. todas es-
ciais) - (fonte de Vitalidade}. sas deficiências de origemOKASA. de alta rep�taç�o glandular na mulher.
mundial, é fabricado há mais

d.e 25 anos pelos conhecidos t Experim;ente OKASA, e se

Laboratórios Ho-rmo-Pharma a I convencera! Peça a formula
Londres e Paris é importado I drágeas "ouro" em todas as.

I agora diretamente de �ndre:s b?B-s Drogarias e �a�macias,
O tratamento OKASA e uma so em embalagem original de
medicação de escolha, ultra ra-I Londres. Informações e pedidos
cíonaí e cíentítica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR
nela sua eficacía terapêuti('8..! NA - All. Rio Branco, 109
ê:rinkamente comprovada, ore- Rio - Telefone 43-3378.

Dr. Artur Pereira
e DUveira

Cll»ni= G!a_n d.a Adui.too
DO(3ii'1ÇM '!iM ::"�<sr..ÇfD

�bo)l'<!at�>io doa Anó,Hfl9'1
;alÚ'lWa.'I",

COlMJ'iIlR'�6ric:: r'IiIQ ff8Iipa S,:h,.
mid.t, ZR [al'1loll dl'll OallC PG·
MWC], dM 10:39 ItÍIJ 12 • 11«1:1

15 Gil 113 Inll,
R(8II�:iandCll:: ruo. VWa" d. Ou{'o

• PNto, 64,
Fan,.: 1-89 '(manual]

INCENm08 III TBANSPOBT��8 ICifras do' jSaíanço de 1!44: ��I---------------------------- �....mm....na....m&....mm.&aB.imiE.aa.=.4WQU..M�ma..�a...�li..........

Ativo 41 142.176.603,80 �
b Luz, Ca"ridada e An-tor, co Terno.s e costumes sob medidos pa1:'O horne ns e

"'8."''''7.81''',30
� munica a mudança do seu

senhoras. _ Smokings e Jackets.Sinistros pagos nos últimos I\) anes � 'D� ,,� lt'ri R

Ir.
Responsabilidades « 76.736,401.306, 20

��f�··: ��n;�n:d�. 3r1�2° aand:r� I Vendedor por conta proprio pjacido Mafra.

� Rio de Janeiro, onde passa (1 � Rua Felípe Schmidt, 34.Diretores: oferecer os seus

préstimos'l (0 z�. de MOd.:;u;;:!)Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco Escreva deta.lhadamente·- Da UM. ta QUti:ll
� de Sá, Anisio MaS1l0rr.a, Dr. Joaquim Barreto d:! AfSUjO � nome.

• idad-e, endereço e en· FLORIANÓPOLIS�
e José Abreu. $ velope =-selado ..para Q roa

;>"'"·.''''''''''"'.''''..,,,�-.;'''''''''''-..P�-'''''............,.,... .-..'�Io......_'I....a.......&..4.._........- ..._.ia.__ pos�. ,!lII'iôlI'WI�:���?llilII'I:;!il!;��<'m'!),,�'I;�__=��,_

:.,._---••..c:.'-A . .a. ... 6!>....

siado? Fciccione
Pronto Alívio

ÚNI'Mf:N"rO SEDI'!.TIVO

Modas GUASPARI
I.
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OUUDO-Domingo, '6 _ Dezembro fJ@ '9415 11F-------------��====������====��� �__�__�

AQUI ESTj
p� RQDE façO �

QUE TÃO DE

, i

Quando o motorista vai só,
o problema é um. Quando

vai acompanhado, o caso muda

de figura e a segurança passa
a ser a ma ior virtude do

veículo.

Não ponha em perigo a vida
dos entes queridos, com freios

mal regulados e pneus poucos

seguros. Os processos de ma

nufatura, o maquinário exclu

sivo, as fórmulas patenteadas
e a experiência Firestone são

a sua garantia. Periodicamente

submetidos a duríssimas provas

de pista, os p n e u m á t i c o s

F i r e s t o n e garantem a sua

segurança na rua ou na estrada,
t

em qualquer pavimento, com

qualquer tempo. Exija também

pneus Firestone � a marca

de qualidade.

* * * * * * * * * * * * * *

Símbolo de s e g u

pança, rendimento,
economia - garantidos
por 45 anos de constan

tes pesquisas e expe

riências, confirmadas

pelas mais rigorosas provas de pista,
realizadas sob a fiscalização de peritos.

408,50

'-LACTIFERO
I

I Descoberto uma estccôo]
I Pelotas, (E�l�o����!!l��unha, nas proxí

mente, descoberta a emissora midades da Rádio Pelotense.

11"" clandestísna, cujas irradia- Detidos, os locutores, que são
ções vinham preocupando a estudantes pertencentes a co- i
sociedade local pela linguagem nhecidas familias pelotenses,

I de baixo calão que vinha sendo prestaram declarações à poli-
I usada pelos ataques pessoais a cia, afirmando que faziam ex-

�I:::::===========�===========_== elementos de destaque nesta periêncía, suponho que a irra-
cidade. A notícia da existência diação fosse intêrna, tendo a
da referida estação, fez com

I estação ultrapassada à expec
que as autoridades locais to- , tativa.
massem sevéras providências De qualquer forma, é geral
para a localização dessa emís- a indignação contra esses ra

sara "fantasma". pazes, cujas irradiações prima
o inspetor de polícia Fran- vam pela baixeza de linguagem

cisco Silveira, desenvolvendo e pela grosseira dos ataques.
grande atividade e auxiliado
pelo engenheiro arquiteto Júlio
Delanoy, conseguiu descobrir a

[estação, que se acha instalada
! numa residência familiar, à

Lactífero. Tônico estimulante do leite. O benerício que o

Lactífero tem prestado às sras, mães, quer no periodo do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário S. M. BANDEIRA. Rua Paisandú,
219 - Caixa Postal. 572 - Porto Alegre

Est. do Rio Grande do Sul.

rOI\lTRA
GRIPE
RESFRIADOS
CÔRE,sDeCABfCA
NEVRA'lGI;�S 'E
DÔRES I;M (:ERAl

SÓ SE USA

CASA MISCELANEA distri- Maria de Lourdes (otrim Quintãobuidcra dos Rádios R, C, A.
SanfordVictor, Válvulas e Discos.

RUE! Conselheiro Mafra. 6

WAO ATACA o êSTO�..JPGO,OS RlriS,NEM G (:G!1,:',.'::'�I�CJ

��"
APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE
(Missa de 'I' dia)

Pedro Paulo Sanford. João Ro
berto Sanford, Família e Da. E
m!l�enci::ma Dibiase, farão celebrar
dia I B do correntes (terça-feira}
às 8 horas. na Catedral. altar N,
S. Lourdes miillla por alma da lUa.

inesquecível eflpÔsa, ncra-Hlha 6

sobrinhr:t Maria de Lcurdes, O
Quintão Sanford. A todas 011 pes
soas que cornparecerem a elite ato
de fl} Orillta agradecem sinsibilisa-

I
dOBo

":;�AS Cr$ 3,00
{om ;·.1tima quantia Voce

está au ·.ll;";,nno fi seu próximo,
(ii ��·U.. ,);lrf\ '. Caixa de E;gmollllll
"'-os hldl..entes de Florianópolis.
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Melhor que todos, é o regime democrático onde a lei garanta não só a liber·
principalmente a educação, a saúde, o trabalho,

de todos os brasUeiros, MIJOS e concordes
Brasil se faça cada vez �lIalor $

individual, mas

social e

l- !

a saUSI'at
eU1 que

---------------------------------------------------------.__ ._-

OrdeOficões [Isacerdotüis I'
I Neste ano formaram-se mais'
[quatro alunos da Arquidiocese
no Seminário Central Nossa
Senhora da Conceição, em São

Leopoldo. Dia 8, da festa da
Imaculada Conceição, foi con-i]
ferido o sacerdócio ao Revmo.!Sr. Pe. Valentim Loch, í'ilho
de Braço do Norte. A cerimô
nia realizou-se no Seminário

.

. _

"'. * Menor Metropolitano de AZ�Jm-

�esultados das eleições de votos - Ivo d'Aquino �onseca, I buja e foi oficiada pelo Exmo.
dOIS de dezeI?bro, em todo Es- 13.?48 v,.?tos - Altamiro Lobo I e Revmo. Sr. Arcebispo Metro
tado, .conhecIdos. na Secr�tal'ia Guimarães, 13.664 votos - politano. Hoje, dia-Lê, em Bra-

do, Tnb.unal Regional Eleitoral, Hans Jordan, 3.675 votos ço do Norte, na majestosa e

ate o dia 14 do corrente: Orlando Brasil, 5.179 votos ampla matriz serão ordenados
PARA PRESIDENTE DA Roberto Grossenbacher, 4.830 sacerdotes os Reverendos Dia

REPÚBLICA: Eurico Gaspar votos - Otacílio Costa, 9.467 canos Heriberto Borgert, Hu
Dutra, 123.769 votos - Eduar- votos - Rogério Vieira, 4.211 berto Oenning e Bolestláu

d? Gomes, 61.366 votos � Yedo

I
votos - AfOl;SO Guilhermino Smielewski, os dois prímeíros

Fíuza, 1.766 votos - Mano R,- Wanderley Junior, 6.428 votos filhos de Braço do Norte, o úl
Iín Teles, 38 votos.

,

- Carmosino Camargo Araújo, timo de Cocal. É a primeira vez

PA�A. SENADORES: Nerêu 8.79� votos - Henrique Rupp que se realiza uma ordenação
de Oliveira Ram�s, 100.043 v'J-1 Júnior, 7.271 votos - Heriber- sacerdotal na vila de Braço do
tos -:- Ivo d'Aqumo Fonseca, to Hü1se, 3.787 votos - Oswal- Norte, cujo vigário, o Revmo.
99.159 votos - Adolfo Konder, do Rodrigues Cabral, 3.207 vo- Pe. Jacó Luiz Nebel está, C01Y1
62.275 votos - A�-istiliano L.i.U- to� - Plácido Olímpio de Oli- sua paróquia, de parabéns. A

rea:r:o. Ramos, 60.963 votos __o veira, 5.910 votos João escolha do local para a ordena
Getúlio Dor:r:eles Vargas, 9.992 B�yer, Filho, 4.048 votos -I ção foi um prêmio para aquela
votos - LUIZ Carlos Prestes, C�mego Tomaz Adalberto da próspera paróquia que deu,
1.846 votos - Alvaro Soares SIlva Fontes, 7.407 votos neste ano, 3 filhos para o cléro
Ventura, 1.618 votos. - LE- Max Tavares d'Amaral, 12.039 arquidiocesano. Os católicos da

GEND� PARTID�R�A: P!�ti- votos - Jorge Lacerda, 7.308 Arquidiocése de Florianópolis
do Socíal Democrático, 9·, .....70 votos - Dorval Campos, .:H:53 ufanam-se de ver o cres;..írnen

vot�s União Democrática votos - Luiz Carlos Prestes, to do Cléro catarínense e reju
Nacíonal, 60.266 votos - Par- 599 votos Alvaro Soares bilam-se com o Excelentíssimo
tido de Representação Popular, Ventura, 884 votos - Hipólito e Reverendíssmo Senhor Arce-

8.�89 votos. -:- Partido Traba- do Vale Pereira, 52 votos -- bispo Metropolitano pelo faus
Ih1Sta Brasileiro, 13.286 votos Sebastião Bousfield Vieira, 23 to evento. Os novos sace.uo -es
,_ Partido Comunista do Bra- votos - Getúlio Dorneles Var- foram alunos de Dom Jaime
sil, 1.923 votos. PARA gas, 3.026 votos - Otacílio Câmara e iniciaram os estu
DEPUTADO FEDERAL: VOTO Nascimento, 1.841 votos - Ed- dos no Seminário de Azambu
PREFERENCIAL: Nerêu de son Silveira Swain, 41 votos - ja, fundado pelo Exmo. e

Oliveira Ramos, 18.081 votos - Rita Costa Malheiros, 23 votos Revmo. Sr. Dom Joaquim Do
Aderbal Ramos da Silva, 19347 - Gualberto Ramalho, 1.285 mingues de Oliveira. Os estu-

. .
.

'
votos - Aristides Largura, dos superiores, como foi dito,

RITZ HOJ�3,4P��:�;o' as 6.676 votos - German0j. I>G�- foram realizad?s .e�(l Sã? .L�o-
1" N t" d 45 4- DF8! ner, 178 votos - Alberto BI- poldo, no Semmano dirigidoo lCla. a .emane x ti -

t t
. L I'

.

20 Victor Maclaglen e Denni, encour Cotrm Ne.Lo .]5 votos pe.os proflclent.es �adres Je ..

Okeefe em
- Manoel Alves Ribeiro. 8 vo- suítas. Com o falecimento de

_

TREM DE LUXO tos - Severino Sampaio Leite. sacerdotes da Arquidiocése
Nao tome o bonde er;ado.;. Ellpllr� 27 votos _ Luiz de Souza. 11 neste ano e com a ordenarão
b trem de luxo e vo gOlando ate .

d '
'

o fim da linha. votos, os 4 novos padres, o clero de
36 Ann Sheridon e Danrrís Morgan Dom Joaquim Domingues con-

em: AZAS DA VITORIA ta cm 50 sacerdotes seculares.
Um drama emocionante e

Liy����n;!��ura Não ouve bém Mais uma lista dePreço único Cr$ 2,40 d
RITZ- à. 16,15-:18,30 e 20,30 hrs I

por causa o criminosos
Sessões elegantes

,_ caterro ?_ I. Tokio, 15 (E.) - Informa-se
Olivia de Havilland, Robert Curn U I M t

min!fs. CherIe. Coburn e Jane EXPERIMENTE ESTE REMÉDIO 1 q�e O ,genera ac Ar hUi' pU-
Wymonn em: Se V. S. sofre de aturdimento catarral bllcara pelo menos rna,:s uma

SUA ALTEZA QUER CASAR ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o 00- lista de criminosos de Fuerra
o. enamoradoll queriam calar ... e tarro obstroe a parte posterior da sua antes de se iniciarem os "'J'ulo'a. b

o tio queria. herdeiroB, garganta, certamente se alegrará ao sa· mentos de Yokohama a dezese-
Nenhuma princeza adormecida te'la ber que essa tâo aborrecida afecção de- t d
mGai, grato despertar do que esta! saparece prontamentJe com o simples tra.

e o'col'rente. Mas parece que
Livre de cen.ura tamento, durante ;llguns dias, de PAR· ainda nesta lista não figurarão

d
. ., to de seu interesse.No programa: MINT, o qual poderá adquirir em qual· OS OIS elnlssarios "amarelos"

Filme JOl'nal 51xlO • DFB quer farmácia ou drogaria. que negociavam a paz em \Vas-
Notícia.s do Dia -

.. Jornal Nota-se uma grande melhora logo no h' t '

Preço.: _. ã. 16.15 e 20,30 _ 5,00.2,40 primeiro dia. A respiraç!!.o se torna mais mg on, quanao do assalto a

. às 18,30 •• único 5,60 facil e desaparecem. gradualmente. os Pearl Harbour. Até agora não
zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça. ha prova contra estes dois, No-

ROXY Hoje, Dom. ing0, iia a sonolência e a obstrução nasal. mura e Kuruzu; contudo, as
14 horas 1

A perda do olfato e do paladar, a dif1· autoridades asseO'uram que
Cololllol Matinée

' culdade de ouvir e o desprendimento do

I
- _ .

b

1. N t" d F8 muco nasal na garganta sli.o outros sinto·
nao serao esquecldos_ Io 1C1QII a .emona - D .

2· Conrad Veidt e Valer;e Robson mas que indicam a presença de catarro, I (' CA �. '.

em SOMBRAS DA NOITE o qual deve-se combater com o tratamen-, '-',_o:.;'pr�r mI SA lV!J.SCE
3' • 8' e 9' lI�isodio9 do seriado to de Parmint. LA.'l'c,A e 9ab�1 economIzar., I

O FANTASMA
----------

4' Viter Maclaglen f.l D. Okeefe em

TREM DE LUXO
Impróprio até lO' ano.

Preço ú.nico Cr$ 2.40

Florlanópolti, 16 ele Delt�mDrg

5

ROXY à.. 19.30 hora li

Última exihição
.

Robert Taylor, Thomaz Mitchel.
Lloyd . Nolan II Dai Arnaz em:
A PATRULHA DE BATAAN
Giganteeco e espetacular

Imprópri.o até 18 anos

,.
No programa:

NotICIa. do aemono 45x45 • DFB
Notícias do Dia - Jornal

Prs-;cli: Cr$ 3.00 e 2.40

Envie os votos de
BOAS FESTAS E ANO NOVO

Braco
,

de Longa
da

Conlpanllia Ielefonica CatiirinellS

PROF�����E��BiLAIO ESTADO E�port
o l\'lATCII HOJE ENTRE B

LEIROS E ARGENTINO
S. P,AULO, 15 (E. - A se

nal partida que serú lravada
pedal, feita de gratidão e ú tarde, no Pacuembú, eo'

apreço, pelo. muito que lidou: despertando ermrme interêsse,
no tnagietério do nosso Es- los vários a�rati\'os que ela.�

ce em sua fase de orgamzai\tado. M�stra durante longos público brasileiro. .,
anos, discreta. honesta. n01;

.

O quadro nacional ainda em
seus deveres profissionais guns pontos de dúvida, e d
certos estamos de que nã� curiosidade. que reina em t�r.no

nossa IpnJvuvel r-epresentação,será esquecida por muitos lodos confiam que pisar-á o gr
dos seus antiBos alunos. Ela do para a disputa da "Copa fi
pertence à falange dos que o melhor conjunto <IlI� no m

trabalharam na renovação do to o técnico puderá {)rganizar,
Ontem, num ligeiro aprontoensino, sob a orien tação de nal, os craques voltarnm ao gr

Orestes Guimarães e Henri- do paulista, onde mais tarde'
que Fontes. Embora retraída, recerarn os nossos tradicionais

quase tímida, tal era a sua vais, para ler conhecimento CO

campo onde vão atuar.
modéstia, chegou a ser Dire- Em todos os trens que s

tora de Grupo Escolar. Não hoje para São Paulo, seguem'
viveu em vão. Cooperou para meros desportistas, que vào a,

as colheitas do futuro. E que
tir o esperado prélio, cuio reto-"
está marcado para quinta ..feira,Deus a recompense pelo bem, noite 110 estúdio dê' São Janué

pela integridade da sua vida, ,. * *

pela luz que semeou na terra! �XITO FINANCEIH ......" ..•',_J

São Paulo, 15 (E.) - Adia
que até a nuite de ontem, a C. R
já havia vendido Cr$ 4liO.úOO,OO
entradas para o jogo internaes
de domingo próximo, entre as

leções da Argentina e do Brasil.
�, .,. '"

Faleceu há dias essa pro

fessora, a quem deseiariamos
prestar uma homenagem es-

BRITO

Ors, I
I

ADVOGADOS IRua Felipe Schmidt 34.
Sala 3. Telef. 16-31

-

Aderbal Ramos
da Silva HA VEHÁ SUBSTITUIÇõES

São Paulo, 15 (E.) - A que
das substituições nos .iugoS da
pa Roca" vem de receber outra'
tcrprctação. Antcrínrmente, o'
parecia cstubclccido pra que as

bstltuições apenas potk-rlam se

Iiza r .n o periodo de prorrog
que se sucederia ao rnutch no

no caso do mesmo terminar e

tudo.
De acordo, porém, como o r

"ido agora, as trocas, cm núm
de três, poderão se efetuar
qualquer momento dos enco 4

." ;; �:'

e

.oão Batista
Bonn8ssis

Compareça à
D_R.C.T_ MÁRIO VIANA O JUIZ

A delega:çiio argentina que ia.
encontra em São Pal!lo, para os

gos da •. Copa Hoc·a", de ac'
C?111 o regulall1l'lllo dessa com�,;>
çao escolheu, ontem, o juiz par'
primeirl) lllaLch dl'ssa (,1l111peti'

O úl'bitro indic:,do foi o sr.·

rio Viana, o ])I'incitlal juiz da F.
F.

.

:\I(Jrio Viana ontelll mesmo .ia!
cientificado da sua escolha, para
jogo de amanhã C111 São P�!ll!O,
de'ver{] seguil' pura aquela capit
ho.ie de avião.

* * *

O ARCO É UM PROBLEMA
São Paulo. 15 (E.) - O golci

reserya do Yasco, Barhosa ([ue,
puro espírito de cobbora('iío..
oferecen para participar dos Ir

nos do sCl'atcil, acab'Ou sendo
eialmentl' 1'011 ,·oC'ado e inle.
na de,legaçüo.

A ('(Jn"()C'a�'<I() de Bahosa deve
não súmente ao fati> de ..\1'\' ha'

�do('C'ido, ('Ol1lP, tall1héll�, a

('ondllta lida IlOS exel'cicins de
pnrlícipOl1. E não de\'el'<Í c-aU ..

surpresa maior Sl' couher a Bar
5a a indicação p:lI'a defender '()

.

co brasilc'iro no lmt!C'h de '!lO
C'onlra os argelltiuos.

A Diretoria Regional dos
Correios e. Telégrafos péde o

comparecimento de VALDA
VIEIRA à Secção do Pessoal,
a-fim-de alí tratar de assun-

fRACOS Q

ANtMlCOS
TOMEM

fiabo C!!,ssmi

CUMTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CaBELUDO.

o alfaiate indicado
Tirarlentli?g 7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


