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Sessenta milhões
para a Holanda
Haia, 22 (R.) - Os Estados

Unidos, concederam no decor-
'rer deste ano, á Holanda, cré
ditos equivalentes a 60 mi
lhões de dólares enquanto 'que
da Inglaterra, os Países Baixos
obtiveram doze e meio milhão
de libras esterlinas,

plenária da
Unidas

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAIAI

, -

COmlCIO fascista de Londres
Londres, 22 (R.) - No co- Mosley disse aos presentes

mício realizado terça-feira á que os fascistas nunca esque
noite pelos fascistas inglêses e ceriam seus sofrimentos e pro
no qual usou da palavra o li- i curariam, também, fazer com

der fascista inglês Mosley, que que seus inimigos não os es

foi prêso durante a guerra, os quecessem.
fascistas ingleses não só f'ize-: Londres, 22 (R.) - O jornal
ram a saudação nazista como "Sunday Pictorial" anuncia
batiam os calcanhares, a moda que uma voz misteriosa teleío

prussiana. I nou, nas primeiras horas de
Fascistas de corpulência des- 'hoje, dizendo: "Em sinal de

tacada cuidavam, nas ruas,
i

protesto contra o comunismo

que os jornalistas não pene- judaico e por acreditarmos na

trassem no edifício. Grã-Bretanha e no Império
Os fotógrafos tiveram as Brlt.âruco a estátua de Lenine,

suas máquinas quebradas. Um .,""" 'R"n]f""rl Square, acaba de

repórter anuncia ter si d o ser demolida."
ameaçado três vezes. de morte, I A »essôa misteriosa, deslí
ao passo que outro foi expulso, gou o fone antes de que pu
aos ponta-pés, da sala da reu- desse ser convidada a fornecer
nião. \ mais detalhes.
Londres, 22 (R.) - Mais de Um repórter do jornal tr ms-

mil homens e mulheres alguns Iadou-se imediatamente ao Io
de uniforme militar, fizeram a cal e ali constatou que, de Ia

saudação fascista a "Sir" Os- to, a estátua colocada na casa

waldo Mosley. antigo lider da em que Lenine conviveu, co

Uni;:;!) Britânica Fascista, em mo exilado em Londres, tinha
Londres, ôntem á noite, num os olhos, os ouvidos e o nariz
comício celebrado num café. danifícados.

Secretaria da
Justiça
Tendo o sr. dr, JYCllS de Araú

jo solicítado exoneração do

cargo de Secr-etãi-ío da .Iustíca,
Educaç.ão e Saúde, o SI', dr. Luiz

Gallotti, J nterventor Perleral,
convídou o SI'. (h', Carlos Gomes

di' Oliveira para substítuf-lo.
,1 posse do dr. Cai-los Gomes

de Oliveira dar-se-á, amanhã,
segumla-fr-h-a, às 10 horas.

organização das Nações
LOl1dr�s, 22. (R.) ---:- o� l��- que d_evIa te;' �ma sua pu... ria King, em sua comunicação aos

l�gados CiO .�emo Umdo, a P�?- estação de rádio e um departa- Comuns sôbre a politica exte
xima reul1l.ao 9a Assernbl�la das Nações Unidas - ONU - ríor, na qual formulou o pro
da. Organ�zaçao das Nações mento de informações públi- testo contra a tendência das

Umda:" serao: Clemente Atlee, caso A recomendação aínma grandes nações de resolver
Primeiro Ministro: Ernest Be- que a ONU não póde realizar isoladamente os as s u n tos
vin, Secretário do Foreígn Oí- as finalidades para que foi, mundiais.
fice; Noel Backer, Ministro de criada, a menos que os povos I Durante a auerra - Acen
Estado; Ellen Wilkinson, Mi- do mundo sejam mantidos ple- tuou o nremie� canadense -

nistro de Educação e Sir Ha- nàmente informados de seu: � Canadá viu-se em posicão
tleu Shawcross, Procurador trabalhos: ., . .

embaraçosa ao ter de dar apre
Geral. O Comité propos que a rádio vacão a decisões tomadas de
Esta notícia foi divulgada I da ONU seja usada como cen- antemão. Deveu-se tal coisa as

esta tarde, na Câmara dos.Co- tI:o .dos s.ist�mas naciona�s de emergências da guerra e á ne

muns, po� Herber Mornson

I
rádio-emissão, se

. deseJar�m cessidade de segrêdo. Muitas
Lord, Presidente d? Conselh_c. cooperar no campo mter:t;laclO- vezes o govêrno teve de decidir
Os de�egados assocu;d.os serao nal. _O departamento de iníor- se protestaria contra tais de

GI.envll Hell, Secretário Fl:·an· n:açoes da C?NU deve ter s�r- cisões ou se as deixaria passar.
ce,Iro do Tesouro; Hectar :J\1c- VIÇO para a Imprensa mundial Nunca seria demais - adían
neil, Sub�Secretário de Assun- e deve _també� parti.cipar na tau Mackenzie King - salien
tas Exteriores: Arthur Hander- produção de filmes documen- tar o direito do Canadá em ser

son,. Sub-Secretário para a tári.os. As. propostas foram um dos principais na elabora

Indl�;. Gresch Jone�..Sub-Se- aceItas. hoje como uma �ase ção dos têrmos da paz. Final

cre�ano para as Colônias e o convemente para ��r consíde- mente, acrescentou, que o go-
Major K. Youg, Deputado por rada pela Assembléia Geral. vêrno canadense acompanhará
Grimsby. A assembléia se reu- * * * cuidadosamente a situacão
nirá em Londres nos primeiros O CANADÁ ESPERA O RECO- atual.

'

dias de janeiro. NHECIMENTO DE SUA IM-
* * * PORTÂNCIA

DIVULGAÇÃO DOS TRABA- Ottawa, 22 (U. P.) - "Es-Ir !LHOS peramos que ao Canadá seja
Londres, V'22 (R.) - A Co- dado em futuro próximo o re

missão Consultiva Técnica e conhecimento de sua impor
de 'Informações, recomendou tância, juntamente com tôdos

hoje, á Comissão Preparatória os outros países" - declarou o

Primeiro Ministro Mackenzie

('ONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
zentes de Florianópolis.

Quer paz e nor
malidade

S. H. I. - Segundo despacho
de Batávia, os letreiros coloca
dos nos bondes de Batávia, di
zem: "O povo indonésio deseja
a paz". Por outro lado, tais le
treiros demonstram ainda cue

o povo deseja a rápida tenyü
nacão do levante extremista e

o retorno á normalidade.n roubalheira dos ·nazistas
?\u1'emberg, 22 (R) - A

acusação no julgamento dos

criminosos de guerra nazistas

constou hoje ela responsabi lida
ele da direção nazi na pilhagem
de tesouros e roubo ele institui

ções culturais por tocla a Euro

pa. para o enriquecimento ela

Alemanha.
"O objetivo desse roubo sis

temático chega a abalar a ima

ginação e c1esafia a credulidade"
- cxclamuu o promotor Storey.
Uma orelem ele Goering

prosseguiu a acusação - data

ela ele 13 ele elezembro ele 1943,
determinou a captura ele todas

as obras e objetos ele arte per
tcncentes aos judeus, na, Fran

ça. Goering ordenou. ainda, que
aquelas propriedades fossem

c1isll'ihuieia:-; ela seguinte manei

ra: primeiro - objetos que Hi

tler reservou para si próprio.
segunclo - objetos uteis �l;': ins

tituic;�ões superiores de ensino

na Alemanha: terceiro - übje
tos confiscados por ordem ele

Keitel e á êle interessáveis,

A acusaç'50 revelou, igual-
111('11tO. que os alemães. na 110-

Janela. dessem busca nas hib1io·

teca;.: e a rqui,'os <lo I'�stad().

procurando documentos valio

so�' pal'a a Alemanha. Foi. tam-

Em tôrno da
bomba atômica
Moscou, 22 (R'.) - O Minis

tro do Exterior da Grã-Breta
nha, sr. Ernest Bevin, declarou
aos jornalistas que os "Três
Grandes" debaterão assuntos
relacionados a energia atômica
"do ponto de vista político", o

que significa que o controle
dos segredos da dissociação do

átomo, será tratado pela pri
meira vez entre os russos e os

aliados ocidentais.
Bevin, imediatamente apos

sua chegada a esta capital. se

nôs em contacto com o sr.

Byrnes e com o comissário das
Relacões Exteriores da U. R.
S. S. e. depois, manifestou que
a conferência tripartite "tra
balhará para chegar a um

acôrdo ou um entendin'ento
sôbre problemas de mútuo in

teresse. sob o ponto de vista.
prático".

bém, ordenado pelo mesmo

chefe militar o confisco de do

cumentos ela Igreja. A orc.lem

cle Keitel acrescentou: "Esta

medida eleve ser executada na

Holanda, Bélgica, Luxemburgo

S. Paulo. 22 (A. N.) - O "Diário
da Noite" publica as seguintes de

clarações do Embaixador Macedo

Soares sôbre a situação do Departa
mento Estadual de Informações,
em face do Decreto assinado pelo
Presidente da República:
"O Departamento Estadual de

Informações, em São Paulo, de con

Iormidade com O pensamento do
Govêrno Federal relativamente á
mais completa democratização do

país, será inteiramente transforma
do nas suas atuais atribuições de
acôrdo com a natureza dos serviços
que lhe são afetos, reverterão para
os quadros das Secretarias de Esta

do, ficando somente a Divisão de
Imprensa e Agencia Nacional, que
com nova organização se transf01'·
marú em órgão de divulgação e cul

tura e de informações puras e sim

ples, sendo o seu nome naturalmen
te mudado".

A

Comorar na CASA MISCE·
LANEA é sab« economizar •.

Grã-Bretanha e as enco

mendas fascistas'
Londres (BNS) - A última

das setenta e duas unidades
móveis para caldeiras, cada
uma pesando setenta. tonela
das e destinadas a acionar tur
binas elétricas nas zonas ae

vastadas da União Soviética,
-deíxou as oficinas dos seus fa

bricantes, a firma John Tom- dora,. 1�n.comen?a �s�.a qll:e
.

se

peom, de Wolve�'hampton, .r»- SUbdlVo�dlU e:t;ltre yar.Ias fl.l�_:as
glaterra a cammho de Mur ..

de er;_benhana_ elétrica pes .da

nansk. por toda a G�a-�retanha, con-
Essas unidades móveis de Uma. outra f�bnca de enge

caldeiras acompanham as 1'es- n�ana" locallza,�a .

na r:2g1�:
pectivas turbinas elétricas e forme revela o Daíly Heraíd .

deverâo ser transportadas por central da Inglaterra, acha-se
ferrovias russas á vários distri- trabalhando a tôdo o transe
tos que necessitam de energia, no sentido de ultimar a cons

mas que não dispôem de urna trução da quinta turbina a va

est�ç�o gera�ora permanente. por que já produziu especial
A ultIma u:rydade.de que se, mente para a URSS. A usina

trat� ?evera ser mstalada nu

I completa será enviada com as
Uc1'ama.
Afirmam os círculos autori- respectivas instruções quanto

zados que tais unidades co..::s- á sua instalação e mont :�gem
titue algo de novo em matéria traduzidas para a lingur, rU8-

de engenharia. Foram especial- sa e uma grande quanti 'ade
mente projetadas para at"mdel' de fotografias. São os próprios
as exigências e a sua constru- operários e engenheiros IUS

ção acelerou-se de tal maneira sos que montam as suas esta

que chegou a alcançar a média ç:ões geradoras recebidas da

de um por semana. Inglaterra.

e França".
*

Nuremberg, 22 (R) - Um
relatório de um dos grupos es

peciais ele Rosemberg, operan
elo na Holanda. descreve a cap
tura elas propriedades, lojas
maçônicas é vários clubes ele
todas as cidades holandesas, se

gundo foi revelado na sessão

ele hoje no julgamento dos

principais criminosos de guer-
ra nazis,

O refericlo relatório declara,
a certa altura, "Ao todo, ..f70

caixas foram transportadas pa
ra a Alemanha, com um valor

calculado, em dinheiro, em 10
milhões ele marcos".

O juiz Lawrence perguntou:
"Terão sido encontJ'adas algu
ma,:, dessas preciosielaeles'!".

O promotor Storey respon-
deu: "Foram encolltradas em

cavernas subterrâneas da Ba

viera ::.vIeridional. As fôrças dos
Estaclos Unidos estão. agora.
restituindo os tesouros aos seus

legítimos donos".

As mencionadas unidades
móveis ou transportáveis para
caldeiras constituem apenas
unta parte da encomenda so

viética referente ao forneci
mento de material e equipa
mento para uma central gera-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depois de· seis Natais de guerra realizaram-se os votos

de esperança. Glória ! Glória aos heróis e aos anônimos

combatentes de tôdas as Nações Unidas que com o seu

sanzue e sua vida tornaram vitoriosa a causa da civilização.,.,

Pàz na terra aos homens de boa vontade ... Possa o espí
rito do Natal penetrar nas almas dos homens, banindo os

restos de sentimentos contrários à harmonia mundial, har

monia que é condição essencial da sobrevivência pacífica
dos seres na terra.

São êstes os augúrios da General Electric, agora que suas

fábricas, honrosamente desmobilizadas, depois de uma ta

refa bem cumprida, voltam à sua missão tradicional de

bem servir à humanidade, produzindo o que há de mais

perfeito no vasto setor da eletricidade aplicada, contri

buindo assim para o seu bem-estar e o seu progresso.

GENERAL'� ELECTR�C '.
�IO DE JANEIRO • SÃO PAULO • REQFE SALVADOR • CURITIBA • PORTO AL.EGRE
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Um QUímico notável
Londres, dezembro, para este jor

nal - O notável químico inglês
John Dalton morreu há cem anos,
lendo trazido uma enorme contri

buição à ciência. É, no entanto,
particularmente relembrado pela
sua Teoria Atômica.
Cêrca de dois mil anos antes de

Dalton, o filósofo Democrático es

peculou sôbre a natureza da maté
ria, estabelecendo uma teoria se

gundo a qual ela consistia de áto
mos minúsculos. Dalton, porém,
fez mais do que especular. S€gundo
os seus trabalhos de químico, êlc
deduziu que a matéria é feita de pe
quenas partículas indivisíveis,
os átomos. Seus elementos constru
tivos - disse êle - são idênticos,
diferindo, todavia, dos átomos de
outro elemento em pêso. Os como.

postos químicos resultam da uníão
de átomos de vários elementos nu-

111a simples proporção numérica.

Atualmente, a importância da
teoria atômica de Dalton reside no

fato de que estabeleceu o funda
mento para tôda a obra posterior
mente levada a efeito sôbre a natu
reza do átomo. Provavelmente, qua
si todos sabem que cada átomo
possui o seu próprio pêso atômico
e que este pode ser determinado pe
Ja verificação da combinação de
pêsos ou equivalentes dos elemen
tos, sendo os pêsos atômicos sim
ples múltiplos destes. O moderno
ponto de vista é de que a estrutura
do átomo consiste em um núcleo
central, de carga positiva, conten
do a maior parte do átomo. Este é
rodeado por camadas de elelrons
eletricamente dispostas, ou partí
culas de eletricidade negativamente

.

carregadas. Mas o núcleo em si
mesmo consiste em dois tipos de
particulas sub-atômicas - protons
ele carga positiva e neutrons neu

tros. O número de prótons no nú
cleo é igual ao número de eletrons
na camada em torno, 'Obtendo-se as
sim um equilíbrio elétrico entre os

conteudos do núcleo do átomo c
suas partículas em torno. Qual a

importância disto? Ela consísts no
fato de que a natureza química de
um elemento depende do núcleo.
Se este muda, o á tomo também mu
da.

Tudo isso nos ajuda à moderna
compreensão do átomo. Por exem

plo, muna substància rádio-al iva,
tal como o radiurn, a perda de n eu

trons tem lugar espontaneamente.
E na realidade é essa perda que
constitui a rádio atividade. A per
da de eletrons exteriores transfor-

f -,
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IR3lnUIO Dl. UIAbftlDUt;u

IWHICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado pe1A UIIJTer.l.daÜ d. Genebn
Com pratica n<i(1 hoaplkÚl �J)tIWI

CUJ!.1ca m6l1ca ai pra), ped.1atrl&,_
lU do !IIfiImlII ntlM'OIIO, apuel.ho ....rso

urmArlo do 1l0mflDl oi da mulher
........ T6eaJeol Da. PAULO TAV.....
Cuno d. Rac1iol� CIm'ca com o M.

lIIan� d••m-.u campauarto CUo hu·
�. �lado 4I!D �....44_
PdbHca. pela U.Jl1yarmdad� do R10 � Sa
aeiro. - Gabinete d. Ra10 :z: - .lUectr1>

eard10antla ClIJIJca - K.tabollJuno !!Ia
ma o átomo num ion, ou seja, num I&) - IIoncaaem DuodonaJ _ 9&blnete
Momo carregado de elctrieidade, ü tt.!oterapia - IAItorat61"1o 4. lI1lCroli>

porque altera

o.
equilíbrio elétrico'

copia • UIAlIae cUJàca. - Rua I"�

entr-e o núcleo e as camadas que o

circlNl�lalll. Podemos, assim, traçar CASASo caminho que nos trouxe de Dal-
ton aos conhecimentos aluais. A
cidade de Manchester pode orgu
lhar-se do seu notável cidadão a

quem dedicou num monumenlo e o

mome de urna das suas principais

Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta, aos cuidados desta
redação. 30 v.�lruas.

Clube 12 de Agosto
PROGRAllIA PARA D]<�Z�}IBRO DE 1945:

Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es
tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com
início 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 SOCIO, abrindo o

Clube,. préviamente, a inscrição para a mesma).
DIa 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

22 horas.

OBS}�RVAÇÕES
Êste programa está sujeito a modificações que só se ve-

rificarão por motivo de fôrça maior.
'

Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será
o de rigor, pecnitindo-se o branco.

Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

acaba de substituir a pena de Iescrever por uma esfera de c
ç
a ,
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O ESTADO

Atécnica moderna

Diário Matutino
Redaçào e Oficinas á rua joâo

Pinto n. S

DIRETOH. DE HEDAÇAO:
"

A. Damasceno da Silva
GEHENTE: D. S. Litio

I
HELATOR: E. Flores

ASSINATURAS
,

Na Capital
'Ano c-s 80,00 ISemestre CrS 45,00
Trimestre CrS 25,00
Mês. . . . . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso Cr$ 0,40
Número avulso
domingo ... Cr$

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr.'b
Número avulso Cr$

0,50

"

90,00 ).
�II,OO
30,00
0,50

�Hr B

Anúncios mediante contrato

E' reunir o útil 00 agradóveL

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Os originais, mesmo não
publicados. não serão Idevolvidos.

A direção não se

respon-,sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

Peça infDrmações SEM [OMPROMISSO ao

IN81llUIO rfCNICO Dl 8íOlO 810 lmZ
Avenida Celso Garcia. 2598 • 810 PAULO • BRASIL

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

r-e-meti.este-écupõn
- •••••••••••••
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Prezado leitor

�st ti • ••• l'aiz ••••••••••••••

ESCRITÓRIO JURíDH;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGA.DO
Rua Frei Rogério. 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta, Catarina

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

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES
Direção "de A. Damasceno:

"ida :lJilitar
::'\otas Rutaes

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária

Juri sprud ência
Notas Científicas
Govêrno do Estado
Fatos Políticos
�otas Locais

pg. 3

" 5
6

�

8

}·8

Direção de D. S. Lilto:

Noticiário Estrangeiro
Noticias do País
Pelos M unicipios
Estatística

Esportes
Notas da "Prefeitura
Vida Escolar

11;

2

6

6

J

Direção de E. Flores:

Xfagazine
Concursos
Vida Social

2

2

3

5
6

X em todos sabem

Religião

Rcportuçens de:

D. F. de Aquino pg. di".

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes 7

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que ihe

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

para que al g uma falta não se repita ; e

1\ÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarni
nhe-a á SECÇÃO Rl�Cf,AMAÇüI';S,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. 11111a

iOforn1a-I"...ção do resultado, embora em alguns ca-
.

sos não sejam publicados nem ri. rel;}a"

mação üeru a providencia tomada.

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópoll&r

à rua Trajano 11. 11, xvisa à sua dis-
tinta freguesia que dispôe de ope--.
rários hahil itados para executai'
instalações de Luz e Fôrça em ge-
ral, fornecendo orçamento grátis .e
sem compromisso para seus serVI-

ços. .
.

Possui também oficina .especla!l·
zada, com técnicos profissio�al�.
para consertos de aparêlhos eletr?"
cos, eurol amento de motores e di

riamos, estabilizadores, ferros dfr

engomar, fogareiros, aparelhos J1lb
dicos e outros. com exceção de liPIY
relhos de rádio.
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'Clube 12 de 400sto
A Diretoria do Clube Doze de I

. Agosto tem o prazer de apre-ISentar aos seus associados e

Exma�. ramilias, votos de I

BOAS-FESTAS E FELIZ

IIANO NOVO.
.(: ::{: '*

Quarto Alugo-�e um,;--

cem mobília à I
ru. P3dre Roma, 73. Svl

9(.: -='l.DO- Domingo. 23 �. Dezembro a. '945
4'

RBGULAI

.Religião
'al."II(��m .,

.0 SANTO De DIA
* * *

23 de dezembro 1" TorneIo ReJampago de realizou vôos experimentais 4.500 metros de pólo magnétí- co.
_S. Sérvulo, Confessor Soluções para estudar as condições do co, ficam a cerca de 480 kms., Os métodos de navegaçao

_'A vida dêste santo

mostrai
Damos abaixo o segundo o últ.i-I polo magnético, durante o mês a n�roeste da posição até 8.g0-. aérea,

como se ,sabe, 8_?freram.eomo nem mesmo a doença eRmOlA problema do �O.80 Tormuo I de maio dêste ano declarou ra tida como certa, que era a uma completa revolução nes-"

b .
-

b tá I
e ampogo A••oluçoes .erao rece- A '..' . . I rlt: 0- cess.osa po reza sao o s acu os para bidaa até 5 d' . . N' ,. ontem a noite perante uma Península de Boothía \ ses u Imos anos. � pro.'

id d D d
"0 '" e ]anelrO oprOXl.mo' .

,.,,' I d d" •a sann a e. es e a sua infân- domingo daremo. o result�do do assembléia da Real Sociedade Afirmou Mckinley que ha de calcu os e que as por
zía era .Sérvulo, filho de. po- primeiro problema de Geografia, que provável- necessidade de intensas pes- meio de cOJ?-,:encionais com-
bres pa�s de Boma, paralítaco, PROBLEMA mente novos vôos experimen- quizas aéreas e terrestres para p.as�os magnéticos foram subs-
nem maos nem pes podia mo- L.. T\lhaR Baranowabi tais serão empreendidos na que se possa organizar um tltUld9s pelo R�d�r e pela na-
'Ver. Ganhava seu sustento

%'" " .
, mesma zona. mapa. preciso do campo mag- vegaçao astronômica. Acha-se,

-rndigando na porta da ígre- i l.t_ m D _I
O piloto Comandante D.· ,C. nétíco ártico. O Lancaster,. ba- porém. que com ?S esforços da

)8.S. AClementei a0!lde seus r ..... �_ .%_ "'_ �
Mc�inley, disse mais, que a tizado com o n�me de Aries", t:_lpulaçao �o Anes, a navega

palS todas as. manhas o leva- I � � • m I analise completa de mais de. '1 percorreu 16 mil kms. dentro çao comercial por, ar. e ma� po-
vamo A humildade com que _. âJ aliJa 30.000 observações magnéticas, do círculo ártico, para experí- derá apresentar índices ainda

:1r� e

:s.re������n�� ,q�:1 _d_�i-_- fp.ihlc: r1lll'::Inte o nrimp.iro vôo,'
.

mais adiantados de segurança.

seu mal_ganhavam,-lhe todosl ._ ••• • Negócio urgente! Do ceI. Lopes Vieiraos coraçoes. Repartia as abun-, '" �% ••• �. ..
O jornalista Osvaldo Melo,dan�es esmolas com outros I?-e-; IIMri m ri iii U'rMA torce-

sep:r ar;;��:�d;ev����,: eve��� 10 secretário do P. S. D. nesta��s:t!ag�:� ê�n�a��o r�������� �_ �_. 'ri �_ dura uma
Ihados SIto à Praça Lauro Mül. Capital, recebeu, datado de ôn-

.

di 1 di too • �_ _ �"
contusão uma

ler, 2, te-ido grande núrne o de 'tem, proced�nte de Ponta!Er:�m�oa��� o

r:e�i!n eo� • • _ _.I. �ô;í :�uom�:�:'i�� freguezcs. Tratar na Alfaiataria Grossa o segumte telegrama:
tanta perfeição, que os tran- Pereira. à rua Joàa Pinto, 16 "Por intermédio prelado
.seuntes paravam para ouví-lo.

to com Pronto
15 vs.- 8 amigo envie a tôdos os nossos

Mais, entretanto, do que a sua
2 lances - 7x6 Alívio Radway. * * * a m i g os, correllgíonárlos e

..

r� DOIS PEO-ES 8 SALA DE JANTAR membros da nossa diretoriabeia voz rmpressionava a con-
Q '.

vicção com que cantava os tex- municipal votos de bôas festas
tos sagrados. Quando, certo Por motivo de viagem, ven- e feliz entrada de Ano Novo.
-dia. não estava no lugar por M I55 A de se uma sala de jantar em (ass.)Lopes Vieira.
tantos anos ocupado, .ima LINIMENTO SEDATIVO imbuia. Tratar na Rua Almi-
Imensa massa de zente corria

tA
famí.ia de João Pe

l'-�''d S
.

I "
rante Alvim. 15. 3 v.-I

para sua choupana: lá estava
dro de Oliveira Car- a Dela

* * *

êle prêso por uma nova mo-
valho manda celebrar '. Vende-seléstia. Com a mais profunda '

,

- 4." feira, dia 26, u'adevoção recebeu os sS. sacra-, PaI m�tivo de viagem. missa, na igreja de l d .-mentos e expirou pronunc.an- lia a e Jantar
do n nome de Jesus. S l"rancisco às 7 ho quarto da co.al

* * * raso por alma de seu chefe, Vva. VITÓRIA LIGOCKI gabinete
pela passagem do 2" aniver VIEIRA 1 pequena biblioteca.

Tratar Preça Getúlio Vatqo., 19,sàrio do seu Falecimento, 10v-lDeflue, nesta data, o aniver -

:=;,:;======;,:;;,:;;;;;;;;;;;;,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;,:;;;;;;;;;;=;,:;;;;;;;;;;;�sário natalício da exma. sra.

IX�t���do��g���te�;!�:b, s;���� I

j Dre Deitor Salomé Pereira e Senhora
sé Vieira. participam aos s.eus �otes e pessoas de mas relações,

Fazem anos hoje: o contrato de casemen to de sua filha MARIA DE
- a sra. Alípia de Sousa Lú- NAZARETH com o sr, engenheiro

I
cio; JAIR LEGE DE SIQUEIRA.

- a menina Valda-Inês, fi- Ri.o de Janeiro, 18-12-�5. Rua Hermenegildo de Barros, 77.
lha do sr. José Lisbôa; Apartamento 201 - Santa Tereza.
- a srta. Dilza Laundes.

24 de Dezembro
S. GREGóRIO MÁRTIR
Foi nos tempos daqueles

monstros Dioclecianos e Maxi
miano que êste santo ganhou
a corôa dos mártires. É um

fenôr iene psicológico que os

fracos se tornam cruéis, viti
mando os inocentes para dar-

�e a ilusão de serem êles fortes.
jAssim foi nos tempos em que
.. a impotência de um imperio
romano decadente se opôs ao

.poder invencível de Cristo.

.Assim é ainda hoje, quando um

egoísmo satânico _cna tiranos
totalitários. E os primeiros a

sentirem a fúria dos tiranos
são os que defendem os direi
tos sa grados do homem, os sa

,cerdotes. É êste o caso de S.

Gregório. Vivia êle em Sp.oleto
(Itália), e como sacerdote
exercia o seu ofício de bom

pastor exhortando as almas á
constância na fé. E não roi só
isto_ Gregório convenceu a

-muitos pagãos da verdade da
doutrina de Jesus Cristo. Foi
portanto acusado de ser cris
tão e de fazer propaganda pol'
esta doutrina. Perante o tri
bunal confessou com tôda a

liberdade sua fé. Foi condena
·do a ser queimado vivo. Mas a

fogueira apagou-se e, ao ines ------------

mo tempo, um abalo sísmico
deitou por terra a metade da
cidade, esmagando grande nú
lUero dos habitantes. O pre
sidente do tribunal fugiu, dei
xando, porém, ordens expres
sa de não permitir a evasão de

Gregório. Libertado da prisão
por mão de um anjo foi recap
turado. Agora os perseguidores
quebraram as pernas do vene

rando sacerdote e, por fim, de
golaram-no.

II� •IM
I

A�iJ�fS. a

J' ::t.Natu reza Falha

MENAGOL

•

VIAJANTES •

O . t'
.

'·t éEstá de passagem por nossa.' .-equeo8s DO IClaS ! aques a reos
Capital, com destino ao Rio l'4\..vlclaS�plO.�Q€ntes da Ale- i S. H. I. - Segundo despacllo
de Janeiro, onde reside o sr. lnauüa, lnt...i(:'U.d quê ha sina.l.s1de Batávia, os aviões da Real
Pedro Rocha, chefe da fLrma de que cOúleça a renascer o es- Fôrça Aérea bou:-bardearam e
Rocha & Cia., com sede em pírito combativo alemão, sob I metralharam dOls lugares ao
Araranguá e filial no Rio de a forma de demonstrações de i sul de Amba:rawa onde. se ,S�lS.Janeiro. rebaldia de crimes que se

re-II peitava que os revoluc�ona.nú:>
• petem mais animadamente do realizassem concentraçoes. An-

Clubes: que seria de se desejar. Entre- tes do ataque um aparel.ho l�-Para a soirée que o C. R. 10 tanto, não há motivo para glês lançou panfletos aVIS�nQJde Janeiro, de São José, levará alarme, uma vez que nada indi-j á população civil que tmlta
a efeito na noite de 25 próxi- ca possibilidade ue um movi- quinze minutos para afastar-se
mo, haverá Cohdução para mento em larga escala. I dos lugares de perigo.
trazer de regresso os convida- - Nos meios industriai,s da S. H: T. - Segun�o despac!10
dos desta capitaL capital londrina, tem-se a im- de Ban<:lung, ��uncla-se q_u..; as

pressão de que tanto o merca- tropas mdoneslas d.o exerCito
do interno como o comércio das Indias OriehtaLS holande
exterior exportador britânico sas foram autorizadas á prote
se beneficiarão com os plallQs ger os seus parentes. dentro .e
do govêrno de construir _lai� fora dos acampamentos, r8t� .

fábricas para a industria_
- O que se começou a faze:r

nos Estados Unidos, segundo
está sendo noticiado, quanto
ao escesso de aviões militart.:s

____________
3 -'1_8_.I fabricados para fazer face ás

Dese,· bl necessidades da guerra, naa O·· ler Grã-Bretanha também é cor- britânico, que operando sob as

em ? rente, pois desde o primei:uo mais difíceis condições e en-prego . tempo do término. das hostili· frentando as viscissitudes im-
dades, passou a construir uma postas pelo longínquo teatro de
das preocupações dominantes. guerra da BirmâniJ!-'. extelmi
- A "Bristol Aeroplane CO". nou cerca de 370 mll Japoneses

acaba de fabricar a primeira - a maior derrota em terra,
unidade de tribuna a gáz, em infligida aos japoneses na
tôdo o mundo, destinado a guerra que acaba de findar, -
acionar hélices e aviões. O no- foi agora dissolvido.
vo motor recebeu a denDmina- - O govêrno britânico deci-
cào. de "Teseu". diu estabelecer uma con \'eu-

Vendem-se dois ventiladores alee-
o

- Um dos mais interessan� cão nacional eleita, na Terra
!:icos, grandeli, para cima �e me-I tes projetos de

con,strução ,
d,e Nova, no ano próximo., afim de

ou. parede. send? ,u:n OSCilante, nasas está sendo. levado a 2fei- que a população desse territó.proprlos para escntono. borbea- \;
. _

_ _

rias, cafea, etc. Tratar na rua AI- to na cldade de Coventry, '1ua- rio possa fazer ao. 2;o�,'êrno bri-

I
mirante Lameqo 15,. consequência das incur",ões tân' °0 pTopostas sôbre a forma* * '"

aére.as inimigas, - esc::.-eve um futura de seu govêrno. que .será

VENDI] SE- Uma máquina si totalmente destruida em decidido pelo novo em pleno
. Ij-. de costura- redator do "Rebosldo News" plebiscito nacional - am.:n

l nova. Tratar à Av. HerclJio de Londres. rinu 'I nriIT"':'Co rrcinistro Atlee
Luz I 33_ 5 v 3 - O valoroso Ll:' exercito n.a Cl��::aY 20 d-:::3 ·;_�cr,:,<':Tls.

Horst Buechler e Senhora

Camisal, Gravatas. Pijame.
Meialdal melhoret. pelai me

DareI preçotl .6 D'8 CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra. fi

,

Maria Palmira
participa cal parentes e a

mig". de aeua pais
Doralécia Soare.

s Iná da Veiga SOQre�. o nas
cimento de .u.... imonzinha

VERA LÚGIA
Fpolia., 22 12' 945

têm a prazer de comunicar
aos .eus parente. e amiqo.
9 nascimento de sua filha

WANDA,
ocorrida no dia 20 da corrente

Fpolis .• 21/12/1945

x X X

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indi(;ações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (8)
ao'S int('ressados na aquisição de
bons fundon.ários (as).

* * *

A SUA
MAGREZA TEM
UMA CAUSA!
G�ralmeote a causa da magreza e do

esgotamento é II falta de iodo no orga
ni�mo.
VIKELP. o novo concentrado de mi

nera;s lodo�\'itamínico, contém o iodo
natural que nutre e regula as glându
la. internas que controlam o metabo
lismo. Por ésse· processo, os alimentos
tligeridos se transformam em carnes ri
jas, em músculos e novas fôrças e ener

gias.
VIKELP contém, além disso, ferro, co

bre, losfato de cálcio e a vitamina B 1.
nas doses diárias indispensáveis. Uma
.emana de VIKELP produz uma dife
rença enorme no OI;ganismo, fazendo
aumentar o peso de maneira notável.
VIKELP é accessivel s todos e acba

se à venda em tôdas as boas farmácias
9 drogarias.

�YIKELP
�TANO ... fltO

Nelson Spoganicz
Entre o. contadore. formado.

pela Academia de Comércio da

Santa Clltarina, figura o jovem
Nelson Spoqanic.z.
Regutando o Qcontecimen to.

queremos cumprimentar o iluI
tre diplomado, no.so particular
amigo.

TENH.o\ OS SEUS INTESTINOS ;:
• REGULADOS COMO UM RELÓGIO �

r
'"

LlK\!.l .. i:as, dó eleita seguro e inofensivas
!�,ão vide.:'j o or'i}anismo

�

VENTILADORES
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o IITADO-Si·bado, 22 a. Dezembro d. '."510

IndicadorMédico S a nu uenol
CONTEM

. OITO ELEMEflTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANAOA·
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. PálidO'. Oel:tau.,.,ado.,
E.,otadot. Anêmicos. Mi••
que cri'ln Ma,rol. Criança.
raqultica•• receberio a tonl·
ficaçio ,.ral do Ofg.nl.mo

DR. NEWTON D'AVILADR. SAVAS LACERDA
Clínica médíco-ctrúrg ica de Olhos
- Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Con se-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schmi
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDt;;NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEJFONElS 1418 e 1204

Operações - "V"ias Urinárias -

Doenças dos in test ínos, réto e

anus - Hemort'otdas. Tratamen
to ela colite amebiana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende eliariamente às i r.ao nS'1e, à tarde. das 16 hs. em cuante
Resíd: Vielal Ramos, 6u.

Fone 1067 I

3 mou,,�s de preferencia:

I o. «Serviços Aéreos' Cruzeiro do .sul» po..uem a

maior frota Aérea da Sul América. inteqrada pr r
aviões do. tiDO. moi. moderna. e veloze.: 08 « «DOU

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

2 Os «E'el'Viços Aéreo. Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripulantes 10 bi-milionários e 23 milionários do
...ar. o que .i.qnifica til:ocínio imP'ilCQve1 e experiên

cia vQ.ta. -garantindo segurança absoluta 0.0••eu. aviões.

3 Os «Serviço. Aérea. Cruzeiro do Sul» of.recem

I
confôl'to pe-rfelto 00. pa••ag.ira. e poatualidad..

. mdxima na cheqada e pa.rtida d. .ua. máquinaa.
que semm a cêrco de 70 localidacka diferente.. d. nor
te a .1.11 • de l.ste a oeste do paÚl.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriam_te das 15 às 17 horas.
àJl:SIDIi:NCIA: Abnlrante Ahi.ll1,

36. Fone M. 251

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLt..1\IICA J.\flWICA EU GERAL

Doenças do coração. pulmões, fí·
gado. estômago, íntesttnos, rÜ1S' e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

CONSULTóRIO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE:
das 15 ás 18 horas

RESID1l:NCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Mamaal 76l) Sanpinol

Lle D.N.S.P.!t· r99, 4e 1921

DR. ARMANDO VALÉRIQ
DE ASSIS

Dos Ser-viços de Clínica Infantil dá
Assístêncía Municipal e de

..-aridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

. ADlJLTOS
C.oNSULTóRIO< Rua NW1es Ma
ehado, 7 (Edifido S. Francis,"o).
Consultas das 2 às 6 horas

RÉlSIDl1!NCIA: Rua Marechal GUl'
Iberrne, 5 Fone '71S3

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

D� OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
ÇONSULTAS - Pela amannã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tar-de excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - OONSUIIJ'óRK),
Rua João Pinto n. 7, sobrado r-c

Fone: 1.461 - Residêucia: Rua
Presidente Cout.inho, 58 fraqueza

DR. A. SAN!AELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Unãverstda
de do Brasil). Médico par concur
so do Serviço Nacional de Doeu
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hosprta l
Psiquã-tr ico do Rio na Capíta! .. e-

derat .

CLíNICA M.f:DICA - DOENÇAS
l\"ERVOSAS

- Consultóírio: Edifício AmélIa
NET{f

- Rua Felipe Schmldt. Consultas:
Das 15 ás 1B horas -

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

168. Circunscrição de RecrutamentoDR. MÁRIO WENDHAUSEN
M.édico elo Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu "Ramos"
CLL.'HCA MÉDICA de adultos e

crianç-as ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONSULTAS: elas 4 às 6 horas

RESIDl1!NtCIA: R. Felipe Schmídt,
38 - Fone: manual &12

CONVOCAÇÁQ DA CLASSE DE 1925
EDITAL

Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos
de idade durante o ano de 194� 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 da
Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto União;
f 20 B. Frv. Rio Negro; Sa B. r, A. C.; 13° B: C: Joinvile; 32()
B. C. Blumenau; III/ZOo R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12° C�
M. A. C. Laguna". ,

Os cidadãos que não possuirem certíficado de alistamen
to, antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve
rão procurar a Repartição Alistadora, mai-s próxima, afim da.
se munirem do referido documento.

Florianópolis, 13 de .Dezembro de 1945,
Teu. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. K

DR. BIASE FARACO.
Médice - chefe do Serviço de

Sifilis elo Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SíFILIS

- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RALO:"
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóS1JLTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

INSTITUTO DE DlAGNóS·
TlCO CUNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

·Genebra. com prática nos hospi-
tais europeus

-Clirrica médica em geral, pediatria.
doenças do sistema nervoso. apa
relho genito-urtnárío do homem e

da mulher
.Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radi-ologia Clínica com o
«ír. Manoel de Abreu Campanarro
(São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade elo Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar
diografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de F'tsioterapía - Labora
·tório de microscopia e analise clí
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARTHUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratórfo de Análises clinicas
Consultório: rua Felipe Schmidt,
21 (altos da Casa Paraíso. das
1030 ás 12 e das 15 às 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64
Fone: 769 (manual Distribuidor�s tZ d9'0sit<iriOS:

OSNV GAMA &. elA
tlORIANÓPOLlS

CAIXA POSTAl 239 I
I

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGM. GEIL\JJ - ALTA O·
RURGIA - JIoIOLÉSTJAS DI<; SE·
.... NHORAS - PARTOS ..

Formado pela Faculdade de Medi-
cinna da Universidade ele São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico elo

Prof. Alípio Cor-reia Neto
Cirurgia do estômago e vias b,·
liares, intestinos delgaelo e grosso,
ttróíde. rins, próstata. bexiga,

útero, ovários e trompas. Var-ico
cele, hidrocele, varizes e l1e1'11a

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schrnídt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Te!. 1.500.
RESIDt::NCIA: Rua Esteves .Iú

nior. 179: Te!. M 764

Modas GUASPARI
DR. ARAUJO

AssistE"nte do Prof. Sanson, do
Rio de Janeil'o

ESPEC IALISTA
Poenl:as e operações dos OLHOS,
OUV1DOS, KARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBIO LEiPORINO ua-
bio e céu da bôca fendidos oe

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
'retiraela de corpos estranhas. etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
ltUA NUNES MACHADO N. 20 -

Fone 1441

Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jockets.

Vendedor por conta proprio Placido Mafra.
Ruo Fe i pe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montaqem de rádios, Ampli

ficadofss-Tranamissolt'es
Mal9rial importado direta

mente dOIl U. S. A.
Proorietário

Otomar Georges BOOm
Electre - Tscnico -'Profissional

formado na Europa
Florianópolis

�ua Jcão Pinto n. 29 '- Sob.

............. l1li111 .1iUII ....... II' .....

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
F..dada UI 1871 - SMe: I A I A
INCENDIOS li! TKANSPOJ1TES

Cifras do ,Baíanço de 1944: I
CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.·
Cr$

80.900.606,30
5.978.401; 7 5S, 97

67.053.245,30
142.176.603,80

l\lolor a óleo
,

cru•

c

VENDE.·SE um marca "cu
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

r te de óleo.

I
Sinistros pagos nos últimos li) anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401.306.20«

o motor pode ser examina
do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra deleg ado Instituto
dos Marítimos. Tr-atar com Srd
aei Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134.

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

II'1II""" "=."".--""" ..,. - -- .. ""'tJI'4a. _""

Sedas,

SA S
Casi:miras

.��
e

SOA I�Pl�LL]
Rua' Conselbeiro Mafra. 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 ·(rede interna)

Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

ORLANDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O' ESPIÃO PREDILETO
011 INGLaTERRIlSe ela quizesse, podia ter

feito chantagem contra qua
se tõda a gente da vila' A
amável telefonista conhecia
a vida privada de todos os

moradores... Não deixe de
ler esta condensação de um
livro excepcional.

o espião nazista enviava
abundantes informações a

Berlim, mas•.. eram infor

mações erradas. Uma das

histórias de espionagem
mais surpreendentes desta

guerra, revelada peja pri
meira vez, em Seleções.

FIO QUE FALI E CaNTÁ
pescoberta sensacional de
um jovem norte-americano,
filho de imigrantes, que
vem abrir rumos inteira
mente novos na arte de re

gistrar o som.

122
PIÍd/IIAS

_ E OUTROS 24 ARTIGOS

DA MAIOR ATUALIDADE
E INTERfsSE.

FIOEINE
A prisão de ventre é, um grande mal, perturba o fun
cionamen t o do organismo em geral, mas se usardes

FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
figado volta a sua função normal. o estomago , os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equ ilibrio salutar.
Em SUB f'armác+s ou com o depos it ár io S. M. BANDEIRA,
Rua P .. isanoú. 219 Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est· do RIo Orande do Sul.

I
I
i

�_-__w_....- " ......-".... -_.........._-_,,_...-_ .. _- ...- ..-.,..

LIRA TEMIS CLUBE
Dia 25 - Natal - Matinée infantil das 15 às 19 horas e

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

branco, summer e dinner jacket.

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

UTENSILiOS PARA

IRELOJOEIROS
Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-
tear Cordas, vidros para relógios, etc,

IPreços e prospectos com a

CASA MASETTI
Rua Serninár io, 131 - 135 -" São Paulo.

FORNITURAS
OURIVEIS

E
E

FARMACIA ESPERANÇA
CO l'arlllaCl�.tleo NILO LAU8
_oje • amaJl)a.II _4 ...............

___ ..-.... .....aqetr.. - B_eoJ!'llUM - ·Ped-mw--�"'_

� Ce 1IIorr....

......... •.__111 ............... neet....... ...._

·'1

............................................,�..�

ii
I
I

Dr. H. 9

Laboratório ClínicoI Visite, sem romprcmtssos ILIVRARIA ROSA i
Rua Deodoro, 33 I
Elor ianópnlis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

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

Florianópolis
S. Medina Farm. NarbaJ Alns de Souza

Parm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame <ie escarro, Exame para verificação de
doenças do �ele t boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

I

Não sofra de insônia, perda de

memória, dores àe cabeça, máu

humor. esgotamento nervoso por
excesso de trabalho ou de diver

SÕ<?S.
Se �\.7. se cansa ao mais leve es

forço físico ou mental, se V. sente

as suas energias descreacerern e

dorme mal, lerr.bre-se que pode
ser consequência cio C.f:REBRO

CANSADO. Comece a tomar

imediatamente os FOSFATOS

DE HORSFORD.

FOSFATOS DE HORSFORD

contêm em. sua fórmula: saís de

Magnésia, Cálcio, Sódio, Ferro e

todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSFATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,
a vítalidade e o prazer de viver.

STANDARD

Ag&Dcia. e Repre.entaçõe. em
G.pal

Matriz: Florian6poli.
Rua João Piato. n. 8
Caixa Po.tal • 37
F:lial: Ore.ciúma

Rua .Floriano Peixoto••/n
(Edil. Pr6prio),

Telegrama.: ·PRIMUS·
Agent•• DO. principais
município. do E.toa"

......................................................

,nomentOG desagadávew. ..

f

•..Que podem ser elJiladosj
Livre-se das situações desagradáveis pro
vocadas pelas coceiras, combatendo direta
mente as suas causas com PARASITINA.
PARASITINA não só elimina os germens
causadores das c' .ceiras, como impede
que êstes se reproduzam. Indicada também
para frieiras e sarnas, PARASITINA não
mancha a pele nem a roupa e deixa um
cheiro agradável e leve.

PIIR SITINI
MATI OS PIlRIISITOS QUE PROVOCAM COCEIRaS

� �-- -

I Esta é a verdade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não com.prem seus calçados· sem visitar a I
«Tamancaria Berreíros» I

RUA CONSELHEIRO MAFRA, -41 ___J

SA,NGTIENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio i

' etc.

08 Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.

I
Crianças Raquíticas rece-
berão a toníücação geral

do organismo com o

'---_'-:!
I �;�A,/J· 11··'0··,'·.. I / ".. , I"-r.,%.ttt· fe�;��csa�;;ISeTt���i.?:i�[��;a�:a�:x::d;Sg;:�: I9J. lÁ de sortimento de casemiras, riscados. brins

bons e barato., algodões, morins e avia·mentos
para alfai<:1tes, que recebe diretamente das

IJ
melhores fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama o atenção do. Snra, Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetuarem suos compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blul'Q.enau e Lojes.
_ .çg�HW •• .ftIt*iY'tNIIIl8IWG""1milljIilS IIIIIII •

....,..--- I .. _
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COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL
_________lIIm..mliióeM_.· _

"P}JRFECTÂ "

ANCORA 17 RUBIS

A Maravilha da Técnica Moderna Suíça
.PARA HOMENS:
Caixa folhada
CalKa aço inoxida1l'el

c-s 550.00
o-s 480.00

PARA SENHORAS

FORMATO RED0NOO:
Caixa aço inoludavel Cr$ 450.00

BOLSO, niqueI cromad(§,
com 2 tampas:
Ancora 16 rubi. o-s 350.00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso posta! ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em l890)
Rua Seminário. 131 e Rua Marconí. 44 - S. Paulo.

UM MOOELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNICA •

PERFfIÇÃO DE LlNHAS- EFICIÊNCIA

As balanças que trazem a garantia
na propria marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.

R. S'P!lCftll. 452

üutros afQmado$ produto. COSMO�lIrA:

APARElHOS SANITÁRIOS EM fEIl�O ESMALTADO

·1 fOGÕES - AQUECEDORES - VAlVUlA5 ':UTO
MIATICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

Representantes nesta Capital;
STODl'ECK & CI". LTDA. -- PR. 15 DE NOV., 1 - S."

I

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou motor
de arranco a

OfOlCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra ne. 13::

CANETAFiig6��oAPER-- \;;;;;.;';;;y;;:;;';;;;';;;I;';;;a;;;;;;;;;;;;G;;;;;;;;;;;;;';;;E;;;;;;;;;;;;N::;:';:;;;;';;;s==tNum certo ena ae marco de í DfSPICHIMIIS E UiiRIDIMfJS
1954, navios ue escolta da t GRIJUlTAMfllI PARA O IlfERIOa

I
marmha real canadense, num ,

I
comboio d enavíos mercantes i S. 8 E·C I Kingleses, chegaram a um por- I fpol.s. -- .lolnvile ,to da Grã-Bretanha depois de !

I I l1li'0 I'ROPRllllftlO· NOVA DRGlNlzactu

I
vem comandante

can.
adense. Saídal - 2 hora. da mad:-ugada i Av, Celso Garcia. 174 Iuma viagem acidentada. O jo-I II

Fone 2�863S . S. P�Ulo I
desejava agradecer a todos no

I Jolnvile _. FpoUs.
I

--l

I
comboio po rsua cooperação. r

I C··A--SA
--

MIS-C----ELANEA dUl-·:t�r:'_i-_Num .... "�,.:.. ... ,, r'" "q�e molhado, I Saída. -- 9 hora. da mcnb<i
�

escreveu a tinta u'a mensa-I buidcra dos Rádios R. C A.
gem de agradecimentos, que Informações nesta redação Victor, Válvulas e Disco8,
foi imediatamente transmitida I Rue Cuoselheuo Mafra. 9
pelo sinaleiro.
Isto até parece conversa fia

da; flue miá ouviu falar nue
se pode escrever a tinta êm
pauel molhado! No entanto, a

caneta-tinteiro usada pelo co- i

mandante não só escreve em

papel molhado sem borrar mas
também escreve debaixo de
agua.
Trata-se de uma patente bri

tânica que, dentro de pouco
caneta parece-se com uma ca

tempo estará no mercado. A
.,-,,,+.,,- tinteiro comum mas. em
vez de uma pena, tem uma pe
quena bola de rolamento in
destrutivel. A tinta na caneta
dura cêrca de seis mêses. Pa
pel mata-borrão torna-se des
necessário pois a tinta seca

imediatamente. Outra vanta
gem dessa caneta-tinteiro
aperfeiçoada é que nos casos
de viagens por avião, não há
perigo de que vase como acon

tece com as canetas atuais.

I

de

MÓVEIS BRaSIL
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta, em suas

lojas. os novos
modelos para

1945

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao rama de cere ais, FecuJa,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan·

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

•

------------- 54

A MAIZENA DU:YE�ãO Paulo . 101

(00(0 postal, 6·
GRATlS, ° lIvro

..

Peço em"or-me'Molzeno Duryea

, "Rece1ta_.s_c_o-m--------=_, NOME

, RUA ESTADO----:=::-J
I ClDAO..:_ __----- ..... ---...... •

- ,

FILHA I MAE I AVO I
TO;"f8S devern usar a

,Qlij:m:tnílãiGTil

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

Material de qualidade, sistema
eficiente e aI·ta precisão de fa

brico, ÇJsseguram aos Magnefo,s
Eisemann um funcionamento rr

gorosamente perfeito. Modelos

especiais para motores
diversos.

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivia iU CÓIiCN Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ca comb-uer 68 trregulartdades
das funções pf>riódictil> das se

Ilharas. É clilmkote e regulador
deF!S8� tunçõ-«
FLUXO-'EDATINA. pell1 io'UI\

comprovada t'ficácia, é muito r .... -

cettade. Di'vt' "'+_'r USl1.dl1 com

conttançe.

IFLUXO SEDATINA ene,'ntrl1·"' ..

em toda parte

,----MACIEL, FONSECA & elA.
Conta Própria

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

Comissões Consignacões-

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

Rio de Janeiro

RIO DE ]ANEIRO--BRASIL

, OISTRIBiJlDORES ",ÉXbt.USIVOS >NÓ BRA$IC ,

� ·:A:tJlZ;, "F. ·.'BRAGa·· f: FILHOS:':'-,' .

·'''.fRuA ÉVARISTÓ DA VEIGÁ,' 83 B ':'_'. R{O '> /

• ,',. "ô." �i'" -.._ � �
'" � � •

automóveis e caminhõe ••

múqu;nas agrícolos. guin
chos, betoneiras, bom b a s

hidráulicas, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segu' do o mitologia, quando Promelheu roubou O togo do
r éu. Zeus. pa.ra castigá-lo, enviou· lhe Pândora. com uma cai

.xinlia onde se achacarn encerrados tr;dos os 'males da terra.

P1'('f}lcthe1l, com desconfiança, recusou receber o pre:.:ente.
Ma!;'. S�)1L irmã'J, Epimetell. recebeu Pândora e a esposou-a.
Ab1"indo a caixa, esC'uparo'rn-se as doenças e as desventuras.

ficando apenas a esperança... que. pOTisso. mesmo nas

). oras 'mais negras, não abandona o coração humano ...

DESDE então. a adversidade, sob inúmeras formas,
-ssoli o mundo, causando danos de tôda sorte.

Nmguem está a salvo de seus golpes traiçoeiros.
O incêndio, o roubo, o extravio e os estragos de

mercadorias em transporte, o acidente pessoal e de

trabalho, o desamparo da família, são as formas

comuns dos males que a caixa de Pândora espalhou
sôbre a terra ...

MaIS, para a defesa eficaz contra tais imprevistos
da Forte, constituiu-se o Seguro que indeniza das

perdas oriundas de eventualidades. É tão grande a

..ua utilidade social que os seguros contra Incêndio

e Transportes são obrigatórios por lei para os bens

----_._---------------------�-----------_,-....

'A FORTALEZA'

10 anos de proteção contra a adversidade
que a caixa' de Pândora espalhou sôbre o mundo I

superiores a determinada importância, como tam

bém por lei fica obrigatório o seguro contra os

Acidentes do Trabalho.

Dedicada, há 10 anos, a êsse setor de atividades,
"A FORTALEZA"-COMPANHIA N.'\CIONAL DE

SEGuROS, com o capital realizado e reservas de
cêrca de Cr$ 7.500.000,00 - vem operando com êxito,
sempre digna da absoluta confiança de que des
fruta. Suas carteiras de Incêndio, Acidentes do Tra

balho, Acidentes Pessoais, Automóveis, Transportes
Marítimos. Terrestres e Aéreos, Responsabilidade
Civil, já indenizaram mais de Cr$ 18.000.000,00 a

seus segurados, com desembaraço e rapidez!
Ao completar, agora, seu 10." aniversário, "A FOR

TALEZA" - COMPANHIA NACIONAL DE SE

GUROS se regozija em assinalar essa etapa de um

dever bem cumprido. E continuará, como sempre,
a empregar todo o zêlo a serviço dos que se aco

bertam de riscos, com o título de garantia que
suas apólices representam!

)
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Rua da Assembléia. 72·74 • S." - Rio

Rua Barão de Paranapiacaba, 24 . S. Paulo

l.gência.s e Sub-agências e.m todo o Paid

/

..... ;

Viajante - Agentes e Sub-agentes em
todo o Estado.

Rua Felipe Schmidt D.O 2
Caixa Postal 172 tel. 1102

Telegrama - StiUdez ou Viaaa.
FloriaaDPolis Sta. Catarina

e pr6spero Ano Novo

N. LOPES VIANA
Representações nacionais e eS.rangeiras
Agencia Geral de Seguros «A fortaleza»

AGENTE MARIT�MO
C lientes e amigos um Feliz NatalDeseja aos seus

UM CORTE DE CASEMIRA1
PRÓPRIA PARA O VERÃO!

\
\

Temos também linho
pu r íss imo, a Cr.$25,OO

o CASIMIRASiR E I DAS
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
FiliAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO
A'4'?' WiI '" *ww'w_§!j#iMt$iifilk&ii&iEiii*

I

I�-
-.

GRIPE o rOSSE o BRONQUiTE

....................................................

LIVROS PARA PRESENTES

o rei Gustavo da Suécia enco

mendou casemiras puras de padrões
escosseses a uma firma de Hawik
manufature ira de meias. O jornal
técnico "O Outfitter" 1nforma que
essa encomenda real assinala o rei

nício do comércio exportador de
Hawik para a Suécia, comércio es

te que antes da guerra era muito

considerável.

LITERATURA
I O Rio do Quarto - J. M. Macedo

Senhora de Engenho - Mário Sette
Valer - Ch. Wagner
Brasil de Ou trora - Belmon te

Cr$
8,00
10,00 '

12.00
25,00

Novas indústrias químicas para

utilização de sub-produtos do car

vão podem ser instaladas na região
nordeste da Inglaterra, caso as su

gestões feitas pelo grupo industrial
dessa parte do país forem aprova
das pelo Ministério do Comércio,

Uma' influente delegação comer

cial de vários estados da Índia, que
deverá chegar à Inglaterra ainda
nessa semana ao que tudo indica,
fará grandes encomendas de teci

dos de lã e outras mercadorias in

glesas, segundo informações vin-

das de ],;,)ndres. I

A·
. .

t
I

partir dr proxuno ou ono, os

fazendeiros da Inglaterra e de I
Gales terão a seu dispor um bem Iorganizado serviço consultivo ma

cional, inteiramente grDJtUlt).

OBRAS INFANTIS
Como Nasceu a Cidade Maravilhosa
A Vida do Bicho da Seda
O Fantasma Lambão
O Melhor Brinquedo

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

À venda em tôr!as
«EDIÇÔES

Caixa Postal, 120 -

as casas do raIno ou nas

MELHORAMENTOS»
B São PonIo

t,

.. am auu&UAA4& ...
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Não concordaram

Lira Tênis
Das 19

Clube-Dia 25, Natal, das
diante, Soirée de Natal,
31, Reveillon de São Silvestre ..

e dinner [aket

às 19 horas, matinée
díslríbuicão de bombons

,

. Traje: smokíng-summer
Surpresas ..

15
horas em

mios.. Dia
com

e branco.

Recebendo há dias, em nossa re- ra cidade da Amazônia, Ai para
(A DU]Jla de "Rancho Grande"

dação, a visita do dr. Oldcgur Viei- não. mencionar os melhoramentos num f'ihuc ainda melhor)
ra, tivemos ocasião de palestrar introduzidos pelo govêrrio em dife- Homancu Encantador! - Alegria
com êsse intelectual patrício a res- rentes pontos do Icrritório, o via- Incomparúvcl!
peito do distante território do Gua- jante encontrará U111 ambiente del

3 - Todos os principais "ustrns

poré, onde exerce a importante p:ogres�o, trabalho e entusiasmo e est�:e.las", da PA��1IOrNT, ,nulll,
missão de dirigir a educação do nao muito comum por estes hrasis. espetáculo mcornpai ável, num Show

povo. As impressões .que nos trans- Ver if'icarú as condições de confôrto Xlo num e n tal!

mitiu sôbre a rondônia brasileira em que vive a população nos novos COQUETÉL DE ESTRELAS

são de inegável interêsse para o quarteirões de casas residenciais com

público, sulista e, Iítorâneo, portan-ll1Iodernas, com excelentes serviços Dorothv LA'NfCOH - Bobe HOPE

to, nem sempre bem informado sô-I de água, luz, telefones e higiene 1- Hav :\IILLAND - Paulettc GOD
hre as coisas da Amazônica. pública. E verificará a existência' DARD - Bing CHOSBY _: Fran-

de uma sociedade evoluida, enrique-i nchot TONE - Fred }o[c :\1eRRAY
O Guaporé, informou-nos o nos-

cída pelo afluxo de brasileiros de! AlIan LADO - Betty HUTON -

so entrevistado, é talvez o mais 1'7 ZOI'l"rA D' I PO,uELLdiferentes Estados, operários, of'i-
. era " -. l� .- IC � e, -'

.

-

curioso dos novos territórios, Ne- RO('HI'STI'l�ciais do Exército, intelectuais, pro- - -:., -:., - Dora DRAKE
nhum apresenta melhores caracte- no

'

t I C III'essores, médicos, enfermeiras, tra-] " 11111111 os c e .arga radas e :\rllil.l
rístícas em sua configuração aeo- 'I" I� � balhadorcs de todas as profissões, ., USlca.

politica. Pois o Território se esten- P C ') 40Ievados aquelas paragens distantes rcços: - ,rS -,
- 1,00

de ao largo de nossa fronteira com C "LIVRE" C
' grande metragem do filme).

para construir, no extremo oeste .cnsnr-a: - � - nanças
a Bolívia, nitidamente demarcada '

j
-

d
- Sessões Elegantesdo Brasil um marco realmente sig- marorcs c e J anos po erao entrar.

pelos rios, Madeira, Mamoré e Gua- f' 1"rpl�I')IAI ? 11S 'f t" CEClL B, DE �IILLE - o dirctur Wash ínaton dezembro \-\-.n i icat ivo de nossa grandeza. O .u. � "- - . -., a ll1ee � ,

poré, tributários entre si, () Alto Estado de Santa Catarina lú está do Barulho - "Trn programa de dos grandes espetáculos - tem a (SIP) - A anunciada repa-
Madeira, em seu último lance inter- Garrralhadas"! máxima honra e o maior orgulho triação dos poloneses da Suis-

representado por uma das mais ef'i- "

rompido por 19 cachoeiras. deu lu- cientes colaboradoras do govêrno, 1 - NOTíCIAS DA SE:\TA::\'A.,.. de apresentar ao mundo por inter- sa, tem que ser, no moment�
gar à construção da Estrada de IWS médio da PABA110NT - a marca adiada. .

a Sra. D. ,Edith Tolcut ino de Souza I
-:."

IFerro ":\ladeiro-:Ylallloré". termina- ') A I f
' das est rc las : As autoridades americanas-

Vieira, que fogo terminado o seu

I
-

- vere auei ra tempestade de
da tem 1912 e iniciada como obr í- 'I () Ii l f' (;'AHY COOPEH. britânicas no território ocupa-

curso do Enfermagem na Escola 1'ISO, -

_

I me que az cocegas!
gação do Brasil, estipulada 110 tra- "Ana Neri ". não resistiu ao desejo COQl,;ETÉL DE ESTRELAS

- no maio!' e mais vibrante de- do da Alemanha, não concor-

tado de Petrópolis, para escoadou- 3 "Iimes " stmpcnho de sua brilhante carrct- daram em permitir a passa-de dedicar ao Brasil o seu esforço _ C'Ol�l .

unes":
1'0 de todo () imenso nordeste holi- T l' D I r.A_I!':.l: gem dos refugiados pelo seu

patriótico, O país estava C It]. guerra
cam < elllIllIl1O: - orul ly -

�

viano. Essa estrada vai de Pôrto Ve- xroru P 1 tt GOD A D PELO YALE DAS SOJ\'IBRAS 'I' território. A repatriação dos
e lá no Guaporé travava-se a hata- ., - an e e 1 Al+D

lho, último ponto navegável do \.
"

I AI'!' B t III'T rrIlE STOB.Y OF OH, WESSELL) poloneses da Suissa deveria
lha da borracha, que atraía levas e

erornca ,:'1. 'I. � - e ty· r)::,�
Madeira, até a cidade guuporcnse V Z()I{l"A 'r "I 'I{'I'I" T E C N I C O L o R iniciar-se ainda em agosto p ..

mais levas de nordestinos nem
era, ,,- "' arv "'." ,,--- Ide Guaporé-Mirhn (361J) quilôiue- Dona DHA,KE __ Susan HA"'"'AI']'! com p. O govêrno da Suissa deverá

sempre ClU boas condições ele saú- 1. , -

,

Iros). Ai na margem oposta do ::vra- I
_ Bettv Jane HI-IODKS _ 'Ia,I'(),' I'> Latavnc DAY - Signe HASSO - tomar providências nesse sen-

(e, o que levou o govêrno tcrr'íto- ., -

mor-é, fica a cidade boliviana de
r ial a desenvolver ao máximo os

HEY,\'OLDS, Dcun.is O' KEEFE I tido.
Ql1aporé-Mirim, em comunicação 1'''al11 'Ilsc 1'11 l{ 'III

- ema so])erma e herúica SU1)er-
-------------

seus sen'iços sa nitúrios. . L< ., � .. 'U I (): - ay "' ,-

com La Paz e todas as grandes ci- :\fas, reconheço que a imprensa LAXD - Frauchot TO::-.1E _ .-\1Ian prodll\'üo lJ\le o cinema copiou da
dades andinas, 1)elo Loide Ae'reo J '])1) I" ('1'()SB'" F' I \-ich real I

luta com falta de espaço, O CJue po-
,."l - .,Illg ,\, 1. - ('E\ "

Boli\'iano, além ele navegaçãlÇ flu- deria dizer exigiria muito mais do :\1c :\ICHHAY - DICK PÔWELL _
E:\IOCIOXAXTE! - HO:\L\XTICO!

via!.
l' " HOCHESTEH - Walter ABEL _

- ELETlUZAXTE! - I::-.1CO:\IPA-
que possa agora dispôr. 'aS�lnl.Tnstalado há pouco mais de UIll

'

'I
-,

,'i('tol' 'I(')I']{('" J HAYEUfEXTE BELO!deixo com estas poucas pa avra,
., , ,ynne OYEH-

imo, o governo territorial, foi con- I 'I'" ema deslumbrante história de
para "O Estado", os meus agr<l;dc-

., ."-,,,

Ifiado ao Tte. CeI. Aluizio Ferreira, ' Tcal11 :\Ialuco: Hob HOPE _
A:\IOR e AVE::-.1TCHAS!

(lue d I 1930 'l j'" f
C'lmentos pl'la oportunidadc que Ir 1"1

.

esc e vl'n la (,Irrglll( o a
llle of'r!:cl'cU de ralar sôbre o Gna- .Terr)' COLO:'\XA - '''illiam BE�- .111 I me consHlera:do superior -

Estrada de Ferro }Iadl'lr�I-:\IalH()rl' '
"', " HOCn ESTEf{ _ Dona DHAKE muito superior! - a "POH QL'E:\I'

então Ib d d 1 'f
'

pore a generosa C l1erolca gente OS SINOS DOBHA:'I"
,

'

� an ona a pe os lI1g eses e
I ban'io·a-Terde.

- .-\1'111111' THEACHER - ,"{altcr .Y

JI1corporarla, em lastimável estado,
'"

OTLETT _ Sll'rling' HOLLOWAY. No. pJ�ogra11la: - 1) CINE
ao patrimônio nacional. De então ---I :� _ Urebrl's cll"enenados 1a- .JOHXAL BRASILEIRO .. , .. , DFB.
para cá, aCfuela lenda' rl'a f�I'I'O\'I'a RETIRARAM SUAS CANDl- . 2) - FOX AIRPLAN" XE''''Sc vram a sentença (le' morte enquanto
que tantos sacrifícios heróicos exi- DATURAS o júri recusa ouvir os protestos de 27-% .... " ".. , ... Atualidades.
giu de seus construtores, passou a Tôdas as bebidas, inclUSIVe a<; inúcvncia! Preç'Os: - ODEOX - Cr!'-; ;'í,OO
exigir provas inestimúveis de decli- fabricadas em outros Estados, - 3,00 - 2,00 - As 7 hs. - Cr:)
cação e competência aos seus lllan-

retiraram suas candidaturas, TRAIDOR INTERNO
;'),00 «('nico).

para reinar nos lares cajur!- com'[e'nedores. O DireLor da 'Estrada nenses, _ em vista da certissi- - nfPEHfAL - Cr� /1,00 - 3,00.Douald BAHRY - .lean PAHKERde Ferro, atrayéz de 14 anos de la- ma vitória do aperitivo KNOT.
b Halph :\IOHGANuta, fez-se digno do goYêrI1O telTi-
L 'I Lutas! - :\Iortes! - TI'ai".ôcs!ona, ([ue, em resumo, não fez

'

I I
4 - Cm filme 100r ( diferente! Am,ais, que dar maior amp,litude aos' PROFESSORA g,'oza,'d,Íssima his, tóri_n de I,Illl certoservIços prestados pela Esll'ada de NEXTES, excetuan,�

_
UXTCA:\lE::\'-

r Datilografia e llHlrndUll em Cll.la Vida eXistia "ca-<('rI'O àquela regiüo lincleira. Sa- TE, DIPHEXSA. E Al'TOIUDADES.
Correspondência Comercia!

II
"eira de burro"!

neallJento, euucação (' produção. se I Rua Alvaro de Carvalho, 65 O AZARENTOlWlll que aLribuiçc)cs nüo caJ':lclet'Ís-
t' 1 rum
[cas c e uma estrada ele ferro,

A f d
Tito IXTZTAI{])(} - o melhor eô-eram, a muito, objetos de !)reOCll- OS SO re ores mico mexicanopaçiio elo seu diretor, que assim

, Rir! - Hir! - Rir!Sllpna o abandono dos govl;rJlOS D
t ra L GALHARDO E.lt !) - C()lltilllJ�IÇã{) do seriad'O dases aduais à população daquelasl)a- 'd'

. -

me ica do Centro Espírita mil e lima S[lJ',prezas!ragens. Consti111ido por terras do L CM uz, aridade e Amor, co-' J:\.IPlm lO - SrB:\IAHINO 7/130 Eps.1 a to Cirosso e do Amazonas, o '1'('1'- .

I't'
. munlca a mudança do seu com Ha� Corrigan]'j 01,'10 ,do GllapOl'l> com pxlen'.'ão

tel'l'Jlorlal maior que a de S, Pm�lo cdonssultórdio PI7ara a Rua Preços: - Cr!'-; 2,00 «('::\,ICO) -

,

J • , o ena o. 3 - 2° andar "Imp, 10 (DEZ an()s"e lOJC unia perllJanente slIrprez', R' d J' d
•

1 'I" ti,
., 10 e aneuo, on· e passa a Programas de 23 de Deze.mbro de),1" ocos os que por lú t1'ansil'llll f ' .

" ,1 "

t . -

", J O el!'ecer os seus presbmos 1945quc [ pc os qlla 1'0 ilYloes selll'Ul'lis! E d t Ih d
.

h c"lITeil'a ( 'I
'

"'I
screva e a a amente·_ ST:\ICLTAXEA:\IE::-.1TEI, ,

,

" rllCl pe os navios quc' 'd d d. I" l"
. ,

' nome, 1 a e, en ereço e en· OOEO'T !IS' li? �I '11S n

80 H'li! pC' o 110 :\ladeIra atl' Sll'l I, l I d
" Á� -, ... ' -

-

••
-

c

capilal _ Põrfo-YclllO _ a t(T('ci' ve

°tPS .. se a o �para a reg- - BIPEHTAL - its 7 112 !Js,
-

pas a. (Horário allerado enI virtude da j

CINEMA'��1lJl}!!J: PE. F E" 01

'!J � V.(À)tH
Produto científico poro embelezar os seios
Hormo VlvQI JL- I pena c:-a Ni08 pequeDOII ou ftacld08
Hormo Vi1'08 D,· 2 pcna os seios qrande.. volumo__
Inofensivo à saúde - F6nnula de absoluta confiança,
j.---"' II .-,,----- ........
............. - &ao m� ,,____
....- ...... - ... Baiat: ,____ ..,.
........

Programas de 23 de Dezembro de

I
1945

,

ODEON - 1 112 hs. - Mat iuée
das :\Ioças,

1 - FIUIE .lOH:'\AL .. "",,'.

:'\;IC. DFB,
2 - O mais .sub limo rnmancc de

amor, emoldurado pelas mais lin
das eançôes!

ROMAKCES NO TRóPICO'
co 111

Tito (;nZAH - Esthcr FEHN,AX
DEZfILA-NOS aUTORIZADO EDUCADOR

"[Illp, até lU anos". (DEZ)
ATENÇÃO: - Po;- fôrça do con

tdto ficam SCSPENSAS todas as

ENTHADAS DE FA' R e PEIUrA-

I'\.-••••••••••_. ._-...._.-II"......-.-.-..-.-.-..-••.l'

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto

fado, rm bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta,

infantil.
JI.

e prez:

Condecorados
Chicago, çlezembro - (SIP)

- Três descendentes de polO
neses de Chocago, foram con

decorados pela bravura de
monstrada nas lutas da ilha
de Luzon. Também os seguin
tes poloneses americanos fO
ram agraciados com Estrelas
de Bronze: wioch Boman S.,
técnico de 5° grán: Eduarda
Ziolko\Vski, sabo, e o :!'.farechaI
Ricardo J., calJo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,. �!5T.PO- Domingo, 23 ('I. Dezembro à. '945
-----------------------

3

]Iínistério da Educa
�ão e Saúde

,.

0DIN

�
�lH f QECOMENDI·

t6.a C_ R.
(onvocaçáo da classe ee 1925

Chama-se a atenção para a

.convocaçãc dos cidadãos alis-
tados da classe de 191'5, do

.,município de Florianópolis,
cuia relação nominal está

.

públicada no Diário Oficial
do Estado de 17 do corrente,
Todos os cidadãos que com

pletarem 21 anos em 1.946 e

que não constem da citada

relação, estão igualmente con-
'voeados para o serviço Mili
tar,

'Florianópolis, 18 de Dezem
bro de 1945,
João Perminio dos Santos

2' Ten Chefe da Se: Secção,

Dr. Artur Pereira I
·',1

c1ín�a q!!!�!rA�ultO.
IDcençes da. criançCIJ

Laboratório de Análise.
clín:cas.

Conau1t6rio: rua Felipe Seh
midt, 21 [altol da Ca.a Pc-

'I
roi.o), da. 10,30 á. 12 • do.

I�"
" 15 à. 18 hso

I
,'\ Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

----------------------�-

�� cúf/i,!dc/4f
1K

A Mulher de rans e Lonores· _ :�o'::�:��:�f: '::: esta
() Ieiros das ilhas do Mocanguê Peque-

París - (H. P,) - A mulher r-rece o máximo de sucesso em
no e Conceição, prosseguiu, J.HU'[,

moderna de Paris e de Londres todos os casos ligados a defi- t de 'f t d LI d B 'I'
b d t dout

. " , ,.1
• terna

a en er a 1'0 a I o oy rasi err-o
sa e esper ar, a qutrir e con- cienctas co SlS ema glandular" tO t d b t d

'

, .. . es a em es U os 50 re u <O com '"

serva r a sua F'eminilidade. Ju- do aparelho genial e do teor 'I h, d d di t: t h
.

t d S
.

d At
-

B it
" , ,. . c ega a 'o IS ln o engen erro 11a-

ven li e, au e, raçao e ' e- vi armrnco, como: FrIgIGeZ, in- 1
I d E A B d

leza, tão desejadas e necessá- suficiência ovariana, regras vat.
como

t or�, b
' ra � que nos

rias em todos os períodos de anormais, perturbações da ida-
es a tpres anAo °alllS dser:,lÇ�S hCO!lldO

id A
.

f I d ítl (
•

a) b
. pres ou no r'sen e lnarm a a

sua VI a, sua arma e o amc-, .e Cri ica menopausa, o eSl-'
11'1 d C b E b

' ,

t t t OKASA
.

b
I
d d

.

I
la as oras. m reve ele va-

so ra amen O ',a ase a e ou magreza excessivas,
,

de Harmonias frescos e vivos flacidez da pele e rugosidade f��er umt ��estr�:;o. Clu.;;,e �av�l
(extratos das glandulas Ando- "

so re a 1'0 a e est erros o loyd
, .

v't
'

....v � da cutíz queda ou falta de tur- Brasileiro, Já está no porto o car-
ermas e ue 1 anunas essen- ,

ia d i te too' ." " .,

.

is) (f t d Vit lid de) gencia os SeA)S, e " as es- guerro Barbacena e na prrrnerra
ClaIS - OU e e 1 a I a e d f'

..'

d
'

OKA,SA d lt t
- sas e iciencias e origem quinzena de janeiro chegará o

, e a a reputacao 0'1 d 1 Ih "" o ,

mundial, é fabricado há mais b an u ar na mu er. �legrate , uHuTIO dos q,u�tl"O na-

de 25 anos pelos conhecidos Experimente OKASA e se
VlOS d�" cabotagem adquiridos no

Laboratórios Hormo-Pharma a convencerá! Peca a fórmula Canada,

Londres e París é importado drageas "ouro" em todas as
-----------�--------

agora diretamente d� Londres h?as Drogarias e F,a�macias, I CASA -- "RS 400 00O tratamento OKA.:::iA e uma so em embalagem orígínal de U, ,

medicação de escolha, ultra ra- Londres. Informações e pedidos I Precisa-se de uma até CR$
cional e científica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR-1400,OO. Aluguéis adeantados,
pela sua eficacia terapêutíea NA - Av, Rio Branco. 109 -I Informações fones 1022 e 1360
clinicamente comprovada. ore- �io - Telefone 43-3373. U'" Caix"· Post-ais :;40 e 270.

,

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Wf:TZEL INDUSTl�TAL-.TOINVILI.lE

- .

Copyrtghl da
The HA tE rOIJ H/ARO? ln"

Escola Industrial de
Florianópolis

De ordem do sr, diretor cien
tifico aos interessados que, no
ano próximo vindouro, funcio
narão na Escola Industrial de
.Florianópolis, os seguintes cur

.:SOS:
1. - Curso de Mecânica de 1, " que a festa de Corpus-

Máquinas; Christi, efetuada anualmente

2, - Curso de Mecânica de em todo o mundo católico, foi

_Precisão; ,

instituida pelo papa Urbano

3. - Curso de Máquinas e IV, em 1261.

IInstalações elétricas; 2, ,. que se conhecem cêrca

4. - Curso de Fundição; de quatrocentas espécies de

5. - Curso de Serralheria; beija-flores; e que a menor de-

6. - Curso de Tipografia e rs,
a Trochilus minimus, póe

Encadernação; vos ainda menores do que um

7. - Curso de Alfaiataria; rão de ervilha,

8. - Curso de Marcenaria; 3 .. , que o pavão é origina-
9. - Curso de Carpintaria; rio da Índia, tendo sido intro

Para a devida inscrição aos duzido na Europa por Alexan

.exames vestibulares, os im.eres- dre o Grande, que ficou tào

.sados deverão dirigir-se á Se- impresionado pela sua beleza

.eretaría da referida Escola, á que trouxe diversos casais con-

rua Almirante Alvim n. 19, on- sigo quando regresou do Ori

-de serão prestadas quaisquer ente,

.informações a respeito. 4, ,. que, em certas tribus!
Florianópolis, 1 de dezembro da Zululândia, os chefes têm I

.de 1945. pelo menos dez esposas, esco-]
Mário H. Ferreira, Porto IX. lhidas entre as mulheres mais

belas da tribu; e que, em dias
certos, as espôsas formam filas

e, asim formadas, aguardam
pacientemente, horas a fio

que o régulo zulú Jlhes conceda
audiência.
5, .. que o Bitumlnous Coa

Instituie, dos Estados Unidos,
acaba de anunciar uma estufa
de carvão sem fumaça que da
30 a 50% mais calor que a'

atuais e deixa um têrço menos

de cinza; que essa estufa quer
ma a fumaça e o gaz que pro
duz; e que, nela, colocando-se
50 quilos de carvão, não se ne

cessitará renová-lo antes de SE

ter queimado a metade, o qUE
leva cêrca de 50 horas para
acontecer.
6. " que um botânico chile

no descobriu recentemente em

uma mata virgem de seu país
uma planta que tosse e espir
ra; que a simples quéda de um

pouco de terra em suas folhas

ou o agitar do vento é o sufi

ciente para provocar nesta

sensível planta uma tosse for

tíssffna: e que as suas folhas,
asím irritadas, transformam
se de verdes em vermelhas, agi
tando-se espasmodicamente e

emitem um ruido bastante pa
recido com um espirro,

I
.

1
:1

u

If'J
I
\

.(:

para as pessoas de bom gõsto um ".r'ume de

Lenthéric é uma palavra gentil de admiração \
\
.

•

SRs.DEHTISTAS

1�",OLlO� POS't"\
PREÇOS MODICOS ,

SORTIMENTO INCOMPARAVEL

çtti�#I,�STA�PREtOS'
DEPOSltomn'sE.1''T"'IOEHTAQIO H'
(Jme(/w'i���Ii12f�" .

:0EMIHAOIO 131,135 ·CAIXAll'· S. PAUlO

Exijam O Sabão

recom�ndi.l-�e para hcspita', coiegio, etc. ppla sua qualidade desinfetante
(Merce reglsi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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João Erainer LUIZ DE OLIVEIRA EHA DAd l\1ARAVILHAo zes mais de .uma hora à espe-
O "Estado Novo" implanta- Já o dia da graça se aproxima, A atual geraçao de moços ra da condução que os levará

,do no Brasil, em 1937, e âiscu- Em que o Cristo de Deus, sendo lembrado poderá ter o orgulho, de ser ao lar. Compreta-se assim o cí-

tível em muitos dos seus as- Na prece que o fervor sincero opina, contemporânea uas maiores elo: o homem passará a transí-

pectos. Um mérito, entretan- Vai acolher da alma terrena o agrado. maravilhas da ciência. A que tar nas ruas, nos subterrâneas

to, não se lhe ha' de negar: o passou, viu realizarem-se mu- e nos ares, depois te ter venci-

da campanha nacionaliuuiora; É o Dia Maior, que mais prende e anima meras das previsões que a cíên- do os mares e as protundesas
com a alta [iinalidade de tra- Ao pobre pelo mundo abandonado, cía autorizava e muitas OUtW.3 do oceano. Teremos chegado
zer ao seio da família brasilei- Pois sabe que o Divino Mestre o estima, que pareciam apenas o fruto ao fim desse rosário de mila-

ra não poucas comunidades Porque se fez pequeno, a êle irmanado, , . ca imaginação de escritores es, gres? Não é provável. As gera-
. xmtaminaâas do uirus nazi- travagantes. A máquina de es- ções que se seguirem,' certa-
jacista, e que salvou a Pátria Por isso, ao semeador cristão, que é nobre; crever, o fonógrafo, a dttusão mente acharão redículas essas

de periçosissimas consequén- O servo de Jesus, humilde e pobre, do som através do espaço a velharias, e êsse complicada
cias, quando deflagrou a se- Este apêlo transmite da orfandade: distâncias imensas, o subrua- modo de voar em aparelhos
gunda guerra mundial.

'

rino, o balão dirigivel, o avião, munidos de lemes e de azas,
Essa campanha' encontrou E com a infância esperançada, agora, o rádio e tantas outras cousas, quando será tão tacil voar pe-

em Santa Catarina o pairio- Para o Asilo Deus, Cristo é Caridade, foram descobertas ou .inve .ca- lo espaço com um par de asas

tismo impoluto, a energia in- Também as Festas de Natal implora. das em um prazo relativamen- acionado pela energia ató-
desviável e a

. intransigência te curto que não abrangeu mica ...

equitativa de Nerêú Ramos,

I
duas gerações.

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

que estigmatizou nos iôcos O t·
,

t·, N t I
A guerra que terminou há

mais acentuados, o prurido ra- Dna IVOS O Imos para o a a '

pouco, trouxe também enorn.e
Procure nacista dos totalitários de Roma , contingente de descobertas e

e Berlim e redimiu o Estado Bondosa dama da nossa sociedade, e que quer, invenções, cada qual mais ut.I
da incúria inexplicável dos go- neste caso, oculto seu nome, pediu-nos fizéssemos I ao homem civilizado, embora
uêrnos passados a respeito de chegar aos cofres da «Caixa de Esmolas dos Indigentes tenha sido também descoberto
tão grave problema. de Florianópolis" a quantia de cem cruzeiros.

,
o segredo da fabricação da

Possíveis abusos de agentes O Snr. Sidnei Noceti, diretor proprietário do

I
bomba atômica que será o meio os produtos necessários ao seu

do poder, por exorbitarem de ESTADO, já passou aquela importância às mãos do mais eficiente para qu eo ho-
suas atribuicôes e mal compre- Snr. Manuel Galdino Vieira, tesoureiro da Caix« de mem seja iliminado da face da,

d
.

b

I
delicado paladar.enderem O espírito a e- Esmolas. I terra pelas suas próprias mãos

nemérita cruzada, não âeslus- Que o gesto da boa senhora seja imitado! Há, entretanto, a esperança de
É UlllA FILIAL DEtram nem apoucam a grandeza

I que
a energia nuclear venha a

do movimento, tõâo êle uma li- ser empregada para fina.lida-
nha de fogo para salvaguardar

a c d M
ram-lhe cabos, presos ao su- des úteis e pacíficas, transfor-

a pureza das nossas tradições ruz O O rro porte. I mando então de maneira posi-
e a dignidade da Nação. - E lá está ela, trôpega e senil, tivamente radical, a face do
Causou surpreza, para não No primeiro dia do século caíndo aos pedaços e ainda a mundo. Enquanto esses_ dias

dizer repugnância, p01' isso, a vinte, o povo de FlorianopollE suster-se nas muletas d� ara- gloriosos nf") chegam, vao os
atitude de certos elementos quis subir, alegre e místico, o _.:.c_ ruminando consigo a sua- homens de ciência e os in�ús
menos c0ifl'penetrados �e seus principal morro da .ci?ad.e pa-I vi,dade

embevecida do passado; triaís, procurando aproveJ"tc:tt'deveres czvzcos, os qiuus,
, �u- ra, no seu cume, erigir o sim- dum passado em que não ha- ao máximo as vantagens dos

rante a campanha politica, I bolo da fé cristã. via a convulsão social dos "is- inventos já conhecidos, No ter-:
não titu�earam_ �m ,t�ntaí Ali,

.

plantaram em cimento, I m,os", em que, os hon�ens nao reno prático :nui�a cousa já se todes as HOtTES nas vitrines

um.a maniiestação zng_lorza do enorme cruz, de ferro _ por- se apedrejavam com átomos, I fez, mas ha amda enorme
eleitorado contra o ilustrado que de ferro havia sido a von- Pobre cruz do morro! . . . quantidade de problemas a se- da
ex-Intertenior ieâerai de San- tade do bom e velho

padrel
É bem a imaO'em' de tudo' rem resolvidos, dos quais des

ta CatC!rin�, sob a alegação de Topp na campa�ha que iniciá- que passou, do tempo em que II tacamos os que se r�ferem ás
ter C!g_ido zmplacavelmente. na ra e levara a termo. os homens ainda gostavam de grandes aglomeraçoes huma
punzçao dos 1"!l:aus estrançeiros E alí ficou, dominando a levantar cruzes nos morros dos

I
nas que já não se podem loco-

e. maus. brasllzeros. que se ha- cidade, dando nome ao morro, I povoados. , . mover tal a densidade das po-
À RUA ·CONS. MAFRA, 9

vzam 'po�to a serzxço de aqen- a9uel� cruz comprada com o I Erguida pela fé, só pela fé' pulações ..N� basta mail; �s Acaba de receber grandes 'no-
te� alieniçenas �ara �olapar os dinheiro de �bres e de _rlCOS.[ se conservaria.

. .

carros ele�n.cos, os metropol;-alicerces da n_acwnalzdade. A
Arrostou dias de canícula.) Essa cruz de quasi meio Se- tanos, os ombus e os automo- Tidades de toãos os artigos para

�ensavam el�s que, com �s�e sózinha, enquanto o sol lhe culo de idade, um dia amanhe- veis. É necessário criar um no

apelo aos sentimentos raczazs dilatava as hastes e causticava cerá tombada! vo meio de transporte, mais
da colôniC! teuta da nossa »: a vegetação em derredor. ,I

Quando a manhã rebentar eficiente e mais util para as

r�, poderiam. merecer o suirá- Aparou, ereta e rija, o chi- prenhe de claridade, espalhao- ladístãncías curtas, não só pa
g�o ,d� massas_e celel?Tar �ma cóte frio das lestadas que lhe do luz e calôr sôbre a temi, ra fins comerciais como parti-
vrbona_ que nao sena. de�e�, uivavam na estrutura por en- aquele arcabouço arruinado culares.
mas sim. de sua .xroardia czzx- tre a chuvarada. jazerá entre o mato cerrado Para resolver o assunto, aca-
ca. Também, por dias calmos e que s�lcou ao ca�r. A' ,

ba de. ser criada �m Londres
A resposta, entretanto, foi frescos ouviu a azáfama bu-! Entao, caro Ieítor, voce dirá a Socíedade do Helícoptero que

decepcoinadora. lhenta'de moças e rapazes que con�igo: ,,_ �on'eria também funci�mará com a m.esma !�e-O povo de Santa Catarina, abriam farnéis á sua son.bra. a fe no coraçao da nossa gen- gulandade dos taxis atuais.
sempre favorecido em seu tra-

Você, leitor amigo, talvez te? Para todos os que desejarem] Atende diàriamente das 2,3()1balho honesto, sempre prote- tôsse um deles. recolher-se ao lar, usando esse
'd d --., às 3,30 horas, menos aosgido em suas necessz a es, Talvez você tenha pousado Maximas meio d� tr�nsporte, � s_ocieda-

s�mpre alentad0adem s�as. inli- a mão naquele pedestal e, en- Na-,o det'xes para ama11hã o que d� reallzara cur�os rapldo:' de
czativas, integr 0, pnnczpa -

pllotag'em e tremamento Os
t

.

t' quanto a brisa lhe desmancha- puderes ,.fazer hoje. • _

.'

men e, nos mazs puros sen t-
va os cabelos você derramasse aparelhos poderao descer .::10S

mentos de bras;l1.:��,:se repud'; , Não tenhas apreensões nos reser-.,IUUU , .-

UM nlhgl' possessivo de ilhéu terraços das res,idência:5, l1as
ou alt';vamente as acusaco-es sabemos o que o futuro nos reser- ,

•
J sôbre O casário em baixo - ruas ou nas praças publIcas,aleivosas de frllsos mentores e

com o sol a dar nos vidros das
va,

sem o menor risco para os mo-
sagrou o nome do dr. Nerê1.l As desgraças que mais tememos

d
R

.

t t hn<>las virando-as em espadas são, em aeral, as que não se reall-
ra ores ou para os transt.'iln-

amos com a mazs es on ean-
de luz.

'
� teso Em cinco minuto� farão

te vitória eleitoral. * * *
zam.

seus passageiros um percursoE tinha de ser assim. Não dis-pendas o teu dinheiro a11-
que qualquer outra conduçãoU

A

e arateri Pois hoje a cruz do morro

II tes de ° teres o-al1ho. -

m governo que s c •

está 'tombando. Não passaram
'" leva mais de meia hora J...'ara

zou pelo seu sentido hl1mano,
os anos sôbre ela em vão. APENAS Cr$ ;t,G3 vencer, dando fim ás filas 1n-1 Filial: RUA F. SCHMIDT, 2

pela sua orientação superior e
A ferrugem carcomeu-lhe (}s

\
�om e�s� ínfima quantia. �oei! termináveis de pobres cidadão3'

pela sua absoluta honestidade, . esta RUluhando o sau pruxlmo d' d d' d t· E
.

l"d d d 1· ....

só poderia merecer os aplausos braços, rasgando-lhe, ulc8ras Centribua para R Caixa de Esmohu 1'11e epOls e um 'la e l'aüa- specla 1 a e em se as, m'IOS,

do eleitorado. no metal. Para ampara-la, ata- '0" Jndil!:ent.." d", FlorianóDoli!., lho árduo permanecem ás Vé- tecidos de algodão, cami5as,
gravatas, meias, perfumarias,Honra á inteligência e á dig-

nidade cívica dêsse eleitorado
que, acima dos interesses par
tidários e pessoais. soube ser

uni.�amente BRASILEIRO.
EronoffiLze seu dinhe:'ro com-

I
prando em nossos estabeleci
men"os, que realme�nte são as

rasas que mais barato vendem
O Presente para o seu Xoivo. Pai ou Irmão, I
estú à:-; !'oua,. ordem;, na {'XlUISARL\. ,iÚLIO, I

a que tem o maio]' sortimento. I(ED. LA PORTA) \ _

A resposta o DIA MAIOR era dasNa

JulioCamisaria
Correio LageaDo I Art1!�'os pa.ra Ijresentelil _ Blusões - Roupas

I
de Banho - Arti!l,'i)S de Verão

-,
Gravat.as.Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO ,Especinli"ta e'm CAMIfUS
.:...___________ EUA CO::\'SELHEIRO MAFRA N. 3

maravilhas

A SOBERANA

MORITZ & CI�.

GRANDE COMíCIO

CASA MISCELÂNEA

o NATAL
"

EXTRAÇÃO DE CALOS

PRAÇA 15

sábados

CASA YOLANDA

Matriz: RUA TRAJA.NO, 2

etc.
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Tu podes. se quiseres
A «Ceixe de Esmolas», uma das coisee" mais sérias e

mais so�ialm�nte benéficas que, em matéria de instituições,
entre nos existem ;

-- oferece aqui um «couporit de inseri
ção para os que quiserem dar-lhe ajuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece se ie dito da CAIXA mas

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o
de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor mãos
à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, 'assim,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes . .ara

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis, de de 194--

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

l'

Metropolitana
Crlsme

Faço público que, de acôrdo com a praxe estabelecida, se
rá administrado a primeiro de janeiro próximo, na Catedral

Metropolitana, pelas 16 horas, pon Sua Excia. Revma. o sr. Ar

cebíspo Metropolitano, o santo sacramento da CRISMA.
Os bilhetes encontram-se, desde já, no Consistório da Cate

àral.
Os adultos deverão confessar-se previamente.
Recomenda-se a maior ordem e silêncio durante a admí

nistração daquele santo sacramento.
Florianópolis, 21 de dezembro de 1945.

Cônego Frederico Hobolâ, Secretário do Arcebispado.

Cúria

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade _

Envie os votos de
BOAS FESTAS E ANO NOVO

através o

Brevemente, sumariaremos. nesta coluna os nomes das
firmas ainda não contribuintes, e das que já � são.

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXa
ou à redação de O ESTADO.

.

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

Clube Doze de' AgostoDe ordem do n. Presidente levo ao conhecimento dOI Ira 16ci
os que eatá aberta, até o dia 21, a in.crição para a CEIA DE NATAL,
a realizar-Ie em a noite de 25 do corrente, àl 22 horall.

AI me.�. para esta ceia poder<io .er reservada.. obdecendo a
planta orgam.ada pela Di-t'etoria, mediante o pagamento de Cr$ 10.00
por me.a. O sôcio. cuja familia laja constituida demail de 4 pesso
aa, poderá ocupar mail uma masa pagando a mesma taxa.

QUCllnto 00 MENU e tabel·a de preçoa estarão a dispolição do.
ars, 16ciol, no RESTAURANTE do Clube.

Secretaria do Clube 12 de Agosto em Florian6polis. 17 de de
zembro de 1945

EPIDIO FRAGOSO. Secr. Geral.

Braço de Longa Distancia
da

�mpanhia Telefonica Catarinense I

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL

10ferecimentos Musi
cais de Natal

Rádio Guarujã
Escolha, na lista baixo, a

rrrusrca que dese ie oferecer
no dia 25 próximo, e preencha
o «coapon» anexo, remeten

do-o à Rédio-Gueru ié.
Relação dos discos da Rádio

Guarujá :

1 - Noite feliz - coro orf'côni
CD;

2 - Oh' Vinde, fieis - coro or

Ieônico ;
3 - Noite feliz - com Deanna

Durhin;
4 - Adeste fideles - com Dean-

na Durbin;

lã
- Boas festas (papai Noel) -

marcha;
(i - Sonho de Natal - marcha;
7 - Natal '-;- canção-marcha;
ti -- Noite Feliz e Amanhã vem

I Pupai Nocl ;
9 - Noites Napolitanas - valsa;
10 - Valsa da meia noite - val-

Os c-andidatos deverão apresentar referên
cias e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.
Cortas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
dois envelopes, um dizendo 'sómente «pro
cura-se vioj ente», e o outro com o nosso

endereço.

sa;
11 - Ave Maria (gounod) - solo

de úrgiío;
1:.l - Santa - bolero;
13 - Sôbre as ondas - valsa;
14 - Os patinadores - valsa;
15 - �ight and day - fox;
16 - Viúva Alegre - Viena, ci

dade dos meus sonhos;
17 - Conde de Luxemburgo;
18 - Brasa - samba;
1!) - Luar e rosas - hawaiana;
20 - Fascinação - valsa C. Ga-

Ihardo ;
2-1 - Saudades de rnatão - val-

De ordem do Sr. Irmão Provedor, comunico aos interes
sados que a Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital

CONTA CORRENTE POPULAR I·
de Caridade receberá, até o dia 28 do corrente, propostas para

JUIOS 5112 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 o fornecimento de gêneros alimentícios para o primeiro sernes-

Movimentação com cheques tre de 1946'

B d D- t -t F d IS. I Consistório, 14 de dezembro de 1945.

anco O IS ri o e era . 11. _.�. _

LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário.
--

CAPTTAL: rR$ 60.000,000,00 I .---,
.

.......,.,..--�--.-...-...---,...".�-..-.-..--"-.--..".-.__...;;,t: •.>.--L'

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 I PTraJano, 23 • Florianópolis « ara o

1'1 A-O I QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ?
PROCURE A

E D I T A L 1��i�u�a!�Oapi��l��i!�a!oJ�ello I

Rua

e

ramo de bebidas
vinhos»I

Organizacão Brando «UnicB"

IDeliidarnente reÇJistrada sob n. 548 em 1918
Para aprender praticamente: Escrituração

mercantil, cc.Icu loe, cartas e portuguê. comer
ciais, dactilografia em sua casa com 4 livros
que enamom como se eu e,tivesse ao lado do
aluno. Não duvide. é leu porvir. MaçaI. rneçoa,

1.11. aproveitem est:l oportunidade. Peçam prospe
ctos hoje para elte curso, que farão em 6 me-

H ab i 1 i t ada ses: Ficarão especialistas muito conaidecodos no

I
comércio. bancos, acharão emprego logo. Eacre

':'0 ao autor: Prof Brando, caixa 1376. São Paulo. O mais conhe
cido que ensina bem ha mais de 30 anos: habilitou geraçõell de

I o.lunoa : operárioa. sertanejos 001 milhares de inlltrução rudimen
tar. Junte envelope .elado.

Procure-se viajante.inspetor para o interior
Estado (Excluída a (apitai),

do

SJN1HCA'I'O NACIONAL DAS }j,UPRESAS DE NAVEGAÇÃO ESCRITóRIO JURÍDICO COMERCIAL
.\ llIARÍ'flllIA

IMPOSTO SI�DICAL
o SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GAÇÃO MARÍ'l'IMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.4e2, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba

lho, Indústria e Comércio, conforme carta si.ndical assinada
em 29 de maio de 1942 comunica às firmas e empresas que

pertençam e categoria econôrníca "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA

SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de Ijaneiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida- �
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5,1521,de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
da referida Consolidação. .

___

DOENÇAS NERVOSAS
Com 09 progressos da medicina,

,hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo., fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe

I
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nerVOS9S In
dizentes, na Rua Deodoro 22, das �

___.1 ii!; 11 horas, diàriamenttl.

AI.untol: Jurídicos.- Comerciais -- Rurais e Informutivo.
Endereço Te]. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Oonsul te nesse Organização orrtes de le decidir pela com

pra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empreaa ne.te eetado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

-

ADVOGr\_DOS
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

sa;
22 Siboney - rumba X.

Cugat;
23 - Quatro persorias X.

Cugat ;
2ã - - Frenesi - rumba - X.

Cugat ;
2(j - Noite de Lua - fox - N.

Gonçalves;
'27 - Olhos Negros - fox - N.

Gonçalves:
'28 - Quando vovó tinha 20 anos

- valsa;
,

29 - Viajando pela Itália - val
sa;

30 - Suave ylelodia - fox;
:U - Contos dos bosques de

Viena - valsa;
3�>' -'Danúbio Azul - valsa;
33 - Saudades de Laguna

valsa - P. Haimundo ;
:34 - Alma ele Bohemio -'- tango;
:'l5 - Cristal - tango;
3G - Queixas de ha�done'O'll

tango;
:'l7 - Ciclito Lindo - valsa;
38 - La golondrina - valsa;
39 - Adeus a ti - hawainna ;
M) - 3 horas da manhã - valsa.

Número musical:
_

Ofertante (s)
_

Ofertado (s)
_

Motivo:
_

. I
Drs. Aldo Avila I

da Luz .

E
.

Leoberto Leal.
ADVOGADOS

f
-"------------------------

Rua Felipe Schmidt,
(Sobrado)

Florionópolis
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o Presidente eleito da República, General Gaspar Dutra, vencedor do pleito
livre e mais democrático que já se processou no Brasil, -- governará a Nação::
executando as leis que o Parlamento fizer, para servir e prosperar a nossa Pátria e
o nosso Povo, num regime" de Imprensa livre, Justiça Regu lar e liberdade LegaL,

ROXY Hoje, Domingo, àll
14 horas

lo Notícia. da .emana 45x46 - DFB
20 BEM AVENTURADOS OS QUE S, H. I. _ Segundo despacho I

O sr. Hubrtus .van , Mo?k,AMAM - uma comédia repleta 1 tde mu.ica. e cançõe. com Ken- de Batãvia, anuncia-se ter sido go-��r�ad�r-ge.,r,a m enn� Cla�ny Baker e Jeff Donel1. concedida ampla autori7:aeão Inma" Onentc>.Is 9olandes""s
30 - 80 e 90 epi.6dios do .en.acionaI

ao tenente-general Sir Plülip �hefe ,da, de.legaçao ,holand,es�,seliad� �o�oTACETyler Christison chefe aliado nas a conferen.cla declarou qUe a

O FANTASM ,', '. porta contmua aberta para as

'fom Sawyet. e

A :i��D�R Tracy In�Ias <?nentals, holandesm, negociações com os lideres in-
em YANKEES A VISTA para restaurar a ordem ernJa·

donésios e que calculava que a
Numa imparrável comédia com o va, e estabelecer um regm12 '1 'l'd de ·de taI's nr'g'ocia-..

t"
.

t d I POSSl)I 1 a .

ímpo.sivel sargento prodígio, ,au �n?mO l:mI a o para ,a fn- ções são agora maiores que nas
Impróprio até 10 anos danes la. TaIS �aculdade., ·.,0-1" ItI'mas semanas.-Preço único Cr$ 2,40 ram-lhe COnCedIdas na conte- u

rência levada a efeito no Q. G.
de Lord, Mountbatten, em Sin-

"omo tr,encbe,erasgapura, na qual estudou-se a"
situação indonésia. A propósito
um porta-voz aliado declarou S. H. L - Segundo despacho
que essas atribuições lhe fo- de Surabaia, os civis holande
ram conferidas para "reust;,:u-! ses e euro-asiáttcos, recente
rar e manter a ordem, de mo- mente libertados das mãos dos
do a permitir a reforma COllS- revolucionários dizem que es

titucional e estabelecer os dis- tes lhes fizeram de barricads.;:;
positivos através dos quais os humanas contra os ingleses,
indonésios obterão a autono- fazendo com que os deitassEll'n
mia como parte integrante do sôbre o sólo e pousando as me

reino hOlandes, depois da cou· tralhadoras sôbre seus corpos.
ferência que irá celebrar-se le- Dessa forma podiam atacar os

galmente, sem temores ou vio- ingleses sem que recebessem a

lências." devida reação.

FlorlanõpoUt, :&3 de DezemDro de 1945

DUAS CARTAS
O sr. di'. Ivens de Araújo, solici- ii altura <las cx igó nc ius (lo momcn

tando exoneração do cargo de Se- to, e, ao mesmo tempo, render inso
cretár io da Justiça Educuçâo c Saú- fisrnável homenagem it sua lúcida
de, dirigiu ao sr. Interventor Luiz inteligência e it sua fecunda capaci
Gallotti, a seguinte carta: "Floria- dade de trabalho.
nópol is. 21 de dezembro de 1945. A quaisquer desses conceitos.

Meu caro e querido amigo Luiz correspondeu Você com inteireza
Gallolti: absoluta, tal corno cu o esperava.
Quendo, no Rio, vOc(' me convi- Defrontando-me, agora com o seu

dou a exercer o alto cargo de Se- pedido exoneração, formulado em
cretárlo de Estado dos Negócios da termos tão sinceramente decisivos
Justiça, Educação e Saúde, não lhe

I
que não me atrevo a recusar, desejo,

<ruis, como, ainda agora, não lhe entretanto, lastimar o afastamento
quero dizer da dificuldade, senão de um -colaborador iluste e inde
da impossihi lldade em que me en- fesso da Alta Administração Cata
contrava de aceitar o seu ho-nroso rincnse, reafirmando que a minha
convite. terra para sempre será grata aos

Só êsse irresistível chamamento altos e leais serviços que destas e
do dever a cumprir para com a de outras feitas Você lhe prestou.
terra estremecida e o raro previlé- Com os mais ardentes votos por
g�O de servil' a um Govêrno presi- sua felicidade pessoal, aqui lhe
dido pela sua invulgar inteligência, deixo um grande e afetuoso abraço.
profunda cultura, ilibado caráter e (Ass.) Luiz Gallotti".
límpido patriotismo me fizeram si
lenciar as razões que, dentro de
mim, estavam a clamar em contrá
rio às que você me apresentava, ao

n�e concitar a.. mais uma vez, de
dicar ao nosso Estado todas as fôr
ças da minha inteligência e do meu
sentimento.
As minhas razões eram de ordem

material; as que você me apresen
tava, de ordem moral e sentimental.
Quem me conhece, sabe que estas

deveriam vencer, e venceram,

. ;\g�ra, porém, iá a minha COI1-
crencia se satisfez, de maneira com
pleta. com o meu proceder e as
sim, concluída a missão p;'e;ípua>:10 seu Governo, que era a de fa
zer realizar, em Santa Catariria as

el�içõe� mais puras e limpas ele 'queha nottcias em nosso País, já me
posso voltar para as cousas que só
a mim diz respeito.
Você triunfou na nobre investi

dura que, para alegria e desvaneci
mento da nossa gente altiva e "ene-
J'Osa, lhe foi confíaela.

'"

Quem o negasse, estaria na l1le�- RITZ HOje, Domingo) às
ma inútil atitude de quelll atiras:ic 13,45 horas tpunhados de lama ao sol .. , Elegante Matinée , I
Sou-lhe testemunl1<l da serenÍlh- lo Mariana, cidade da fé nac I DrB

�le, da, isenção, do equilíbrio, da 120 William Tracy 8 Tom Sawye em

�nalter?"el harmonia anterior,

dai
YANKEES À '

VISTA
!}l,venc�\:el resistên�i� mo_r�l, 1 de Uma comédia do genial sargento
",I andezd de �eu esplnto C}VI('O, da prodigio.
ll!lcnsa capacIdade de senir à da- 30 Kenny Baker e JeH Donell em
d,,'�)sa glcba, catarinense. BEM AVENTURADOS OS QUE

.

COlIJO \'oce O prometeu, em seu AMAM
discurso. de po_sse: nada 'O rlellloveu Uma comédia mUllicaI. repletadn rela Inlençao que, para felicida- de bôa. musicas e cançõe.d� de S�ntaJ Calari,n,a, troUXl" não Livre de cen.ura
so. l1<! llngua, senão, também, (' Preço único Cr$ 2,40
prJil('Jyalt�lente, no espírito e no
corclçao, lIltenção esta que transpa-
1'l'('C em Iodos os seus atos.

.
Creia, llll'U caro Luiz Gallotti, tel"

Sido esta a mais grata de todas as

11?I1l:as que já recebí na minha vida
pybl}ca: participar no seu grandl'(roverno.
. Jú. é ,tempo, porém, de lhe perlir
111 estlmHvel favor tão i rresgatú v(']
cou!O o de lll� ter você dado a Op'Ol'
t�lmrlacle de lIltegrar o seu Secreta
l'lado: desligar-me dos compl'omis- 4'sos que com voce assum'Í, elancl'O-
11.1e substituto na Secrelaria da Jus
tiça.

VOCL' jú não precisa ele mim _

COIllO, aliús, nunca precisou ...
E, assim, fará mercê a minha ve

lhg e
_ incan�ável amizade, a cada

manha naSCIda e renovada.
O seu amigo certo e muito grat'O(Ass.) !vens de Araújo". ,RITZ - à. 16,30, 18,30 e '20,30 hrs.
�

.. * ", ROXY - à. 19,30 hora•.

I
Em respost:1 à carla supra o sr. Gloria Jean, Alan Curti. e Vivian
ntel'ventor Luiz GalloUi, diricriu ao Au.tin em
sr. Ive,�ls (l� .Al'3ú,jo as seguintes li- O MILAGRE DA FE'
l�_I1aS,: �alaclO do Govêl'n'O, em Flo- Uma híst6ria trágica e terna em
I J�OP()hs, �1 de de7:embro de 1945. que as tormentoll da alma .e de.-

A •. }�I .querldo alllIgo h'ens de fazem em cele.te bonança!rüU,lO.
, Choque. violentos entre paixõea

. l';>�cehl sua carta de ho,ic, !'m que, brutae•... e C!l serenidade de uma

� eban�o .l�ond(,l:o�as razões, <) IlH'1l alma pura e bôa 1,el1m .1111",0 soll(,] ta exoneração do Livre de cen.uta

C!U'go �fe S\cI:etúrio da .Justiça. No programa:}.dllC;tÇ[lO � ,Sallde.
'

Filme Jornal _ DFBAo e()llvJ(�a-lo l?aJ:a S('I' parl(' _ Notícias do Dia - Jornal
<: parIr. bl'Jlhantlsslllla - do Jll('LJ Rítz - à. 16.30 e 20,30 h•. 5,00 - 2 40S('{')"('lar"lr!o, ('ra meu intuito esco- Ritz à. 16.30 horas - 5,00 único'1111'1' qllelll bem SOIl]Jt'ssP col()c(Il'-se Ro;xy às 1930 hora•• único 3,60

Alarme DOS círculos'
monárquiCOS
Lausane, (Suiça), 22 (R.)

- Nas esferas monarquistas
locais, causou preocupação a

nota enviada pela França 20S

Estados Unidos e á Grã-Breta
nha, na qual consulta á essas

duas nações sôbre a ruptura
r'ln relações com o govêrno de
Franco. Cumpre assinalar que
a causa monarquista perderia
tôd» sua fôrça se essa ruptura
se tornasse realidade, pois re

conheceria o govêrno republi
cano espanhol no exilio.

Aniversários:

HOJE

PropOSta aprovada
s. H, L informam de'

Londres que a comissão orga
nizadora da Organização- cas

Nações Unidas, aprovou por
COIllO nas vezes anter-ior-es estão lendo grande ex i l o a apresenta- dezesseis votos contra três, a

ção da galeria de arte deste nosso contcrrúneo. O ato inaugural foi proposição da delegação 110-
abrilhantado com a presença da banda de música da Fôrç-a Policial landesa no sentido de que se
tendo comparecido além do Sr. lní ervcntor Federal grande número I estabeleça com caráter per-·
de pessoas dentre as quae s nosso rcpor

í

cs anotou as seguintes autori- manente "um comité de paz
dades : e segurança."

DI'. Ivens de Ar-aujo. DD. Sccrctàr!o de Interior e Justiças, Capi- ----------.----
tão Pedro Pedra Pires, Chefe da Casa Mi l itar da Interventor-ia.

óLEOS
1° - General Eurico G. Dutra (Homenagem ao P. S. D,).
2" - Getúlio D. Vargas (Homenagem ao trabalhador hrusilciro).
3° - Poesia Silenciosa (Ratoues ) Dedicado ao exrno. sr. dr. Luiz

(la l lott i J)]). Lnterventnr Fcde rnl do Estado.
4° - Cair da tarde (S. José) Dedicado ao cxmo. sr. Prefeito da

Capital.
5° - Estrada para; Lrubici - Dedicado :\ exmu. sra. dr. Agr ipa

Fru-ía DD. Diretor da Colônia Sunt'Aua,
(iO - Panorama da Lagoa - Dedicado ii cxma. sra. dr . João Ri

cardo :"IIa\'r.
7° - A :"IIm'geni do Paratí - Dedicado ii cxma, sra Ttc. Cel. Nilo

Chaves Teixeira, DD. Comandante do 14° B. C.
8° - Rio Itajai (Garcia) Dedicado à cxma. sra, CeI. Cantidio

Quintino Hégis, DD. Comandante da Fôrça Policial do
Estado.

t
9° - Recanto de Santo Amaro - Dedicado à exma. sra. do Jorna

lista Gustavo Neves, DD. Diretor do D. E. I.
10° - Recanto de Praia (Fpolis.) - Didicado à exrna. sru. dr.

Leoberto Leal.
11° - Dia claro (Vargem Grande) - Dedicado à exrna, sra, dr.

Aderbal Ramos.
12° - Crcspúculo no Guaíba - Dedicado ú exma. sra. dr. Salgado

de Oliveira. S. H. L - Segundo despacho
.

13° - Itaguaçu (Coqueiros) - Dedicado à exrna. sra. dr. Cid Ama- inscreveram trinta mil sete
ral, ])D. Diretor da Escola Industr-ial.

140 _ Praia do Navegantes (S, .José) - Dedicado à cxma. sra dr. centos e oitenta e três holan-
Octacilio Araújo. de Haia, as autoridades russas,

15° - Costão (Pôrro Belo) - Dedicado à exma. sra. do jornalista deses nas zonas de ocupação
Batista Pereira. DD. Diretor da Imprensa Oficial. russa da Alemanha. A propó-16° -- Paisagem (Fpolis.) - Dedicado ii oxrna, sra. João Pio Pereira.

sito, O ministério dos assuntos170 _ Ve1ha Figueira (Cacupé) - Dedicado ii exma. si-a, Sidney
Noceti, Diretor do jornal "O Estado". sociais da Holanda informa.

18° .z: Flamboycnt - Dedicado à exma. srta. Irne :\'l:eyer.. que até o dia quinze de agôsto,
CROMOS CATARINENSES (Aquarelas) tôdos os holandeses nas zonas

1° - Luar de mirilua Terra - Dedicado à exma. sra. Antônia de ocupação russa, na AlernaScheidt, Inspetor da Sul América .

20 _ Recanto de Pôrto Belo - Dedicado à exma. sra, dr. Erasto nha foram repatriados. Contu-
Macedo.

.

do acredíta-se que ainda exis�-l,
�n _ Recanto Tranquilo - Dedicado à exma. sra. Celso Ramos, tam muitos holandeses na Al�- 1\

Diretor da Florestal manha, os quais possívelmen-,l0 _ Paisagem de Bom Retiro - Dedicado à exma. sra. dr. limar
Corrêa. ce toram registrados de forma

50 _ Cromo Catarinense (Pôrto Belo) - Dedicado à exrna. sra, erronea, pelos russos, por en-
Acelon Sousa, Gerente da Casa Hocpck.

_ ,vergaren1 uniformes nazistas.
6° - Estrada para o Mirim -: Dedicado ao dr. Ro!dao. C<?nsLlnr. Isto, porém, se explica pelo Ia-
7° - Luar em Cacupé - Dedicado ao Ilmo, sr. Ire Ulisséa.

t de cue ao Ievar t b1)0 _ Ref'lexo parado (Garopaba ) - Dedicado ii exma. sl'a. (lo sr. O e que ao evaI os ra a-o

João Carlos Ganzo. Ilhadores holandeses escra;ros,
90 _ Cair da TaI'de em Aririú - (Palhoç.a) - DedicarIa à exma. para o Reich, as autorid'1des

SI""'. dr. Aldo A:vi1a da Lt�z. ',',.
I germánicas faziam com que o:;

100 _ Trecho da PraIa de ImJ}ltl1ba - Deolcado a exma. Sla, dr.
. t· . 'f

Elpídio Barbosa. DD. Diretor (lo Departam,enlo d,e Educação. mesmdos Wveshlssem os um or-

110 _ Casinha do Tio Amâneio (Zimbro) - DedIcado a exmH. sra. mes e e rmacht.

pro!'. Barreiros Filho.
"

120 _

pra.
i::t ele Zilll?rO - De(licado, ao ('XI:lO. sr., CeI: ?Iala?uJas .._

\130 J.._ :"IIanhã de Pnmavera - Ded Icaclo a exma. sr a. dI. .J nao

Moritz.
, .

140 _ Tapf.ra - Dedicado à exma, sra. (ir. Dam F. LUlla.
.

150 _ Pinheiros - Dedicado ú exma. sra. dr. Armando (�e ASSIS.
,

1(j0 _ Duas irmãs - Dedicado. à exma. sra. dr. ::'Ihguel

cavaleanll./ACARY MARGARIDA
Ficaria muitíssimo agradecido a v. excia. e sua exma. i.:_amília se lhe

concedessem a honra de visitar sua modesta EXPOSIÇAO.

Exposição
Foi ontem inaugurada pelo Sr. Interventor Federal Dr. Luiz GaJ

}Qtli a loja esposição de pintura rio urtista catur.incnsc Acurv Mar-ga
rida.

de p�ntura

Os resultados da conferência

Dr s ,

Aderbal Ramos
ela Silva

e

João Balista
Bonnassis ,;

RuaA���G�h��tS 34, I,
___s.al.a.3.'.T.e.l_ef_,.16_-3..1_-:,�
Holandeses na
Alemanha

«Sul ftméric8»
C,mpanhia Nacional de

Seguros de Vida

Cumprimenta todo. 011 seus

Segurados, Banqueiros. Mé
dicos. Agente. e o Público
em geral. desejando-lhes Uln

FELIZ NATAL e PRÓSPERO
ANO NOVO,

Florianópoli., dezembro 1945.

Rvdo Egídio Gioia
Está novamente entre nóS.

para aqui fixar residência, o

rvdo Egídio Gioia, iá noSSO

conhecído, que irá pastorear
a Igreia Batista desta capi
tal. 1

O rvdo Egídio, que veio
acompanhado de sua, espôsa.,
tomará posse do cargo hoje"
às" 20 horas.

Tem facilidades
rando-os de tôdos os empregos:
nos quais corram riscos. Duas
mil mulheres e crianças eX:f:;�
tentes em Java foram emvia.daS
á Balikpapan, afim de reuni
rem-se' aos seus maridos 0'11-

pais, ex-prisioneiros de guerra..,
dos japoneses, que recentemfW \
te chegaram de Manilha. !.
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