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a doçura e o espírito cristão, que são as riquezas maiores

no seio das famílias como no das Nações

-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Pronrietarto e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

\ FlorianÕ;lolis Terça-feira, 25

-_--------------------

9565Ano XXXI de Dezembro de 1945 I
•

N.

Serão repatriados em abril
Washington - (S. r. O.) -

O secretário da Guerra, sr.

Robert Patterson, anunciou
que em fins de abril todos os

prisioneiros de guerra estarão
afastados dos Estados Unidos,
acrescentando que depois de
tevereírõ os prisioneiros já
não poderão firmar contrato
de 'trabalho particular e que no

fim de março serão desobriga
dos das atividades militares.

Os prisioneiros de guerra
alojados nos Estados Unidos
tem executado uma média de
mais de dez milhões de ho
menos-dias de trabalho por
mês para a indústria, agricul
tura, Exército e a Marinha. Os
doentes e feridos já foram re

cambiados para seus países de
origem, restando, porém, mais
de 350.000 para serem repatria
dos antes de abrtl.

,Quer manter boas
rela�ões
Londres, 24 (U. P.) O As vendas a prestações

rádio de Ankara anunciou que e os sorteios
a Assembléia Nacional apro
vou o orçamento da defesa na

danaI, propugnando pelo for
talecimento do Exército, de

])ois que o ministro do Exte
rior Hasan Saks assegurou
qne a Turquia está pronta lla
ra estreitar sua amizade com

a Rússia. Não foi anunciada
a amplitude do orçamento.
Saks declarou: "Nem mesmo
a falta por parte da União So
viética em não renovar o pacto
de amizade e não-agressão que
existiu entre nós diminllill o

nosso desejo e o nosso objeti
yo ele amizade".

A greve
fábricas

nas

Ford
Detroit, 24 (U. P.) A

Ford e a União dos Trabalha
dores fizeram uma pausa na.s

discussões sem terem acôrdo
á vista. As negociações serão
recomeçadas no dia 8 de ja
neiro. 'Um porta-voz da União
declarou que a posição da mes

ma quando recomeçarem as

discussões será dispor o as

sunto do salário bem clara
mente antes de entrar nou

tros. em porta-voz da Ford
declarou que na sessão de on

tem foi marcado mais um pas
so de avanço em

"
nossas ne

gociações, uma vez que a po
sição da União está completa
mente esclarecida".

Tecidos brasileiros para
o Paraguai
lUa, 24 CU. P.) - O embai

xador do Paraguai nesta capi
tal havia solicitado ao nosso

govêrno, o fonl'ecimento de
duzentos e oitenta e cinco mil
metros de tecidos crus para o

Exército de seu país.
Encaminhado pedido á Co

missão Executiva Textil, esta

pelo seu presidente, sr. Gui
lherme Silveira Filho, tomou
as necessanas providências e

na última reunião daquele ór
gão do l\'Iinistério do Trabalho,
ficou resolvida a remessa dos
tecidos que vão servir para o

Exército do país amigo.

Terror na Bolívia
Santiago, 24 (e. P.) - Che

fes e membros dos partidos de
mocrútí c os da Bolívia des'erra·
dos nesta capital entregaram aos

jo rn a i s c agencias noticiosas a

seguinte declaracão :

"X(J segundo an iversár io ria
revolucâo de 20 de dezembro de
1!H3, Início do per-iodo do ter
ror holiviano, que si ntetizu 1)("1"
seguiç<'íes, dissolucão de sj n.l l
calos l rubnbh istas. 'tortura (Ie 'ci
dalti,fls e assass inalo e f:,i.zlla
.ucn to d!' eminentes de1llOlT:1tns,
c n lre

ê

les dois senadores (' d(li�
('a:('t\rMicos' da t'ni\,pj'sidade de'
La Paz. os chefes e membros rlu s

rÓ] cus 'democrátlcas bolivianas
voltam s eu mais fervoroso pen- <

xamcnto para o povo de sua na- Il ri a (' reiteram sua fé no l'l'n-,h- I
cimento das "Quatro T.ibL'l'oa,lp<
de Buosevel!' em t ôrl as n, na

('i)es do mundo.
_.

A Bol ivi a. COIll um rrgilll(' :!1'

mad o que se vale de prccc 1i--
11I('n108 delllagogicos e que simu
la democracia para enganar:1
,opinião int"rnacional desc')
nh('c(' os direitos esscllci:lis do
homem c viola COlllprollli,;sos
com o os assumi dos !lO :\lex' .

, e

elll São Francis('o.
Ao mesmo lelllpo, l'az('llflo

frente a essa dolo"osa si IlWt'ão
da Bolivia, ignorada ql1aSl pela
Allll"'ic:l, uma vez que as I'on!rs
Ile inl'orlllaçüo do pais Cf'!l'j
llU:Jlll fechaldas ao :.!cesso ii vl'e
e illlpar('ial cslalwlecifl.o na re

s,olu('âo 11. 17 da Con1'ert'nc::, t!(l
:\lé';(co, os chefes (' melllbrOf
das fôrcas democrútica� bolivia
nas ape'lam para lodos (JS (:CJllO
lTaÜLS da Bolivia no sentidr, ri"
se manterem firnH'lllen te ngru
Ipartos elll torno da {'niiio Demo
(,I'<ilica Boliviana na lula ('onira
o totalitarisll1o, que, \'encid·.) n',

Europa e na Asia, prrt('11(1(' ai'>
,da )lerpetllar·�e ('111 algtllll'IS
Hepúbl icas de nosso e01l1 i l1('n
te" .

bre conseguiram 50% de aumento
nos seus yencimentos, depois de

corrente, a carreira ele escritur�\l'io uma rápida greve.
será elevada até H e a ele oficial

lhas ele aerovias nacionais, autori- administrativo até M. Assim, os

zaram a redução de 13% sôhre as funcionários ele ambas as carrei
tarifas ele transporte aéro-expres· ras ascenderão. imediatamente,
so, a come(:ar no próximo dia 1 de

uma letra.
janeiro_
A Associação Americana ele

'Transportes Aéreos referindo-se a

êste fato e]is"e ter havielo a inten-

NATAL

mais

o ;ulg,amento de T0;0
'TóQelO, �.f (U, P,j - Em fonte informada se soube que Tojo

e seu gabinete serão julgados em conjunto. provavelmente em feve

reiro, Entrementes aumentam os indícios de que alguns elos suspeitos
(le crimes ele guerra inclusive o príncipe Morímasa Nashimoto, de li

nhagem real, serão postos em liberdade. Joseph Keenan, chefe da

acusação, declarou que "se não houver provas de que certos suspeitos
são culpados, nós os poremos em liberdade, Posso afirmar que esta

mos investigando detalhadamente o caso elo principe Nashimoto, com

o propósito ele pô-lo em liberdade".
------------------�--------�.�-------------------------

Dedicado á unidade Armistício imediato
P A..

Chunking, 24 CC. P.) - Um por-

OU- merlC8na la-voz bolchevista afirmou que seu

pari ido redigirá a proposta de ar-

misticio imediato e incondicional
com ambas as facções na posse das
at unis posições. Diz que surpre
endem os comentários do govêrno,
de que a proposta é mera propa
ganda, pois o general Chou En Lai
fez formalmente a proposta, ins
tsndo para que fosse encaminhada
a Chiang Kai Shek e que a repeti
rá por escrito, se fôr considerado
necessário.

OS A:\IERICANOS
Shanghai, 24 (U. P.) - O gene

ral Wedcmever, comandante ame

ricano na China, declarou a suas

tropas que o retôrno á pátria será
retardado, em virtude da recente
rleclai-açâo de Truman de que 'Os

EE. ruo terão "de assumir ação
definida no desarmamento das tro
pas japonesas na China",

Nova York - (8. L O.)
Estão prontos os planos para a

construção, nesta cidade, de

I um edifício de 57 andares, que
será conhecido como o "Edi

, fício da Boa Vizinha.nca". Sua

I construção deverá íníctar-se
em fins de 1945 na Avenida

! das Américas, recentemente

I inaugurada.
,

O edifício em questão será
localizado em um dos pontos
mais atrativos da ilha de Ma

nhattan, a dois quarteirões do
Centro Rockefeller. Vários an

dares receberão os nomes de

repúblicas americanas e o ma

terial destinado ao assoalho

procederá da república ame

ricana que receber o nome do

pavimento. Vários restaurantes

r
servirã o Iguarias tipicamente
latino-ameicanas. Salas de ex

posições e escritórios destí
nar-se-ão a atrair os que man

teêm relações comerciais com

as repúblicas americanas.

o Cr-isto H'lO com as coudicões tôo

elas para \TI1Cer os demônios: o da ma

lícia, o da meu ti ra, o da inveja, o da

v inganca , Q da cobiça. FLZ milagres, e

núo convenceu. Pregou e 1150 lhe de

ram valor Ú pa lavr a. Contudo, nada lhe

minguava. pois, sendo homem, trazia

podere-s divinos, a cuja influência (!�-

viam SLr sen sivei s as criaturas

empedradas na carne e 110 vic io. A ev i

dêucia da sua santidade provocou o

. despe-ito dos far-iseus. Uma superiori
dade tal e um deslumbramento- de saber

1;,1) gran.Ie, mal se pode comprcenrt c �

que nao arrastassem a nação que Ele

viera salvar . .:\';"10 se concebe que náo

dominasse a todos. Sem emba-ço, a

pouqu issimos lourou chamar á Suprema
Verdade, o professorMachado

DOS Estados Unidos
:\!iami - (S. r. H,) - O dr. Pau

lo César Machado da Silva, emi
nente pedagogo 'brasileiro e presi
dente da Associação de .Prof'essores
de Inglês do Brasil chegou a esta
cidade para encetar uma visita de
três meses às universidades e cen-

____ .
------ tros culturais norte-americanos pa-

Do Ja·,me de Barros ra a qual foi convidado pela Fun-

m ' dação Educacional Lnter-Amer ica-

VA
'na.

I amara o dr. Machado da .Silva foi home-
nugeado com esta VIagem ('Ol1]O re

compensa de seus esforços no se
minário de professores brasileiros
de inglês do Rio de

. Janeiro, em

janeiro último. Não lhe roi possí
vel nessa altura aceitar o ofereci
nu-nto devido a doença de 1111l pa
rente seu.

O professor brasileiro referi u-se
11 um novo scminúrio de professo
res de i nglês que provavelmente se

rú realizado no Rio no próximo
mês de feverei ro sob o patrocínio
do Institulo Brasil-Estados Cnidos
\.> da Fundação Educacional 1nte1'
,\ll1t'ricana.
() dr. :\fachado da Silva projeta

visitar p(>ssoalmente algumas fign
Podt::!11oS ras de prestígio do meio leterúrio

adiantar que o presidente José dos EE. 'CU.

Linhares incumbiu o DA8P ele
----------------

Mineiros nipônicos
em greve
Tóquio. 24 (U. P.) - A agência

que lhes Kyodo informou que os mineiros
ele uma das maiores minas de co-

Dom Jaime. ArcebiSpo
do Rio de Janeiro, foi ele
vado as cardinalato. Ves
tirão também a púrpura
de cardeal, Dom carme
lo Mota, Arcebispo de S.
Paulo e Dom Aloisio Ma
sela, Núncio Apostólico
no Brasil.

E tu, homem de jornal, fraco de ex

pressão, desser'vido de persuasâo e d

lógica, sem toques divinos, sem angeli
tude nem pr-edestinacáo messiânica. -

com que feitiços quere" levar adiante o

teu evangelho democrático? Xüo con-

Perspectivas de melhoras na

carreira de escriturário

Rio, 2-1 (C. P,)

fazer um estudo rápido, com o

objetivo ele elevar o nível elas

carreiras ele escriturário e de ofi

cia I administrativo de todos os

verterás uma só alma, .i\ paixão, o fa

natismo, o interesse mesquinho é que

guiam os séres, Íl.'lIS irmãos e teus Iô

Los, Divevgem de ti; luzu, odciam-:c

O teu amigo de OIEem, 1-·SSt: a (1tlt"111 ser

viste e rceebeste em tua vasa, a qucu.

I �abriste o covacáo. a quem {leste o teu

nrato e sentaste á t un mesa; esse atn i

�o, por urna questão, por exemplo, de

política eleitoral, jú te considera um

perdido, porque n:-IO pensas pelo abc dr

ccu grêmio partidárío . .A razão. o 5..:1:-

50. {I raciocinio. pensa êlc que os traz

privilegiados sú para seu uso. Xáo te

admite discrepância. "isto como o pen

samento �l'1c é o certo, c indiscutível,
o dogmático. SÚ o candidato para o qual
pendeu t' com quem simpa tizou , t.� que

vale, --l: que presta, c qlle sabe, é que

BARRemos l'JI.HO

Ministérios e repartições
são subordinadas.
Por êsse estudo, que de\'el'á es

tar concluido até :31 de c1e:wm])ro

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voei

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolac
aos India:entes de Florianópolis.

1\plica�ão industrial da energia atômica:
• • •

Rio, 24 (U. P.) - o presi- ção ele estimular o clesenvolvimen

dente da República assinou to do transporte aéreo ele carga e

um ato, suspendendo a execu- que as !1o\'as tabelas encorajariam

ção do decreto-lei 11. 730, de 3 muitos ponto,.; elo pab a incluirem

ele setembro de 1945, que dis- se na lü;ta das 7.iO cielacles e "ilas

põe sôbre as vendas imobiliá- cobertas pela,.; tahelas antigas elo

rias e de mercadorias a pres- aéro-expresso,
tações, mediante sorteio e sô- Com as novas tarifas aéro·ex

bre a distribuição de prêmios pres::;as clescerá o atual preço bási

ficando restabelecida a leg-is- co ele ,O para (;12/5 cenls. por to

lacão anterior. nelacla-milha e a tarifa de trans-

O Ministério da Fazenda, portes co,;la a ('osta haixará de Si

]lar intermédio de nma COllllS- pal'a 73 cents, a libra. segundo in

pão, estudará e proporá a ex- forma a referida Associacão, ()

pedição ele nova lei sôbre o prec;o mínimo ,le 1 dolar por em,

assunto. 'Jal'que ('onlin uará cfeti \'0.

é um anjo il1te�raJ.
Jonlalista� Se queres \"t'\1ccr, dize \)

que I) C'slupiclez humana quer. satis{;.l

ze-lhe as \"eleidadas. doira-lhe os erro�.

lisonjeia-lhe a cegueira. E serús 1oi..1\"a

do, ,\i a"" -.;e rl'mareS contra a corre��tl:.

:-e cuntariares a unda, o \·agalháo. ::l

ressaca. 'er,ls cruci ficado, senào en',

carne. ao menos na honra. nos prop,)
sitos, na ,·ida. no trahalho inútil. tiU

esfôrço 111 <:'11 ta I c moral "cle indllzir á

verdade.

Xova York. - (8. r. H) - As e:[>es". as�im disse. "fornecerá a

perspectiva,.; ela hre\-e utilizacão de primeira aplicac:ão inelu::;trial ela

energia atômica em tempo ele paí� energia atômica. Encerroll-se ()

s[\o "muito hoas" e ta l\'ez dcntro pl'imado elo carvão e elo petrríleo e

de dez anos po,;"a1110s "provavel- nunca mais o futuro in<lllstl'Í<11 de

mente ver as primeiras instaJac,:ões um país dependerá destas maté
indusü'iais ele energia atômica". rias primas. O calor obtido com a

afirma Valdemar Kaempffert. e(li- energia atômica ,.;erá tão abundan
tOl' científico do ":'\ew lork Ti- te e tão ]lOUCO elispendioso que até'
mes". mesmo lugares COlTIO a região Ár-

Segundo ('"te comentaclor () tica e do,; desertos. que elependenl
maIOr oh:,táculo U industrializac:üo atualn1l'nte de uma irrigação con·

elo átomo f(·)ra vencido pela,; !l0- \-eniente. poclerüo 11111 dia compe
clel'Osas irrarlia(:õe,; imanadas !lo til' com l'eglOe,.; climatériramento
lIl'{mio. "O calor cle"tas irradia- melhor ,;ituaclas".

Reduzidas em 13-'/-
Washington - (8. L H.) - As

dezoito empresas de linhas aéreas

elos EE, lJU" com suas 67.000 mi-
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BUETTNER & elA. LTDA.

FABRICANTES DE:

S para cortinas
mines para bordar

Filás e Entretellas

End. Telegr.:
«BUETTNER»

(odigos:
RIBEIRO, MASCOTTE

BRUSQUE .. s. C�tarina
Fiação de Algodão

Fábrica de Tecidos e Artefátos
de Tecidos

(asa de Negócio

Enderêço:
AV. JOÃO PESSÔA.,

N.. 130/138
(AIXA POSTAL, H. 1

para Stôres e Tapeçarias

iros para cama e rêde:
s: S. RivaL e ALBA
rnições para chá

f'

-

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

(em frente ao Tesouro do Estado

Floria,nõpolis .

J. Braunsperger
Rua Felipe Schmidt, 41

Deseie a seus amigos e fregueses um feliz

NATAL e próspero 1946

A Cia. Telefônica
Catarinense,

esperando merecer o apoio com

que até o presente vem sendo dis

tinguida por seus clientes e amigos,
formula os mais sinceros votos de

um feliz NATAL e prosperidade no

decorrer de 1946,

I
\ Elamine
t Eta

Tecidos

Mosquite
Marca
GuaI

I Deseja obter

I
emprego?

xxx

Procure então a nossa Gerên-
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveís, que tere-
mos prazer em recomendá-lo (8)
aos interessados na aquisição de
bons Iuncienários (as).

Dr. Artur Pereira Ie OliveiraI IClinico Geral de Adulto.
Doença. das criança.

I
Laboratório de Análi.e.

Iclínica•.
Con.ult6rio: rua Felipe Sch·
midt, 21 [alto. da Ca.a Po-
rai.oJ, da. 10.30 á. 12 • da.

I15 à. 18.h•.

I
Re.id&ncia: rue vrlc. de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manuaIl
.. -

-

CASAS
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."l

Sapaturia
.

Jurity
Rua· Tiradentes 19,
Apresenta seus últimos mo-]
delas em calcados finos

para senhoras

I Dr. H. G. S. Medina Parm. Narbal Alns de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de ccmcee ,

Exame de urina, Exame para verificação da gravi- I
dez, Exame <le escarro, Exame para verificação de

doenças do �ele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Laboratório Clínico �

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

I --
'

I

I
.. 1 _

!!:ici!�I��! 'e�����tP�!�!!.� d� '�.��e�.�!� I·o contrato de casamento de sua filha MARIA DE
NAZAR�TH com o sr. engenheiro

IJAIR LEGE DE SIQUEIRA.
.

Rio de Janeiro, 18-12-�·5. Rua Hermenegildo de Barros, 77.

Apartamento 201 - Santa Tereza.

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

Casa Anastácio Kolzias
fazendas, Armarinhos e Perfumarias

deseja aos seus distintos fregueses Boas Festas
e Feliz Ano Novo

25-12-45 1-1-46

II ����OdO?O.�Od::.�rdc:�p::�ai!
f1ASA __ f1RS 400 00 modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

U U ,I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
Precisa-se de,.uma até CR$ PREÇOS SEM RIVAIS!

400,00. _AlugueIs adeantados, Não com rem seus calçados sem visitar a

Informaçoes fones 1022 e 1360 p
-

B
-

uo Caixas Postais 240 e 270. «TamancarIa arrelros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA,-41

,

1"f'CCAR/4s AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou motor

C-amisas, Gravatas, Pijamea de arranco Q

Meiasda. melhores, pelos me- b� f

-

; (,f.,\c,o OfiCINA ENALDA ,.�oí��r;��s����C�A�Zfr�I� .:....__C_,.o_._Ra_d_iO_-_e R_u_a_C_o_n_se_lh_e::�afra ne. 135
.

a Cia. Telefonica Calarinense
DESEJA BOAS FESTAS E FELIZ

ANO NOVO

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

I M ft C H A O O & C I ft.
I DESEJAM AOS SEUS PREZADOS CLIENTES

E AMIGOS BOAS FESTAS E FELICIDADES
. NO ANO NOVO.

-- I

o BANCO DO DISTRITO
FEDERAL S.A.

I
augura BOAS FESTAS e Feliz ANO NOVO

aos seus clientes e amigos

INilo Laus A Alfaia'aria
proprietario da AbraamFarmácia Espe- aos seus fregueses e

ranva deseja 80- amigos, deseie

FgliZ j\:atalas festas e Feliz e um próspero

IAno Novo 1�)4,()
-

,
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g eSTADo-Terca·'elra 25 de Dezembro ele '945
�------------.----�-

e�------------------.

'I

CARLOS HOEPCKE S. A. .

Comércio e Indústria
deseja aos seus tstimados clientes

,

Boas Festas e Prosperidades

ft
, LIVRARIA PROGRESSO
!

;' de
;

H, O, LIGOCKI

,

�
\

CUMPRIMENTA DESEJANDO
.-

l boas festas e feliz 1946

I

I

� ,

I
! \

!

;

í
f

J

f

,

1
I
!
!

I

f
1

I
;

j

WIEDERKEHR & CIA.
Travessa 4 de Fevereiro N. 5 - Telel. 1040

BLUMeNAU .. E�TADO DE SANTA CATARINA

Agentes exclusivos dos 3utomoveis
CHRYSLER--PLY�OUTH--CamiDbões fARGO

Caminbonetes fARGO - PLYMOUTH
Rádios e Refrigeradores PHILCO

--- para 1946 ---

f'l
',------------------------------_.

deseja a todos BOAS FESTAS, D�O:��!�I. BOAS FESTAS E PRÓSPERO 1()1.()

feliz ANO NOVO deseja ea�r:;��:esa!Yligos
I sAO OS VOTOS DE

e um

III BOA� f,��STAS Ij. PEDRO XAVIER & CIA.
________-------....J ANO NOVO II _� I

o •

.'

I.

o Banco Popular e Igricola
de Santa CatarinaI

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

1--·-8-·d-d-d-I Ás distintas classes médica e farmacêutica

11 oele a e e Aos nossos bons amigos srs. Médicos e Farmacêuticos

I Coltura Musical elrnetatnos feliz NATAL e próspero ANO NOVO

�:seb�q:::t��mI:�7;;i�:� INSTITUTO PINHEIROS, PRODUTOS
sócio�OAeS ;�;;r;�ores, TERAPÊUTICOS, SIA.

e feliz
ANO NO'VO

1-1-46 I----------

Florianópolis '
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COlHE:\lORAÇõES:
Em comemoração ao maior dia da Cristandade - o Natal do Crtsto

todos os Centros Espíritas da Capital e arrabaldes, festejarão, so

lenemente, o 25 de Dezembro, realizando às 20 horas, em suas sédes,
festivas sessões. nas quais usarão a palavra vários oradores.

NATAL: NATAL!

Natal! Natal' Por tudo. um frémito divino!

Nas almas. um clarão de festas, ele esperanças' ,

Como que vibra no ar um harmonioso hino,
Augurando emoções e bemaventuranças!

o eSTAPO- Ter<a·telra, 25 00 Dezembro Cla ''8''�

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e 5aígado5

MACIEL, FONSECA & CIA.

Recebemos à consignação: rnanteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cere ai s, Fecula ,

cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos f'inan-
ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE ]ANEIRO--BRASIL

Comissões - ConsignatõeS
Ruo Leandro Martins, n. 6

Quase Esquína da Rua Acre
Rio de Janeiro

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

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

da cutíz queda ou falta de tur

gência dos seios, etc., todas es

sas deficiências de origem
glandular na mulher.

Experimente OKASA e se

f1i b 12 d ! tconvencerá! Peça a fórmula U U e e agos o
drageas "ouro" em todas as I .

boas Drogarias e Farmacias, I A Diretor ie do Clube Doze de
só em embalagem original de Agosto tem o prazer de apre
Londres. Informações e pedidos. sentar aos seus associados e

ao Distribuidor: Produtos AR-! Exmas. Ferni liee, votos 'de

INA - Av. Rio Branco. 109 - BOAS-FESTAS E FELIZ
Rio - Telefone 43-3378. ANO NOVO.

CARNiÇA SECA - CURTUMES
Firma paulista está interessada em compras
mensais, Cartas com amostras e preços para

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

Rua Senador Paulo Egídio, 34, 10.

sxc PAULO,I

a Mulher de Paris e Londres
• • •

París - (H. P.) - A mulher I rece o máximo de sucesso em
moderna de Paris e de Londres} todos os casos ligados a defi
sabe despertar, adquirir e con- ciências do sistema glandular,
servar a sua Feminilidade, Ju- do aparelho genial e do teor
ventude, Saúde, Atração e Be- vitaminico, como: Frlgidez, in
Ieza, tão desejadas e necessá- suficiência ovariana, regras
rias em todos 03 períodos de anormais, perturbações da ida
sua vida. A sua arma é o famc- de crítica (menopausa), obesi-
80 tratamento OKASA. à base dade ou magreza excessivas,
de Harmonias frescos e VIvos flacidez da pele e rugosidade
(extratos das glandutas endo
crinas e de Vitaminas essen

ciais) - (fonte de Vitalidade).

OKAS.A, ?e alta reputação
mundial, e fabricado há mais
de 25 anos pelos conhecidos
Laboratórios HormO-Pharma a
Londres e Paris é importado
agora diretamente de Londres
O tratamento OKASA é urna
medicacão de escolha. ultra ra

cional ê científica, c ...mhecida
pela sua eficacia terapêutír-,
clinicamente comprovada, cre-

Vida Social

- Glória: JESUS nasceu! E as almas bóas, mansas,
Sentem que lhes nasceu um sol adamantino:

Risos, festas, visões nos velhos e nas creanças,
Dentro da sugestão ele outro - e melhor! - destino!

JESUS é o sol que veio iluminar as almas,
A caminho da Paz. rumo à Felicidade,
Levando-as a aspirar todas as perfeições ...

Natal! Mas - ai, de nós! - se conciencias incalmas,
Porque cheias de fel, orgulho. de maldade,
O CRISTO não nascer em nossos corações!

Extrato

Fez ano.. amanha o ar. Mário
Bott. professor da Acudemia de
Comércio. a quem damos os nos

a08 parabén.. extensivos a ilua ex

ma. família.

"'�_"""."'•._.�.............-J

COl'ynghl da

The NAVE rooHIAlliJ! ln,;.

1 ... que, na época do rei Luiz IXV. em Versalhes, as damas da

Icôrte mudavam de luvas de quatro
a cinco vezes por dia. I

2 ... que o Yogi Har igas. um dos Irruais célebres faquires indús, con-
I

. seguiu, por meio de exercícios fre

i quentes, a fantástica proeza de
lamber a própria testa.

3 ... que o som se transmite mui
to mais rapidamente na água do

que no ar, pois enquanto naquele
elemento a sua velocidade é de 810
metros por segundo, neste é apenas
333 metros no mesmo espaço de

tempo.
4 ... que há, em Nova York. o

"Clube-dos-Que-Usam-óculos", no i
qual todos os associados têm direi-j
toto a dois exames anuais gratuitos I
dos olhos, bem como informações
assíduas sôbre tôdas as novidades
em ótica; e que êsse clube, que con

ta com milhares de sóclos, é dividi
do em duas partes, a dos míopes e

a dos presbitas.
5 ... que o conhecido zoólogo in

glês Francis Pitt, para desmentir a

celebrada inimizade entre o gato e

o rato, fêz recentemente uma ga
tinha sua criar um camondongo ; e

Ique, contra tôda a espectativa, a

gata levou bastante. a sério sua in-Icumbêncía, desempenhando às mil

::�ravilhas o papel de mãe

carinho-II{). " que, na África, entre os na-
I

tivos que vivem nas regiões habita
das pelos gorilas, circula a crença
de que es-ses símios podem falar co

rno os seres humanos, não o fazen
do apenas pelo temor de que os ho

mens os obriguem a trabalhar; e

que, em razão dessa crença, muitos
nativos daquelas regiões tamfD�l
emudecem quando se encontram na

presença dos brancos.

__-.,.w_• ..,.._......._...-w_.•........�"w-...... :Jr-.- __ ...

SEJ.A SUA
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Á S!UDE DÁ MULIlER.
• • •

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVU

ttl.<\IU.i\ H�ISTR,AD
DO SANGUE

14LQ:t1:&;Jt\!
A SIFII,;IS ATM:A TODO O ORGANISMO I

I

o Ftgado, o B8i. o, O' coração
Pmmões fi Péle. Prouuz Dôre s de
nos Ossos, Reumatismo, Ceguetr a.
belo, Anemia, e .t\bortos
lnoíenslvo ao orgautsmo. Agradável corno Heôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxtliar no tratamento rta Sífilis e Reu-
matísmo da m eam s o1'í�l"rn. •

. VALIOSAS OPINIOES

o Estômago. ('s

Cabe ca, Dôr�"1
Queda cio Oa-

o ELIXIR «914»,dada a sua
base, é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis llrincipalm9n
te nos casos em que a via bo
cal é il únil::a ncssívet,

(a I Dr. BeTlsdito Talosa.

Atestl'i que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «914» obter,do
semers os melhores resuitadcs
no trc:lamentll da Sífilis.

(aI Dr. Rafael BartoleUl

&IL� =z.z:w ......�--

------------�--------------------

ESCRITÓRIO JURíDIljO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

\< endas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor: dr. Eüsiá rio de Camargo Branco

ADV(}GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - 8ta. Catarias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EITAOO-Terca-feira, /'25 Dezembro Oe 1945

�1osaico

Sim, caro leitor, em Florianópolis I}OUCO acontece
sem o conhecímenro de todos. Há, porém, pequenínas
coisas que "Você não percebeu, fato:-; e lugares onde o seu
olhal' não se demorou,

* * *

Sei que você não se pode lembrar de como e quando
surgíu aquele coqueh-ínho na ilha do Carvão. O fato é
que mergulhando firme as ávidas raizes, um d�a êle
apontou ao céu com um caule tisnado e "Vigoroso. E ali
ficou, Integrando-se na paísagem da baía, a dar-lhe um
toque dos mares do sul.

VO('ê talvez o "Visse, grácíl e flexuoso, drapejandn as
palmas novas num alegre e desgrenhada saudação ao
nosso velho, ao nosso rabujento "Vento-sul.

Bebia então a salsugem dos vagalhões - bifurcan
do-se espumejantss no impacto com a ilhota.

QUaIulo a fúria cessava, caindo peneirada uma ehu
vinha miúda, as folhas escorriam água, imóveis, numa
trístezu e lassidão ínfínítas ...

)[as o sol das manhãs lavadas em anil secava-lhe
Ioao os cabelos, doirava-os, aquecia-lhe o sangue verde
da clorofila.

E nos ocasos, que tornaram famosa a nossa terra,
através do ouro velho (la tarde, aquele eoqueíro soltei
rão enfeitava o horizonte.

Assim viveu, assim contou os anos ...

])0 alto da sua coma, quanta vez vibrou com a mo

eldade que se lhe agrupava ao pé nos domingos de regata,
Quantas vezes no seu topo uma bandeíra vitoriosa

não tremulou entre risos c aclamações,
Quantas vezes um canivete, em mão apaixonada, lhe

disse ao tronco que alguém amava alguém ,. .

('nmu tudo no mundo, todavia, êsse coqueiro tinha
de envelhecer.

A princípio, uma e outra folha desprendídas flue o

DIaI' levou à praia.
Depoís, o tempo o despojou de tôdas, enearquílhou

Ihe o tronco mutilado, deixando-o uma ruína em pé.
* ':< *

Creio, leitor amigo, que você não notou a transfor
maeão,

�

Há coisas mais importantes na sua vída de traba
]ho ...

)[as 1 á. "á vê-lo. Olhe da praia para o largo e des
coll1':irá que alguma coisa se foi. Você se sentirá como o

aaroto a uue la]tl\ uma peça no seu j&g'o de armar.'" 'J.
,

I '

E parece-me que estou a ouvi- o, na nossa pronun-
cia cantada:

É verdade! Eu nem tinha reparado! O coqneírtnho
da Ilha do Carvão morreu ...

LU!

ESCRiTÓRIO -:JURíDiIJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério. 54 - Fone 54 - Caixa POEtaI 54

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

Antes de comprar um rádio, ou uma moderna
eletrola, dos mais variados estilos, para �s
mais diversos ambientes, tipo 1946, veja
um PHllIPS, ouça 11m PHlllPS e compre
um PHllIPS! senlpre um prOduto de qualidadel
Agentes da S.4. Philips do Brasil em Brusque e Itajaí

Irloãos Alves Ltda. '

loja em Brúsque, à Avenida João Pessoa, 73

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

I FORNITURAS E UTENSILiOS PARA

I.

Balanças �a�aR��c�:: _ Epa:�����e�IR�!inadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

Encarrelado 'de promover, tear - Cordas, vidros para relógios, ele,

Ina madrugada de 16 de novem- Preços e prospectos com a

bro, o embarque da família C A SAM A S E T T I
imperial à bordo do "Parnaí- Rua Serninár io, 131 - 135 _ São Paulo.ba ", o cel. Mallet foi desobrl- .;;.. -=
gar-se de sua. missão, no Paço.
- Que é isto? Então vou

embarcar a esta hora da noi
te?
Mal le adiantou-se, com ar

respeitoso: .

- O govêrno pede a V. M.
que embarque antes ela madru
gada. Assim convém.
- Que govêruo ? - indagou

o monarca.
-, O govêrno cIa República

- informou o oficial.
-- Deodoro também está me-

tido nisso?
- Está, sim senhor; é êle o

chefe do govêrno. E o impera
dor, num espanto:
-Estão todos malucos ...

participam QOII parentes e

pessoas amigas o contrato de
casamento de sua filha

MARIA-SALOME'
com o sr, Alcides Cipriano

Neves,
r:Fpolís .• 24-12-45 ,

__________________...
t

3 4 �\ •

..._!=._@l!l1�HN#_�.Iil=!Il1illi5lE1.._.,....__I\H_Sil-Wm="""'ililtiii1.::Oiii':,ilElmtMiI'I:ifiimtWi':!l4'@1'f.'!jj!!;Di!rllD:.:,:§m:AAl[l"·lrli.'@�*":r.:l'_"lIm_-

- ,

FILHA, I MAE I AVO I
TO{)8S devem usar a

(OU REGULADOR· VIEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as CólicN Uterinas
Emprega-se com vantag empe-

1'8 combater 8S trregutartdades
das tunções periódica!" das se

nhcras. É calmante e regulador
dessa» tunções.
FLUXO-'EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

IFLUXO SEDATIN A eocnnlr!;· se

em toda parte

. � .

LIRA TENIS CLUBE

o proprietário da "Joa
lheria Müller" formula aos

seus freguêses e amigos um

Feliz Natal e prosperidade
para 1946.

r

I

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.

SIRIACO ATHERINO &
IRMÃO, desejam aos seus
inúmeros clientes e amigos,
Feliz Natal e prosperidade
para 1946.

-,

CYRIACO CRISTOVAL &
CIA.

Feliz Natal e prosperidade
para o Ano Novo, deseja a
todos os seus treguêses e

amigos.

Todos malucos

mu

AMADEU DUTRA e URSULA
(jOULARTE DUTRA

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PlJRFECTA "

ANCORA 17 RUBIS

A Maravilha da Técnica Moderna Suiça
PARA HOMENS:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

Cr$ 550,00
o-s 480,00

PARA SENHORAS

FORMATO REDONDO:
Caixa aço inoxidavel Cr$ 450,00

BOLSO, niqueI cromado,
com 2 tampas:
Ancora 16 rubis Cr$ 350.00

IMPORTANTE -- Cada re16gio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

,CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário. 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IlliST.nn- Terca·'elra, 25 ... Dezembro de '9.5

Impressiona a energia com

que o enfêrmo resistiu aos as

saltos da moléstia e com que
venceu a morte de que esteve
tão próximo. Consola veríf'iear.,
se que existe nesse povo herói
co uma vontade inabalável de
reerguer-se através de tôdos os

sacrifícios para que dentro em

pouco tôdas as suas funcões e

tôdas as suas atividades sejam
restauradas para grandeza do
país e para felicidade dn mun

ra os britânicos que concorre-
�. IO regosijo hão é apenas pa-
ram tão eficientemente para

1
esse resultado, mas para t rdos I
os povos, de tôdos os quadran- __� . _

tes que, além do magnífico VIJNDE SEexemplo. benlficiarão. derrtrn Jj .

-

_

em pouco das vantagens dessa nova. Tratar à
ressurreição.

.

Luz, 33.

Esperança
* * '*

Na Europa, rôta e faminta,
entre as massas humanas des
tinadas ao aniquilamento pela
fome e pelo frio, e ruinas es

pantosas que cobrem dezenas
de quilômetros quadrados, on
de antes existiam as mais lin
das e prósperas cidades, co

meçam a surgir pequenas ilhas
de esperança entre a desolação
do panorama.
Assim, Londres está resuscí

tando. A convalescença há de
dnrar ainda muito tempo, =em

dúvida, porque a enfermidade
foi grave e os ferimentos pro
fundos, mas já existem na City
- centro dinâmico do comér
cio britânico e mundial - no

vos alicérces lançados no sólo,
de onde se erguerão novos edi
fícios, em redór dos diminutos
templos de arte desenhados

por "sir" Christopher Wren.
Voltar a zumbir ensurdecedo
ramente os exames humanos
através das ruas que levam á
Bolsa ou ao Banco de Ingla
terra.

Duas palavras mágicas são
novamente usadas nos cabos

telegráficos, aéreos e subrr-ari
nos: "Compre" e "Venda", o

que indicam que os negócios
recomeçam e com êles se inicia
o progresso econômico do país.
Dos países de além-oceano che

gam as primeiras encomendas
de máquinas, tecidos, aparê
llios elétricos, automóveis e na

víos.

As fábricas de Manchester.
de Birmigham, de Coventry ou

de Sheffield estão em atividade
febril. As grandes docas de
Londres abrem-se novamente

para os transatlânticos e,UT€

gados de mercadorias, que
substituem o material bélico
até há DOUCO transportado pa
ra os portos do Báltico ou os

"atolls" do Pacífico. Os CIda
dãos conseguem revêr, talvez
ainda não com a mesma aoun
dâncía anterior, os artigos de
que há tanto tempo estavam

privados. O comércio de expor
tação começa a desemperrar
»> -';�l1,s. ao mesmo tempo em

que se organizam as exposi
ções e as vitrines ostentam as

últimas criações da indústria,
da ciência, da arte e da moda,
O espetáculo é verdadeiramen-

.

te impressionante e ao mesmo

tempo consolador.

Cariooe & Irmão I
Deseia aos seus fregueses ,I
:':8:�:;;a:':�a:a:::6e I

1,
_I

G· DA COSTA
rEREIRA

Feliz Natal e Bom Ano

Novo dese;a aos

Ministério da Educa
ção e �aúde

amigos e clientes.

I
4postol� �ascoal

& Irmao
Deeeie Boas Festas e Fe-

liz Ano Novo aos seus

fregueses e amigos.

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

4 Casa Biétrica de
Victor Esp indoIa , dese ie

Bom Natal e Feliz trans
correr de 1946 aos seus

amigos e fregueses.

-----------

Casa 43
Deseja aos seus clientes

e amigos Boas Festas a

Feliz Ano Novo.

ANTI-PALÚDICO
de comprovada eficácia
Há mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE íNDIO DE OSGOOD tem
merecido a preferência, em todo

. () Brasil, no tratamento do impa
ludismo e sua s manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana, raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicacão nas zonas paludo
sas, é excelente no descongesho
namento do fígado e no resta

belecimento da secreção biliar.

I
I 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
Máquinas;

2. - Curso de Mecânica de
Precisão;

3. - Curso de Máquinas e

Instalações elétricas;
4. - Curso de Fundíção;
5. - Curso de Serralheria;
6. - Curso de Típogratía e

Encadernação;
7. - Curso de Alfaiataria;
8. - Curso de Marcenaria;
9. - Curso de Carpintaria;
Para a devida ínscrícão aos

exames vestibulares, os ln.eres
sados deverão dirigir-se á Se
cretaria da referida Escola, á
rua Almirante Alvim n. 19, on
de serão prestadas quaisquer
informações a respeito.
Florianópolis, 1 de dezembro

de 1945.
Mário H. Ferreira, Porto IX.

Uma máquina
de costura

Av. Herc ílio , O

5 v 3

moderna acaba de substituir a pena de I·escrever por uma esfera de oço.

"I
Atécnica

seus

I

I ��r �
"

E' reunir o útil ao ogradável.

Distribuidores Paraná e Santa Catarinano

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n 35

Florianópolis

Morre o general
Na Alemanha, teatro de suas fa- çâo nossa irmã. Com ela, portanto

çanhas e conquista; - em corise- o mundo - no qual e para o qual
quência de um acidente trivial - o general Patton foi um dos gran
faleceu o general Patton. Porven- cies obreiros da vitória.
tura o mas citado cabo de guerra O COMUNICADO
americano depois de Eisenhower, O general l\lacNarney, coman-

discutido agora por um movímen- dante geral americano na Europa,
to de impaciencia com um soldado, comunicou: - "Cumpro o penoso
apontado logo pela velocidade es- dever de um grande soldado e

petacular de seus avanços: caracte- grande homem. Patton morreu

rizado, como Montgomery, por uma hoje, no hospital 130 de Heidel
indumentaria peculiar que popu- berg. Sua morte deixou uma sen

larizou em todo o mundo él sua saçâo de vácuo em todos os que o

silueta, o general Patton ficará amavam, e no mundo que aplau
como um dos grandes soldados diu seus feitos. Deve-se a êle. em

que a América enviou à Europa grande parte, nossa magnifica vi
nesta guerra. E porventura como tória".
o que melhor encarnou certa tena- (TLTIMOS INSTANTES
cidade americana, certa veemen- Patton faleceu às 17,50, elo dia 21,
cia raciocinada e energica. certa doze dias elepois do acidente perto

I
paixão vibrante pelo dever, pela de Mannheirn. O coração do gene
realização imediata e grandiosa - ral enfraqueceu, durante o dia, em
características não apenas milita- consequência de complicações pul
res de sua gloriosa pátria. monares, quando parecia seguro
Bateu, como general, "records' seu restabelecimento. A sra. Pat-

de velocidade no avanço que supe- ton estava a seu lado. Patton com

raram os da mais premeditada pletou 60 anos a 11 de novembro.

"blitzkrieg" alemã. No norte da SERÁ SEPULTADO EM FRANÇA
África, na Itália, na Normandia, A sra. Patton resolveu que o ge
na Alemanha, a sua passagem e a neral Patton seja enterrado no

sua ação deixaram fulgurações e noroeste da Europa,

provavelmen'llampejos. te nalguma localídade como Sainto

�tá de luto o Exército norte- Lo, estreitamente ligada à história
americano. Com êle. a grande na- do III Exército.

Pallon

iNSTITUTO DE &IAGJtosnco
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

lI'oil'm&do � U1Uftr1d� d. a.n......
Com prAt.lca DOI', h«MIpt:tt.W �

0IfaIea JddIca G1 .......��.

... do lMIl"YOM. .� PIIl-
wm&rIo do lIIomcD • da mv..I.bw

........ '-"-leos Da. PAULO 'l'4V.ur..II
0Un0 de �� CUaq cam o d!I'.
..... de 4J:Irea c.mpeurio ("o ,._.
Iot. DpIclal1-.do _ mcs.- _ laad<a
l"OItM. pela tT� do RIo .. .,.
lIIâ'o. - � d. Bato X - �
�dla e1!a.klia - ...� __
--� DuodeaJ - �
.. lIIIIaUnpIa - lAIIora4Ik1o ..�
DOpfa • lIdls. elfDklL - a_ .,.......,

fpolls. -- Jolnvile

VIAGENS
Clube 12 de Agosto II So.ídCUI - 2 hora. damadruÇI'adc

1 .loinvile _w Fpolis. �
Saída. - 9 hora. da Inonb<i

IInformações nesta redação

PROGRAMA PARA DEZ�MBRO DE 1945:

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

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

I
início ás 15 horas,devendo se

pr.olongar' até ás 19 horas. I lOS sofredoresDia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo
I

li
durante a CEIA números de canto e musica, e, em seguida, __

dança.

I
Ora, L. GALHARDO -E1-

constantes deste programa, feitas pelo Clube. médica do Centro Espírita
(A CEIA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o Luz, Caridade e Amor, co-

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma). . I munica a mudança do seu

Dia 31 GRANDE BAILE de São Si)Vestre, com início ás I consultório para a Rua
22 horas.

I
do Senado. 317 - 2° andar..

OBSERVAÇõES Rio de Janeiro, onde passa a

Êste programa es+á sujeito a modificações, que só se ve- ofelrecer os seus préstimos.
rificarão Dor motivo de fôrca maior. Escreva detalhadamente -

Para 'os bailes estabei.eC'idos neste programa, o traje será n�rne, idade, endereço e err-

de rigor, peimíttndo-se o branco. v e lope se l c d o ..p':lr(1 G �,'�a.

Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas; p os to..
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o ESTADO-Têrca.felra 25 áe Dezembro cta '945

Lira Tênis Clube-Dia 25, Natal, das 15 às 19 horas, matinée
19· horas em diante, Soírêe de Natal, com dístríbuíção de bombons
míos, Dia 31, Reveíllon de São Silvestre, Traje: smoking-summer

e dinner .jaket e branco. Surpresas,

A

e pre-

•

JORGE SALUM CIA. COMERCIAL

. .Deseja .um Feliz Natal e próspero Ano Novo aos seus
distintos clientes e amigo .. ,

Das

DISTRIBUIDORA DE DROGAS E PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.

Caixa postal, 187 - n.'Ua Tiradentes, 52
Florianópolis - Santa Catarina

Deseja aos Snrs. Médicos, Farmacêuticos e demais
freguêses e amigos um Bon Natal e próspero Ano Novo.

i'lr, BAR RESTAURANTE CUNHA
-de-

IVO DA CUNHA SILVEIRA
O Bar que serve à elite Brusquense. O melhor aperítrvo,
o melhor jantar, só no ... Bar e Restaurante CW1ha.
LARGO CONSUL CARLOS RENAUX - BRUSQUE

FUNDIÇÃO HERCULES LIMITADA
Rua do Centenário s/n.

BRUSQUE SANTA CATARINA

Fábrica de artefatos de ferro e metais em geral.
Máquinas de forragem - Chapas de fogões - Caldeirões

- Assadeiras - Panelas - Buchas para carroças e

todos os demais artigos do ramo. Batel o «record»

II 'Norfolk, Virgínia - (S. I.
H,) - O Quinto Distrito Naval

______________________________ anunciou que o navio "Lake
Champlain" conquistou o no

vo record transatlântico para
barcos de supeafície cobrindo

Ias 3.360 milhas da viagem Gi
braltar-Hampton Roads, . Vir
gínia, em quatro dias, oito
horas e cinqüenta-e-um mi
nutos.

O "Lake Champlain" atra
cou no cais de Hampton Roads
com 5.052 soldados estaduní
denses repatriados.

Sua velocidade média nesta
travessia foi de 32.048 nós por
hora. O antigo rcorde transa
tlântico estava na posse do
paquete inglês "Queen Mary"
que obteve uma média de 31,67
nós na viagem Nva York-Sou
thampton, no sul da Inglater
ra, em 1938.
Nos círculos navais comen

ta-se que o "Lake Champlain"
não igualou os tempos do
"Queen Mary" na travessia
do Atlântico, ainda que bates
se a velocidade média do pa-
quete inglês, porque êste se

guiu uma rota transatlântica
mais curta e direta.

A reunião
de Moscou

Moscou, (U. P.) - O minis
tro do Exterior britânico, Be- I

vín, conterencíou
..

, hoje, com os I
ministros da Austrália, Nova I
Zelandia e Canadá em Moscou.
::Nos próximos dois dias, é pos
.sível que o titular do Foreign
Offíce, em companhia do Se
-cretárío de Estado, sr. Byrnes,
se aviste com o Embaixador da
China e com o Embaixador da

França. Coube a Byrnes a pre
sidêneia da sessão de hoje. Be
vín presidiu ôntem e Molotov
a de domingo.

\1 -.,._ .._ J" .,.,. .

Compra-se
:Mobília de sala, grupo esta

fado, em bom estado.
Dirigir-se à caixa Postal 106

N es ta.
--

CASA MISCELANEA distri- I

buidcra dos Rádios R. C. A'IVictor, Válvulas e Disco�.

1-RU�:;;;���O;�·· 91Datilografia e

I Correepondêncía Comercial
Rua Alvaro de Carvalho, 65 � I

Nomeado Bispo
Baltimore, Maryland - (S.

I. H.) - O reverendo Lawren
ce Joseph Shehan, pastor da
igreja católica de São Patrí
cio, em Washington, foi no

meado Bispo auxiliar das ar

quidíoceses de Wasington e

Baltimore pelo Papa Pio XII
como anunciam em Wasington
o Arcebispo Amieto Giovanni
Cicognani, delegado apostóli
co papal.
Esta informação, fornecida

por intermédio da Conferência
de Prosperidade Católica Na
cional, acrescentava que Msr.
Shehan, natural desta cidade
fora eleito também bispo t.itu
lar de Lydda.

O porta-voz da Conferência
acentuou que a nomeação do,
Bispo Shehan não significa a

destituição do Bispo John Mc
Namara, atual auxiliar desde
1927, pois ambos servirão de
auxiliares ao Arcebispo Mi
chael Curley, titular efetivo
das arquidioceses.

Ela podia ter
·Ieito Chantagem!

Mais ainda do que o médico, ela estava a par
da vida privada de todos os habitantes da pe
quena cidade e, se quizesse, poderia ter feito

chantagem contra quase todos. "O Telefone da

Redondeza" é a história calorosamente huma

na de Miss Elmira, a telefonista da aldeia que

perdeu um amor e encontrou outro, auxilian
do sempre- os que a cercavam. Muito diver

tida, esta condensação de um livro novo e

excepcional - em Seleções de Novembro.

Leia "O Telefone da Redondeza", . . . . •. pág. 107

•••

QUE PODE SABER DE SEU FUTURO
BEBÊ? - Só muito recentemente a ciên
cia pôde erguer o véu que encobria as pri
meiras fases da vida humana. Veja, neste

interessante artigo, as respostas, dadas por um gran
de cientista, às eternas perguntas que se fazem os

pais sôbre seus filhos ainda por nascer.

Leia "Que pode saber de seu futuro bebê '!", pág. "!

.;4 FIO QUE FALA E CANTA - Muitas horas
de música gravada, sem interrupção; gra
vação de conversas sôbre negócios; - êsses
e muitos outro" usos tornados possíveis pe
la mágica de um novo sistema de gravação

do som, num fio da espessura de um cabelo humano.
Leia sôbre essa revolucionária descoberta e o que
ela nos reserva para o futuro, na nova Seleções.
"'Fio que fala e canta", pág. 15

I iiiíiARrríiõiA
I Rua Deodoro, 33

Florianópolil!!
Livros novoa e usados,
em diversos idiomas.

Novidades todas
semanas ·'1

rI --I. RETlRA.RA.W. SU.4S CANDT- .

I DA.nrRAS

Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em :nllr')s Estudos,
retira rarn JdS c .md ida turus,
para reinar nos lare s catar i-
n enses. - em v; ,ta d 1 c e r tixst-

I ma vitó,ia cio aper it.vo Ki\OT.

A REV1SiÁ INTERNAC:ONAl- EDITADA EM SEI� !L!!DMAS

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

VENTILADORES
Vendem-se elois ventiladores elec

tricos. grandes. para cima de me

SEl ou parede, sendo um oscilante,
proprios para escritório, barbea
rias, cafea, etc. Tratar na rUQ Al
mirante Lamego 15.

MACHADO li CIA�
Ag3aciall e RepruentOogÕl8I1 em

G.ra.I
Matriz: Florian6polb
Ruo João Pinto, n . e
Caixa PalitaI, 31
Filial: CrHciúrnCll

Ruo Floriano Peixoto, ./n
(Eeat, Pr6p:"io}.

TeleQ.l.amali: ·PRIMUS"
Aqonb. '110. principal..
municípiO' do EOIt.n(.\.ol

FARMACIA ESPERANÇA
f. FarmAcl\.t1eo NILO LA 118
110". " amallllA _.. • na JINlertca

....... ........... lRrDCeIrU - .� _�
uu.- te lIorneIaa.

................ .....,.-- ..��

,1qmlps em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt 8
P,,:?,._ r;Prf1/.'7.Q ?,.asil. FF.R.'iA�OOCHI�Af;.LIA_ R. drJ Ro.<;iírr:o ••55-A-2.n flnd.-Rio
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Religião
Catolicismo

A situação
Polônia

na

ESTA FRAQUEZA ATI;;;;;-I
PESSOAS DE MAIS

,. .......

,
�:; ��:;.o�;�::�;���:�ta€�
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
moa prometer aos sofredores um remedio

4 F

<o: ,p,{mt�
':�,

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante

das substancias toxicas no sangue, que

atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA Os
BEXIGA RINS E A

Pilulas D(-WITT
o vidro Ilrande de Pilules De Wiott, contendo duas ve.e. e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

TERRENO
Compra-se um lote nas ime

diações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na

rua Tiradentes. 14 - sob,
lOvs. -11

Correio LageaDo
Vendo avullla na

AGÊNCIA PROGRESSO

FIOEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento 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 eouilibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Paisandú, 219 Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est. do Rio Orande do Sul.

S1�NGTJÉNOI_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

C'ONTRmUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
gentes de Floriarópolis.

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evits.'
dos. Contribua para a Caixa de Es-:
molas aos Indigentes de Elortaaé-

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

Fabricante e distribuidores das afamadas con- f','fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casamirag. riscados, brins
bons e ,barato•• algodões, modns e aviamentos

para a!fahltes, que recebe diretamentf> das IA Casa ·A CAPITAL" chama Q atenção do. Snrll. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma ,f
antes de efetuarem aua. compras, MATRIZ em Florian6poli., FILIAIS em Blumenau e LajEII� .

....�a++Raj.m,®�t.����c,�G�aua��;=Mri�&mB..Ba..wa••-.mmn��.-m-..�.tmsaamm �..ERgm.a mm �

Além disso. a polícia russa tam- litização sistemática especialmen
bem deve ser retirada ela Polónia. te nas regiões orientais, na Pome
O Almirante Taylor informou que rãnía, na Silésia e na Prússia
possui dados segundo os quais as Oriental.
f'órças russas não foram retiradas Falou em seguicla o deputado
da Polónia. O Exército polonês trabalhista. sr. John Pattom. de
tem na sua maior parte oficiais clarando que, embora concordando
russos. especialmente nos altos com o Almirante Taylor. em tudo
postos. Sua fôrça aérea é russa. e o que disser. não é ele opinião que
assim são também os corpos ele aquele deputado prestara qual
sinaleiros e as unidades blinda- quer auxílio pela maneira com

elas. A marinha polonesa também que fizera suas críticas "á nossa

tem oficiais russos a bordo
.

ele grande aliada a União Soviética".
suas unidades e os russos dorní- O Almirante Taylor, interr'om
narn inteiramente os dois prínci- pendo o orador, declarou que o

pais corpos poloneses, O orador que se processa na Rússia é de
afirmou saber que as autoridades interesse exclusivo dos russos;
soviéticas assumiram este domí- mas. quanto ao que os russos Ia
nio a convite elo assim chamado zem no exterior interessa a ou
"Covêrno Provisório Polonês",
mas esta circunstância mio me

lhora a situar-ão. I:': antes uma no

va prova ele como o Covêrno Po
lonê-: Pov isório esta completa
mente sob o domínio ela Rússia.
Economicamente, a Polônia está
sendo estrangulada pela cosmopo-

Londres - (SIP) - Durante os I
debates recentes na Câmara dos I
Comuns para a suspensão elos I
seus trabalhos

.])01'
motivo das, fé-Irias de Natal, o deputado conser

vador, Almirante Taylor, afirmou

que o govêrno provisório da Polô-!
nia está inteiramente sob a dire

ção e domínio da Rússia e que a

liberdade do povo po lonês pràti
camente não existe, O orador dis-

o SANTO De 'DIA
25 de dezembro

Nascimento de Nosso Senhor
,

JeS1lS Cristo
Indelevelmente está marca

da na história do gênero hu
mano aquela noite em que
nasceu o Divino Salvador, f� ela
a linha divisória entre as duas

grandes épocas da exístér.cía
humana. Aquela noite trouxe
nos a verdadeira luz. E esta luz
iluminou e ilumina tôdo o

mundo. Foi ela que nos desven
dou os valores reais da vida.Fui
ela que nos mostrou a verda
deira cultura. Foi ela que ti
rou os véus dos mistérios des-

ordem elo governo provisório po-
lonês. Afirmou ainda que o Parti

ta vida e da outra. Foi ela que, do Nacional era uma elas mais'
com seu calôr, criou os gênios
do saber e da arte. Foi ela que proeminentes entidades políticas

engendrou a virtude máxima,
no movimento subterrâneo polo

a caridade cristã. Jesus Cristo
nês cujo único crime fora comha

é a "luz do mundo". Ele veiu ter os alemães ele princípio a fim Ipara iluminar a tôdos, Uma só Asseverou que se a Jíherdade e a

causa exige: a bôa vontade. A independência pudessem ser da-

Ibôa vontade de aceitar a dou- das à Polônia, numerosos polone-

t
-

d ses, que vivem no exterior, re-
nna e um Deus que se nos

o ,_" ,'. , "

aproximou como verdadeiro "re�salao a _patna. pal�. a .le,al:-I
homem, homem em tudo igual zaçao desse Id:al, as fOI ças 1 u�
a nós excepto o pecado E _

! sas, com exceçao daquelas necessi-
, . pa I d t

-

d Ii
ra alcançar esta bôa vontade I

ta as para a p�'o e:�ao e s�as 1-

há uma só condição: se s
nhas de cornumcaçao, deverao ser

. rmo. .

d d
' , ,

I
A

O
humildes e simples como O fo- retira as o território po o�:s. s

ram os pobres pastores das
russos c?ncordaram en� agir eles:

campinas de Belém. Oxalá!
sa maneira mas na�a fizeram ate

que tôdos nós fôssemos humil- agora. Casas particulares foram

des e simples! Oxalá, os nossos
saqueadas, as pnsoes em massa

olhos se abrissem para esta
continuam e as deportações se as"

luz!
sinalam não só para a Rússia co-

* * * mo para campos de concentração
e especiais. Estes campos não são

tão ruins como antes, mas conti
nuam a existir e neles se encon

tram especialmente os membros
do exército polonês cujo Ul1lCO

crime foi combater a Alemanha,

Os campos ele concentração russos

são apenas grandes buracos exca

vados na terra cercados e cobertos
ele arame farpado, mas inteiramen
te expostos à inclemência do tem

po,
Nestes recintos 50 homens são alo

jados sem um local apropriados
para dormir, sem instalações sa

nitárias e sem atenção médica.
Os alimentos e água são levados
aos seus ocupante duas vezes por
dia. O resultaelo de ludo isto é a

morte e a epielemia. Na Polônia
ainda não há liberdade ele pala
vra. de imprensa ou de rádio.
Apenas nada disso existe na Polô
nia. Somente os comícios públicos
patrocinados pelo govêrno é que
podem alí ser realizados,

se ainda que é essencial que se

ponha termo ao clomínio russo na

Polônia e que todos os partidos
políticos poloneses gozem clãs van

tagens ela liberdade, inclusive o

Partido Nacional dissolvido por

I

1 ..._-.......... ___

Vende-se
Por motivo de viagem

snlo da jantar
quarto de ccso l

gabinete .:<7 -.n""- n

�:;iv •• 'It

pequena biblioteca. ,"
.

:�
Trator Praça Getúlio Verga., 19.

lQv-1

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

26 DE DEZE:MB'RO
St" Estevão, Primeiro Mártir
Ao lado do Presép io do Salvador

vemos a figura ensanguentada o o

prüneiro mártir. A Igreja quer nos
dar a entender que a vida do (",;is
Ião exige sacrífícíos, até ás vêzes. o
ela própria vida. - StO Estêvão era
natural da Palestina e discípulo do
célebre mestre Gamaliel. Quando as
obras da caridade impediram :lOS

apóstolos de se dedicarem devida
mente à pregacão da doutrrm ca

tólrca, elegeram êles sete di acnnns,
encarregando-os da d istri buicâo
(las esmolas entre os pobres. A i)u
reza de vida de Estêvão recomen
dou-o i1 dignidade de diácono. O
exercício dêste múnus obri cava-o
muitas vêzes a disputas com �s [u
deus incrédulos. Vendo estes que
não podiam resistir ao Divino Es·
pí r ito. que falava pela boca do san
to diácono, encheram-se de ira con
tra êle, expulsando-o da cidade e

apcdeejando-o. Triscípul» fiél �l o
l\Iesll-e cruciôicado, rezou o márf ir
moribundo por SeUS perseglliflores.

o PRECEITO DO DIA
FALTA DE SINCERIDADE

Há pais que, quando o. filhos
adoecem, passam a cumulá-los de
agrados e brinquedos e, quando a

doença pona, .e df,isinteressam de
m�má-loll; Notando a diferenço, a
cr�ança se convence de que é pro
velto.o e.tar doente. e, para g;_ozar
do vantagem, a miúde se queixa
de qualquer coisa. Asaim lIe insi
núa o hábito de fingir ou dillli
mular;
Não pratique ato. nem assumo

atitudes que possam levar seu fi
lho <l i tornar-lIe interesseiro ou hi
Pócrita,- SNES.

«Sul ftmérica»
C�mpanhia Nacional de

Seguros de Vida

Cumprimenta todo. 08 seus

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

FELIZ NATAL e PRÓSPERO
'!IIA.NO NOVO.

Florianópolill, dezembro 1945.

I '�Ai ·0,.. -

I "
'.

I
melhores fá bricQII.

visita

tros países,
O sr. Patton afirmou ser verda

de que a influência russa é preclo
minante na Polónia, mas disse que
a influência russa ele hoje é pre
dominante em tortos os Estaclos.
elo Báltico até o Mar ::\egro e até
mais longe aimla.
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Diário Matutino

, Rednçâo e Oficinas á rua Jo:{o
Pinto n. 5

,DIRETOR DE REDAÇÃO:

"i A, Damasceno da Silva
1 GERENTE: D. S. Uno

.,
RELATOR: E. Flores

ASSINATURAS
Na Capital

i Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 4,5,00
Trimestre c-s 25,00
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso Cr$ 0,40

: Número avulso
domingo ... Cr$

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

0,50
I

90,00
5(),00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

O
... I

s orrgmaas, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos

Iemitidos nos artigos .

assinados

Prezado leitor'
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que 'assunto
desejaria lêr algo. diàri.a
mente, neste jornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia?

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

Vida Militar

Xotas Ruraes

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária

Jur'�sprudência
Notas Científicas
Govêrno do Estado
Fatos Políticos

k,� 7 Notas' Locais
"

l Direção de D. S. Lino:

Noticiár-io. Estrangeiro
Noticias do Pais

.

Pelos Municipios
Estatística

Esportes
No�afl da Prefeitu r a

\ V ida Escolar

Direção ae E. Flores :

}fagai·.ine
Coneur .:,}o,s
Vida Social
:.i em todos sabem
Religião

. Reportaçens de:

D. F. de Aquino pg, div.

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

QUEIXAS E RECLAMACõES
PREZADO LEITOR: Se o 'que the

inte:'essa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado OU

par-a que al�ama falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causal, encarni

nhe'a á SECÇÃO RECLAMAÇõo;S,
de O ESTADO. que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s, uma informa
ção do resultado, embora em alguns - ca

sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tornada.

pg. J

5

5
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"
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2

5

6

6

2
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aquI ESTÁ
PORQUE Faço �

QUESTão DE

SEGURIR

• .VERMINOSE INFANTil

Quando o motorista

'o problema é um.

vai só,
Quando

de pista, os

Firestone
p n e um

á t i c o s

garantem a sua

vai acompanhado, o caso muda
de figura e a segurança passa
a ser a ma ior virtude do

veículo.

Não ponha em perigo a vida

dos entes queridos, com freios

mal regulados e pneus poucos

s-eguros. Os processos de ma

nuíatura, o maquinário exclu

sivo, as fórmulas patenteadas
e a experiência Firestone são

a sua garantia. Periodicamente
submetidos a duríssimas provas

segurança na rua ou na estrada,
em qualquer pavimento, com

qualquer tempo. Exija também

pneus Firestone - a marca

de qualidade.

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

Símb.lo de segu

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

tes pesquisas e e x p e

r i ê n c i a s, confirmadas

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

408.50

Tem facilidades"CARIOCA"
Padaria e Coníeítaría

TÔDAS AS TARDES grandes
novidades de pães frescos.

Peca PÃO PARIS.
Rua AI�aro de Carvalho, 12 .

Tel. 1.226

JOALHERIA GRILLO
Rua Arcipreste Paiva, 17

I
Em frente ao Cine Ritz
Jóias - Relógios ótica

A FILIAL: CASA GRILLO ITem variado sortimento para
presentes e perfumarias. I

S. H. r. - Segundo despacho
de Bandung, anuncia-se qu, as
tropas indonésias do exército
das Indias Orientais holande
sas foram autorizadas á prote
ger os seus parentes. dentro e

fora dos acampamentos, reti.
rando-os de tôdos os empregos
nos quais corram riscos. Duas
mil mulheres e criancas ex-s

tentes em Java foram enviadas
á Balikpapan, afim de reuni
rem-se aos seus maridos ou.

pais, ex-prisioneiros de guerra
dos japoneses, que recentemen-
te chegaram de Manilha.

N
-

Negócio urgente! I
ao

Por motivo de viagem vende- Ipor causa
se o armazem de secos e mo- catarro ?
Ihados sito à Praça Lauro Mül. •

ler, 2, te ado grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataria
Pereira. à rua Joàe Pinto, 16

vermíruzo- purgativo,
sem contra-indicação.
Fácil de tomar. Efeito

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
ISanm .. c....,.... .......
Seu fígado deft produzir�

.m litro de bilis. Se a bilil Dão com: li
..rernente, OI�ntot nãoDo digeridee
e apodrecem. Os gases ÍIIcilaIII oest&

go. Sobrevém a prisão de venere. Vd
sente-se abatido e comoqucenvenenada
Tudo é amargo e a .ida é um martíri..
Uma simples eTacuaçio não rocar.í.

causa. Neste CaJO, 'as Pílulas Carter .
extraordinariamente eficazes. F:azemCOI'

rer esse litro de bilis e rocê sente-se da.

posto para tudo. São $U2ves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilil
CO!Ter livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr, S 3,OQ.

seguro nas verminoses
das crianças.

ouve bém
do

Vermífugo de
ICEMPWovo e •.•

nascimento
Fato, segundo estamos informa

dos, inédito para Brusque, se deu
no dia 2 de dezembro do corrente
ano.

A sra. Maria Esther Carpes, espô
sa do sr. Manoel de Oliveira Car
pes, apesar do adiantado estado de

gravidez, no dia acima aludido,
compareceu à secção que lhe fôra

Idesignada afim de cumprir seu de-
ver c.ívico: Votar.

'

EXPERIMEN'l'E ESTE REHli:DIO
Se V. S. sofre de aturdimento catarral

Enquanto aguardava a hora em

que seria' chamada, as dores do

parto se anunciaram, aumentando,
grooativamente, de intensidade.
Não esmoreceu, entretanto: Espe-

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

tarro obstroe a parte posterior da sua,

garganta. certamente se alegrará ao sa

ber que essa tão aborrecida afecção de-

I saparece prcmtamente com o simples tra

tamento. durante alguns dias, de PAR..

MINT, o qual poderá adquírtr em quaí
I quer farmácia ou drogaria.

Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiração se torna mais
facil e desaparecem. gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça.
a son, .lência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difl,

culdao e de ouvir e o desprendifuento do

muco nasal na garganta são outros sinto,

mas que ind.icam a presença de catarro,
o qual c1ev",-,e combater com o tratamen

to de Parmínt, J :,_ �'!"'",1l;J

Aparêlbos elétricos
,
A Instalrdora de Elo rianópohe,

� rua Trajano n. 11, xvísa à sua dis
h�la Ireguesia que dispõe de ope
�arios habil-tados para executar I'OU e ... votou.

Instalaçõe� C:e Luz e Fôrça em ge- 11., mentes após, em feliz deli
raI, íornecendo orçamento grátis f v rm L c, vinha ao mundo a robusta
Sem corcprornisso para seus servi- �af(l' i:. !la O1.<:a.tos.
Possui. também oficina especialí

ANT
Uma ótima casa tipo banga-

tada, com técnicos profissionais SllL II DE J R 'o em Coqueiro no ponto do
llara consertos de aparêlhos elétri i �li ônibus em per Fei tas condições,���, enrOlamento,

de ill.ot:)res e di I For rn,otlVO de viagem, ven- com pia água encanada etc.

e"ll1os, est,ahl!Jzadores, rerros dE de se UC'1a sa la de jantar em I" r -a na rua Tereza I[�gomar, íogarel'os, aparelhos me., ';.. nr,o. maço es

?l�cos e ;lUtr,os: com exceção de apa l,mbUl8. Trat_a� na Rua A,ml-I Cr iatina 16�, Estreito com

lhos ue rache. !'ónte A Vim, 10 3 v. 1 Pedro J. AVl1a. 3v 3'

LBIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Aluga-se

SEUS músculos

�-::
doem ? Pegou

um golpe de ar?

Fez esfôrço dema-

LINIC'vIENTO SEDATIVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: VENDE-SE um marca "Cli·
:� max" - mil rotações - força
: de 6 a 8 cavalos. possuindo co-

: te de óleo.
I O motor pode ser examina-
: Diretores: do em Itajai com o sr. Oswal-
: Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco do Dutra delegado Instituto
, de Sá. Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo dos Maritimos. Tratar com Sido

i: e José Abreu. nei Noceti à rua João Pinto,
,. -"' _.. ".• .....w _ _..,... ". - - - "_- - _" ". ", .,.

- -,...". - - _- - _. 34. 1'elefone 1134.

Sedas, Cosímírcs e Lãs

CASA SA."A.
ORLANDO SOA RP��LL]

,

'Rua Conselheiro Wlafru, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis

Indicador Médico
DR. NEWTON D'AVILA

Operações - Vias Urinárias -

Doenças doo intestinos, réto e

anus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meu-eles, 28. �

Atende diariamente às 11,30 118'je, à tarde, das 16 hs. em aiante
Resid: Viela I Ramos, 66.

IFone 1067

DR. SAVAS LACERDA

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URD-G'EXITAlS
DE AMBOS OS S§.'l:OS - RAroS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs, - R.

Felipe Sdmúdt, 46
RES.: R. Joi.nvile, 4-7 - Fone 1648

Clínica méd íco-cir úr-gíca de 0111o�
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSID:f:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELElFONElS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto t
Dláriamente das 15 às 17 hor-as.
BESID1i:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone M. 251

DR. POLYBORO S. THIAGO
CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

C01\'SULTóRIO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUL1'AS DIARIAMENTE:
das 15 ás 18 horas

RESfD1l:�CLA: Av. Trompowsl;:i,
62 - Fone Manual 766DR. ARMANDO VALÉRIO

DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantí l da

Assístêncta MunicipaI e de
Caridade

CLíNICA Mii;D1CA DE CRIANÇAS
ADULTOS

OONSULTóRIO< Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edlfi-cio S. Fran-cisco�.
Consultas das Z às 6 horas

:R®S�CIA: Rua Mar..ec.hal Gui
lherme, 5 Fone 'l'83

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aper-felcoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 'horas - GONSULTóRJO:

� Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Resldência; Rua
Presidente Coutinho, 58DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Univ'ers'da·
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno ó" Santa
Casa de Míserrcôrdda, e HosIt,\al
Psi.quátrico do Rio na Capi�l fe-

deral
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NER\'OSAS
- Consultóír ioc Edifício Amélla

NETO
- Ru.a Felipe Schrnídt, Consultas:

Das 15 ás lS horas -

Resídêucia: Rua Ãlvaro .de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. MARIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDiCA de 'adultos e

críancas ,.

COl'IISULTóRlO: R. Trajao\), 14
(altos da Confeitaria "Chi

quínho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

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

DR. BIASE . FARACO

INSmUTO DE DlAGNóS�
TICO CUNtCO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geraI. pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

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

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

Gabinte de Fístcterapía - Labora
tório de microscopia e analise clí
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARTHUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises clínicas
Consultório: rua Felipe Schmidt,
2.1 (altos da Casa Paraíso, das
1030 ás 12 e das 15 às 18 hs.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto, 64
Fone: 769 (manual

DR. ROLDÃO CONSONI
CrnURGJA GERAL - ALT,\ cr.
p.unGlA - MOLÉSTIAS DE SE
. . .. NHORAS - PARTOS ..

Formado pela Faculdade ele Medi-
cinna da Universidade de São

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

Prof. Alípio Cor-reta Neto
Cirurgia do estômago e vias b;
Iíares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Va r-ico
ceIe. hidrocele. var-izes e hei-ria

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

raíso). Te!. 1.5-1)8.
RESID1l:NCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179-;' Te!. :M 764

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da G'lJiELA DE
LOBO, do LÃBIO LEPORLNO (lá-
No e céu da bôca fendidos ele

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc,
CONSUL1.'AS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RU,\ NUNES l\IACHADO N. 20 -

Fone 144"7

-R - pr ...
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COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
F..dada e. 1171 - Sétl.: I A I A
lNCENDIOS • Ttilf8POBTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFORO$,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pélldol. D.pau.,.raclo••
El9otadol, Anêmlcol, Mi.,
que criam Magroa, Criança.
IIquitica•• receberio a tonl·
ficaçio ,.r.1 do organismo

Saniüiool
LIa O.N.S.P. o' (99, d. 1921

fraqueza

Disrrlbuidores e deposifários:
,OSNY GAMA & elA

FLORIANÓPOLIS
CAIXA POSTA'L 239

BREVEMENTE
Reabertura do Laborat6rio
Radio-Tecnico-Eléctron

Fundado em 1935
M.,ntagem d. rádio., Ampli

ficodor..-Tranami.80l!'as
Mabriol importado direta

mente dos '11. S. A.
Proorietário

Otamar Georges Biihm
Electra - 'i'acnico - Profissional

formado na Europa
Flo.rianópoJi.

�ua Joêio Pinto n, 29 -- Sob,

: I
: I�
----------------------

l\lolor a óleo ,

cru

I3 motivos de preferencia:

1 Oe «Serviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» po••uem a

maior frota Aérea da Sul América. integrada p- r
aviõe. do. tipo. moi. moderno. e veloze.: 08 « «DOU

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

2 o. «$erviços Aéreo. Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripul<mtee 10 bi-milionários e 23 milioncíriOll do
ar. o que significa tirocínio impecavel e experiên

cia vc:uta. gazantindo segurança absoluta-ao. seu. aviõ.s.

Os «Serviço. Aéreo. Cruzeiro do Sul» oferecem
co·nfôl'to perfeito 0.0. paa.aqeiroe e pollltualida.d..
máxima na chegada e partida de .uae máquinClJl,

que ..nem o. cêrco. d. 7Q }1)calidad•• dif.rent... de nor
te a .ul e de l••te Q. oelite do paía...

3

Serviços Aéreos Cruzeiro d·o Sul Ltdl.
Passagaíros _- (oneio •• fl!.cOfMn.das • • Cargas

16a. Circunscrição de Recrutamento
CONVOCAÇÁO DA CLASSE DE 1925

EDITAL
Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos

de idade durante o ano de 1946 que estão convocados pa.ra Q)

serviço militar, devendo apresentar.. se, de 17 de dezembro de
1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto União;
! 2° B. Fry. Rio Negro; 6a B. I. A. C.; 13° B: C: Joinvile; 32()
B. C. Blumenau; III/20° R. I. Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12° C�
M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuirem certificado de alistamen
to, antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve
rão procurar a Repartição Alístadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documento.

Pkrríanópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeL Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. R.

Modas GUASPARII
I

Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

Vendedor por conta propria Placido Mafra.
Rua Fe ipe Schmidt. 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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podes. se quiseres Cúria Metropolitana
A «Caixa de Esmolas», uma das coisas"mais sérias e C

-

mais socialmente benéficas que, em matéria, de irietituiçõee rlsma
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupan» de inscr/ Faço público que, de acôrdo com a praxe estabelecida, se-
ção para os que quiserem dar-lhe. aiu�a. Não se pode di- rá administrado a primeiro de janeiro próximo, na Catedral
zer todo o be� .

que �er�ce sela dito da CAIXA, mas Metropolitana, pelas 16 horas, por Sua Excia. Revma. o sr. Ar

pode-se sub�tItU1r o bern-dizer p,!lo bem-fazer. E' isso o I cebispo Metropolitano, o santo sacramento da CRISMA.

�e que precIsa_m os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos ( Os bilhetes encontram-se, desde já, no Consistório da Cate-
a obra de ca'ldad;. Preenche o coupon e ampara, assim, ! dral.
o teu próximo. Da-lhe quanto puderes. Os adultos deverão confessar-se previamente.

Recomenda-se a maior ordem e silêncio durante a admi

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

Cônego Frederico Hobolâ, Secretário do Arcebispado.

1
Brevemente, sumariaremos, nesta coluna, os nomes das'

firmas ainda não contribuintes, e das que já o são.

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

'

Tu

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANÓPOLIS

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

Florianópolis, --

Nome por extenso

de ------ de 194--

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade _

Clube Doze de Agosto
De ordem do .r. Pre.idente levo ao conhecimento do. ara .óci

oa que e.tá aberta, até o dia 21. a in.crição para a CEIA DE NATAL
Q realizar-.e em a noite de 25 do corrente. à. 22 hora..

•

As mela. para esta ceia poderão .er reilervada., obdecendo a

planta organilada pela Diretoria. mediante o pagamento de Cr$ 10,00
por me.a., O sócio. cu�a família .eja constituida de mais de 4 pesso
a., podsra ocupar maIs uma mesa pagando a melmá taxá.

Quarito 00 MENU e tabela de preços estGlrão n dispo.ição do.
srs••ócios, no RESTAURANTE do Clube,

Secretaria do Clube 12 de Agosto em Florianópolis, 17 de de
zembro de 1945

EPIDIO FRAGOSO. Secr, Geral.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros Slí2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

BancCA�I!��iS!�i$t�!��o���! S. A. I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 IRua Trajano, 23 • Florianõpo.lis

I

Organizilcão Brando «Uni,a"

IDevidamente registrada sob n. 548 em 1918
Para aprender praticamente; Elcrituração

• mercantil. calculoso cartas e português comer

ciais, dactilografia em sua casa com 4 livros

que ensinam como se eu e.tivesse ao lado do
aluno. Não duvide. é seu porvir. Moços. moças.

/.li. aproveitem esta oportunidade. Peçam prospe
ctos hoje para elite curso , que farão em 6 me-

Hab i 1 i t ad a ses; Ficarão especialistas muito considerados no

I
comércio. bancos, acharão emprego logo. Escre

va ao autor; Prof Brando. caixa 1376. São Paulo. O mais conhe
cido. que ensina bem ha mais de 30 anoa; habilitou gerações de

I alunC\lI: operáriol. sertanejol aoa milhares de instrução rudimen
tar. Junte envelope lelado.

SINDICA'ro NACIONAL DAS EIUPRESAS DE NAVEGAÇÃO
llIARÍTIlUA .r_ '.�

IMPOSTO SINDICAL
O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GAÇÃO l\IARíTIl\'IA, com sede à AY. Rio Branco n. 46 - 3°

andar,. salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei 11. 1.4fl2, de 5 de julho de 1939, ten
·do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba-

lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
- DOENÇAS NERVOSAS

Com 08 progressos da medicina.
em 29 de maio de 1942 comunica às firmas e empresas que

ADVOG \_DOS ) hoje, as doenças nervosas, quande.

Pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que. r �
tratadas em tempo, são males per.

O IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido •
feitamente remediáveis, O curandeí-

Pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA- Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
rismo, fruto da ignorância, só pode

SI
� prejudicar os indivíduos afetados de

.
L, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL tais enfermidades. O Serviço Na-

J�neiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida- cionaI de Doenças mentais dispõe
. çao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.

5.4521
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schtnidt 52 - Sala 5

I
de um Ambulatório, que atende gra-

de 1 de maio de ] 943, e respectiva tabela constante do art. 580 Edifício Cruzeiro - Florianópolis. tuitamente os doentes nervosos InQ

da, referl'c'a Consolidaçâo. •__,..;;
digentes, na Rua Deodoro 22, das SI

1 i às 11 horas. diàriamente.

EDITAL

Envie os votos de
BOAS FESTAS E ANO NOVO

através O

Braço de Longa Distancia
da

Companhia Telefonica Catariaense I

IOferecimentos Musi
cais de Natal

Rádio Guarujã
Escolha, na lista baixo, a

zrrusrca que âeseia oferecer

no dia 25 próximo, e preencha
o «coupon» anexo, remeten

do-o à Rédio-G'ueru ié.
Relação dos discos da Rádio

Guarujá:
1 - Noite feliz - coro orf'eôni-

C'O;
2 - Oh' Vinde, fieis - coro or

Ieôn.ico ;
3 - Noite feliz - COl;1 Deanna

Durhin;
4 - Adeste fideles - com Dean-

na Durbin;

I
5 - Boas festas (papai Noel) -

marcha;
6 - Sonho de Natal - marcha;
I - Nalal - canção-marcha;
8 - Noite Feliz c Amanhã vem

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

sa;
11 - Ave 1Iaria (gounod) - solo

li!' óraào'
12 .:_ Santa - �)olero;
13 - Sôhre as ondas - valsa;
14 - Os patinadores - valsa;
15 - Night and day - fox;
16 - Viúva Alegre - Viena, ci

dade dos meus sonhos;
17 ._ Conde de Luxemburgo;
18 - Brasa - samba;
lU - Luar e rosas - hawaiana;
20 - Fascinação - valsa C, Ga-

lhardo;
al - Saudades de matão - val-

sa;
22 - Siboney - rumba X.

Cugat;
23 - Quatro personas X.

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL
De ordem do Sr. Irmão Provedor. comunico aos interes

sados que a Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital
de Caridade receberá, até o dia 28 do corrente, propostas para
o fornecimento de gêneros alimentícios para o primeiro semes

tre de 1946'
Consistório, 14 de dezembro de 1945.

LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário. Cugat ;
25 - Fre ,H�»i - rumba - X.

Cugat ;
26 - Noite de Lua - fox - N.

I Gonçalves;

I .

27 - Olhos Negros - f'ox - N.

Gonçalves;
28 - Quando vovó tinha 20 anos

- valsa;
29 - Viajando pela Itália - val

Sfj;
30 - Suave ;\,Ielodia - fox;
31 - Contos dos bosques de

Viena - valsa;
32 - Danúbio Azul - valsa;
33 - Saudades de Laguna

valsa - P. Raimundo:
34 - Alma de Bohemio - tango;
35 - Cristal - tango;
36 - Queixas de bandoneon

tango;

! 37 - Cielito Lindo - valsa;
38 - La golondrina - valsa:
39 - Adl'US a ti - hawaíana ;
40 - 3 horas da manhã - valsa.

\

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Número rn ueical:
_

Ofertante (s) _

Ofertado (s) _

Motivo:
_

Urs. Aldo Ávila
da Luz

. E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Prceura-se viajante.inspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

Os candidatos deverão apresentar refer�n
cios e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.

Certas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na ger�ncia deste jornal, usando
dois envelopes, um dizendo sómente «pro
cura-se viajante», e o outro com o nosso

endereço.

Felipe Schmidt, 21

t(Sobrado)

_____F_l_o_r_io_n_Ó_p_O_Ji_S •

Rua

I QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ?
PROCURE A

I�i!u�a!!oapi��l��i!�a�Ol�ello I
ESCRITÓRIO JURíDICO CO�{ERCIAL

ASlluntol: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e InformutivolI
Endereço Te!. ELIBHANCO - LAJES - Santa Catarina
Ccnsul te nossa Organização orrtas de .e decidir pela com

pra ou venda de imoveis, pinhaia ou qualquer
empresa nelte e.tado

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



assumiu o cargo de Secretario. da Justiça, neste Estado, o ilustr
iurista dr. Carlos Gomes de Oliveira

-------------------------------------------------- --------------------------------__

IA situação

CONTRA CASPA.
QUEDA .DOS CA·

RITZ - Dia lo iniciando o
J

espetacular apresentação poron,
Charles Boyer. e Joseph Cotte

A, MEIA LUZ

Acaba de aparecer, lançado do colono, do preto que foi an.

da Turqu,-a pelas "Edições Mclhoramen- tigo escravo aparecem ll1uit!}
lOS", um interessante livro de, bem descritos pelo Autor,

I aventuras infantis, escrito por I J-iJis um livro, da moderna li-

I
Bucarcst, 24 - A Turquia com a Francisco Marins e ilustrado. teratura infantil brasileira,agitação dos arment os no norte caprichosamente por Augustus destinado a um grancle e n1ere,.

cum <c inquictn minoria kurda no intitulado "Nas Terras do Rei ciclo sucesso, aliás, previstosudeste e com os rumores s{l)bre Caté ", O qual procura desper- pelo Prof. Lourenço Filho e Pe.co ncc n truç ôcs de tropas na Bulgú-
ria, isto é, na sua fronteira do nn- i ar no espírito das crianças o la educadora Regina Coeli d
roeste, estú vivendo em uma a unos- amor pela vida elo campo e pe- I Araújo, que a êle assim se r
fera de expectativa. A situação po- Iotrabalho da terra, ao mesmo I feriu:, lítica em suas distantes províncias, temp que narra a interessante "E' um livro admirável. U·

") O GR • '-DE T"OR,rE{'EIT b
. -

"F
A

11
em torno de suas fronteiras, e a in-

1 I" hí té d fé" nte de vitória na lit} RI ,]f .rl.�� "... �,
r' I

re, ess�, situação, a ,o la certa geral inspirada pela termina- é ene ana 11S oria o care", expoe I era
1 JL\_ ESPLENDIDA DEJUON S· Carioca OUVIU o presidente 1 ção do pacto russo-turco, dcsvanc- Livrfuho útil e patriótico, tura infantil. Cheio de bl'asi
TRAOÃO DE CONS{'IÊXCIA do Superior Tribunal Elei- ccram as esperanças de uma des- por procurar incutir no espíri- lidade. De singular encanto e])EIUOCRÁTICA" --

DECLA·1 toraI. l1lobilizaç�o ,em larga escala cm to das novas gerações a preo- seu aspecto rural, onde o au
JlOU XO RIO O SR.. DAl\IASO "O assunto - informou o futur? PI'(!XI1l10, apesar de �ua sé- cupação pelos grandes proble- tor, com grande sucesso, recor, ,

-, na sí
í

uaçáo cconormca exrgn- '1
f lkROCHA

i
sr. Valdemar Falcão sera deslllobilização.

c

mas elo interior elo país, isto reu a nosso vasto o -lore
�io, 24 (E,) - Ouvido pela �'A objeto de apreciação do Tri- através de ingênuas' histórias

I' histó.ricas traeli�ões, dando.j]Noite.", o �r, I?amaso Rocha, eleito bunal. Hoje, mesmo, em reu-I Angorú, 24 (H.) - IIasan Sak a, infantis, em lindas tonal idades, o sentideputado ià Câmara Federal pelo._ li 1 ministro das Hc laçóes Extcriorcs A f'iaura do l11e111'110 da roca, do de grandeza da viela dos no 'PSD I E t d de t n rao que rea lzaremos, vou a -
'

, ", ' ,-" 'u ..., J �.' •.
.; (es�e s �. o; ,

cu es as
. .

dêncí
.

dí
,da Turquia, disse hoje, na Assem- do fazendeiro em decadência, sos homens do campo".amnressoes sobre a vitória de ser vítrar as provi encias ln IS-I bléia Nacional que o fato da União

Partid?: "A vitória do P. S. p. em pensáveis. Os recursos

inter-I
Soviética não 'ter renovado o pactoJ1�eu Estad<;> contou com n��ls de postos constituem a causa de amizade (' não agressão com a7:>7.0 de elelt'orad? gancho, ja tendo

principal da demora. Antes de Turquia não diminuía o desejo dedeltas para' a Câmara Feder�l, .18 A _.. _ amizade da Turquia.deputados dos ?? a que tem direito resolve-los os trtbunaís nao O
..

t t. . ---,. 'I mInIS 1'0 acrescen ou que a
:l_ circunscriçao el�Iloral.d<;>. R�? podem proclamar o I esultado vontade de seu pais era ter pazbra�de do Sul.. FOI um vitória .Ja final. Confessou o presidente I dentro e fora das fronteiras, ""\0prevista a!ltenormenle por nos, do Tribunal que está preocu- futuro, como no passado, continuamas concientemente contestada

d lt
- remos a sezuir nossa política na

P?r nossos adversários. A verifica- pa O com a SI �açao, pro��- cional, a q�al nada pede e nadaçao do resultado das urnas desa- tendo que depois da reumao dará a ning-uém"
pontou nossos competidores, que de hoje poderia acrescentar O generàl Kazim Karahekir disse submeter.my CO�l muita degnida- novos esclarecimentos e, talvez se que se as informações da Imde ao magnífico triunfo por nos al- adiantar algo sôbre as medi- prensa eram corretas: "nosso vizicançado.

,

. - PInho do norte parece ter várias re-Quer antes como depois do zran- das. Minas, Sao au o e Mara-
I

-

f ", "- - c amaçoes a azer�nos.de pleito, não se verificaram fatos nhao sao Estados onde a apu-
lamentáveis a registrar, tendo o racão está mais atrazada ".
Hio Grande fornecido aos olhos _� _

de todos uma explêndida demons- Camisa., Gravatas, Pijarnes
traição de conciência democrática. Meia.da. melhores. pelos meDentro das hostes do P. S. D. exis
,te o mais dec1dido espírito de co- n.ore. preços .6 na CASA MIS
,operação, não se verificand'O peqm;- CILANEA - Ruce, Mafra. fi
llOS e subalternos sentimentos p'"'s-
soais, malq;u�rença ?u odiosidade Produ�a-O e consumoaos adversanos da vespera. "O que efetivamente existe é um

d ,-anseio de C'olahoração
.

no h-aba lho,

I e gaso ,na,dentro de restabeleenuento dos
órgãos constitucionais em pról do
bem comum da causa púfblica. A Nova York (S, L H.) -

'l�epI'esentação do P.,S. D. do Rio Levantou�se o véu que cobria
f.ra,nde d'O. S!ll na Camara federal um dos O'randes segTedos de�era conshtmda de verdadelros va-

to
_

Jorrs moços do meu Estado, além guerra - a produçao, o con

dt' experimentados e brilhantes fi-, sumo e o estoque de gasolina
,guras qy� já a�g:uiriram projeção de aviação - e pela primeira
J10 cenano pohhc'O do paIS e que vez os estadunidenses toma-
agora voltam a prestar novos e re-

"
.

levantes serviços à causa nacional. I am conhec�m�nto das quaI_ltI-
O nome do general Dutra consti- dades fantastIcas de gasollna

�ue h'O,ie ao Rio Grande o ponto produzidas durante a guerra,
,Jll.ais alto das aspir�ções ?O poyo por intermédio de um relató
n!Ogran�ellse, que ve, el11 S. ExcJa. rio feito pelo Bureau de Mi,a garantJa de um governo honl'ado,
,iusticeiro e progressista dentro do nas,

rspírito social da democracia, con- A produção de gasolina se
'Substanciado no programa do P. gundo revela o relatório em
S. D.". J questão subiu num rítn'lo qua-

x x x
se inconcebível de 1940 atéJ\ �\P{TRAÇÃO ELErrORAIJ aos dias de hoje. Basta verifi-

E.�r LAJES
cal' que em 1940 se produziamLajes, 24 CU. P.) - É o segLlin te diáriamente 40.000 barrís en'O resultado geral das eleições em

IJajes: Compareceram as 'umas .. quanto só nos primeiros oito
10.117 eleitores. Fundonanllll lles- meses do corrente ano a mé
te município 51 secções. A apura- dia de produção subiu para "

ção deu estes resultarlos: para pre- 577.000 barrís diários.sidente da República, o (;enrral
nutl'a obteve 6.457 votos; para pre- Correspondentemente o con
sidente da República, o Brigadeiro sumo aumentou também mui
Eduardo Gomes obteve 3,274 Yot'Os; tíssimo, passando de 31.000
para pl'€sidente da República, o dr. barrís em 1940 para 560.000Yeddo Fiuza obteve 10 votos; Pa
ra Senador.es: P. S. D., 6.387 volos;

nos primeiros oito meses de
r. D. N. 3.257 votos: P. C. B, 27 1945.
votos; Para Deputad'Os Federais; No mês de abril último a
P. S. D., 5.801 votos; U. D. N., 3.723 produção alcançou o máximo
votos; P. C. B., 32 \'otos; P. R. P., com um total de 25.872.00045 votos.

barrís saidos das refinarias,
A DEJIORI �{APURACÃO em seguida vem o mês de maio

EljEITORAIj E OS RESULTA. com 24.231.000. Desde então a

nos QUE PODE ArAR. produção tem .baixado consi-

RETAR deravelmente a ti n g i n d o em

Rio, 24 (E.) � Como se sa- agôsto cêrca de 14.848.000
be, a Lei Eleitoral estabelece barrís,

que a apuração do pleito deve
rá terminar até 30 dêste mês.
Entretanto, em face do atrazo
dos trabalhos em alguns Esta
dos já se pretende o seguinte I
dilema: ou êsse prazo será f

prorrogado ou milhares de vo
tos deixarão de ser incluídos
no resultado final, a não ser
que urgentes providências per
mitam a conclusão da conta
gem antes do fim de dezembro
o que parece dificil. No illtllit�
ele obter esclarecimentos sô-

as terras do Rei Café

Florlanõpolb, �� ele DezemDro de 1945

\ NOYAS POllTIC 5

Aumento da produ- llVlais uma indústria
ção canadense em Brusque

'

Ottawa (SXC) - Altas autorida-
des do Canadá, em recente declara- Brusque, o ruunicipio
ção, revelaram que a reconversão I contiml.a em sua marcha. ascenr;
das Iú bricas canadenses da produ-. nal, mormente nu que diz

çâo de guerra para a de tempos de ii indústria.

paz está se procedendo com rapi- Assim é que, em 15 do

e

niponito
Tóquio, 24 (De Ralph Teatscorth.

da lI. P.) - lnyestigadores aliados
na. ilha metropolitana japonesa de
ShIkoku comprovaram que os I1JC
ninas das esC'olas nipônicas conti
nuam recebendo instrução militar.
Grupos de investigadores descobri
ram "grandrs depósitos em escolas
de fuzis de .madeira para instrução,
sabres e baIOnetas", que eram utili
zados pelos alunos. Encontraram
também mapas, livros e gráficos de
propaganda. () I'elatório emitido a
propósito acrescenta {lue os inves
tigadores presenciaram C0111'O os es
colares realizavam formações e des
files militares, dil'igidos por mes
tres japoneses fardado,S.

dez, uma nova

Cerca de cem Importantes arli- comuna:

gos, nunca dantes fabricados 110 Cu- Ltada.

nadá, serão lá produzidos nos anos Constituída por um grupo de j
de após guerra. Entre estes produ-I vens técnicos e com um capital
tos, figuram auto-ônibus, para Yia-I Cr>; 300,()OO,oo, bem representa
gens interestaduais, casas pre-fabri- muito do esfôrçn, trnaeidade e

cadas. yidros e produtos plitstieos, I nheeimentos técnicos de

muitos artigos de uso doméstico, operúrios.
rolamentos e esferas para JIlancais, Em palestra com os novos in

fios dr tipos especiais, resinas sín- triais. nosso representante te

téticas, produtos meuicinais e quí- oportunidade de bem avaliar
micos. p'Ossibi]jda·des de um acentuado d �

senvolvimenlo na fabric,\ção de a

I
tigos de ferro e metal, aprecian
in loco, a fundição de yúrios d'

Regístando ('sse HconteeÍl ..
felicitamos aos diretores da FUD

çãu Hércules Lida. peja feliz i'
ciativa e forlllulamos votos

I
que sua indústria alcance, den

em bl'eYr, um elevado ínrlice

I PCOdiiIBHIHI:U1B:i lUIS O,� VIl
MOla, Iii UlI
II. B O 1.01
-

PODDOSO �un-
LUJl NO TRAT..

liIENTO DÁ

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva

Hão desapareceu o militarismo

Em jogo o futuro Ido império britânico
Londres, 24 (R.) - lIm dos

grandes deslocamentos de poder ���������������conhecidus na histório acha-se ago
ra em IJrOCesso � escreve hoje o
"Times" sôbre a situação persa. GrERRA
"Do curso rios. acontecimentos Rio. 19 (E.) - O presidente da

alí - acrqcenta o artigo - depen- República assinou Os seguintes de·
derú todo u flltul"O da Grã-Bl'eta- cretos na pasta da Guerra: crian.nha e do llllpél·io. Os aconteci-
mentos na Pérsia constituem parte elo a Tahela Numérica Ordinária
integrainte de fatos históricos". de Extranumerário·mensalista ela
Heferindó-se ao chamado "Par- Cot11issão Militar Mista Brasil·Es·

.üdo .Democrático" de Azerbaijã taclos Unidos: alterando, sem ali· B,-rob·llo também·declara: "I� infantil supnr ([ue um
t I 1 I d mento de despesa. a Tabela Numé·a gnlpo (e 1011lens pu esse ell1pe- TO'qlll'O, 24 (U. P.) _ OJ'nl1ar-sr, por 1I1Il único dia sequer, l'ica Ord1nária ele Extranu'nlerário,
nas atividades que th'eram lllglcll' mensalista da Fábrica de Bonsl)- nal "Mainichi" informoU q
no AZl'rbaijã ocupado pelos so\"ié- cesso; Transferindo. da Tabela .0:l\. o govêrno decidiu impor a t
ticos - selll o pleno conhecimento méri<:a Ordinária de Extranllmerá. xação de tempo de guerrac j)rrmissão, para não dizer mais, Hirohito e á Casa Imperial.das autnridadl's russas. O CJue t' rio·mensalista da Diretoria de En,
importante para a GI'ã-Bretanha é genharia para a do Instituto de imperador terá de pagar ta
a posição geogl'úfica e a significa- Tecnologia, duas funções de mes. como qualquer cidadão.
ção estJ'aJtégiea do Azerbaijã. A au- tre referência XV e (luas, referên·

' ---

OtOl1ol1lia para () Azer!;aijã persa, a RITZ Do]·e Rser seguida talvez em da não l1lui- cia XII; e criando a série funcio· - -

to distante por "espontfmeos" pecli- nal de Restituidor Fotogrametrista Às 4. 6.30 e 8,30 Às 5 e 7,30.,dos de união do Azel'baij:l soviét i- e alterando a Tabela Numérica OI" Se8llões Chics('o, ao norte, isolaria a Turquia clinária ele ExtFanumerário.mensa. Ritz Hayworth, Gene Kelly I

completamente da Pérsia c abriria Otto Kruger ema "])Ort:1 ({os fundos" lurca, expol1-
lista do .Serviço GeográfiC0.

M O D E LOS.do ii estrada de vital iI111)()l'tância A f f'
. reV

situada ao sul de Ararte c e[ue' ,'.':', Comprar na CASA MISCE- mais ascinante e eerlca
musical fefta até hoje nUrt1rstendc' até El'zerum". LANEA é sab"" economizar.. lumbrante tecnicolor, romona
cantador, lindas melodiai CO

posta especialmente por JetO
Korn. o compositor mais folll

da Bl'odway! IRitmo.! Melodiall! Romance
Livre de censura
No programa: .

Filme Jornal· DFB .2,
Ritz • às 16 e 20,30 h•. · 5.00.
Ritz às 18.30 horas • 5,00 ú;�;Roxy • às 17 hora. • 3,60 e .

..

às 19,30 hora. 3,60

ADVOGADOS

João Batista
Bonnassis

Rua Felipe Schmidt
Sala 3. Telef. 16-31

34.

YARJOS DECRETOS XA

BElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
.T�kI!çp· €;e-:P1L,AR
·��;�<,·fi.âLt;":Cl;4,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


