
1
o ciclo de 1945 fecha-se amanhã. "O Estado" faz votos a Deu.s I
por boas saídas de ano e melhores entradas no de 1946, a todos I

, I

os leitores, assinantes, anllnciantes, amigos e suas dignas famílias. I

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

F'rl)')rietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
• o '

_

Âno XXX I Florianópolis Domingo, 30 de Dezembro

Rep'elido novo protesto] Chega a fpolis. o
_

. (iGATE}�ALA, 29 (U. P.) - O ministro das Relações Ex- dr N·ereAu RalDOStenores repeliu o novo protesto da Grã-Bretanha sôbre Belíce • .I.

baseando-se em que "possuindo a Guatemala o título Iegft.imo
da soberania de Belice não pode aceitar o novo protesto britâ
nico" .

Da NOITE, do Rio, de 22 do corrente

c CAHI N A
A chicana politica e eleitoral se reveste e assume reic:ô'es as

muis vur iadus e d esconccrtuu tcs. ,

Enqua n to houver ch icun istux, será assim, e não hú como cxt ir
pá-lox do spjo ria terra ...

Prr-tcndcnrlo anular () pl e ito em to do o pais - o esf'ôr c o e a
vontade de Illais de seis milhões de cidadãos! -- um chefe do Sul,
a p ar-ecr-u d izt-nrio que tal e le itor, de seu feudo, as.s i nara uma chapa
e qlllL: essa ('h:1P�1 não <"pare·('cra na npurur-áo : e que issn podia l er
(lCOITIdo cm muitos outros ponlos do territórío nacional.

Imuglne-se onde não nos levaria essa versão, se aceita!
Qua ntlo t cr iuruos eleÍ(:ôcs?! Baslaria que um só eleito]' ou uiu

gn�p() d o e lt-ito rus. arlrcd o d istr-ibuidos prrr aqui e ali, se crgul's�;('.
apus I' ple i to, sem nenhuma prova, a não ser a sua palavra, e gritas
se qu a sua cédula niio surgira das urnas 'para a UJpuraç·ã<o!

() testemunho de lllalgislra'r!os, presidentes e juntas apurador-as. dI'
nu-súri os. rcr-rutad os o n t r« cidadi'tos probos, de fiscais - l rrdo ;,s<>
que va lr-ri a antes a g'ritm'ia do hoincnz ínho '?

Podia até acontecer que 01(' houvesse de.positad.o na urna (',':I Ilal cédula!.,.

Va!AS!!��!'. 2?(U ��-�'!!��!�í!!?u� eX-liembaixador dos Estados Unidos na Espanha, falará no sábado,
às H,30, por intermédio ela emissora do Departamento de
Estado, durante um programa intitulado: "Futuro do serviço,'diplomático dos Estados Unidos". Espera-se que o S1'. Nor-l
man Armour se referirá a diversos aspectos das atividades di

plomáticas, baseando-se na experiência própria em diferentes
países entre os quais se encontram o Haití, Chile, Argentina
e Espanha.
---------

Novo ministro o naufrágio do
{(Santa Luzia»
Nu praia de Pantana do Sul

foi jogado pelas ondas o 2° mo
torista do barco Santa Luzia,
naufragado ante-ontem na:;;
costas da nossa ilha, em virtu
de forte temporal.

Berna, 29 (U. P,) - d' Con
selho Federal nomeou Charles
Arthur Radard ministro da

Suiça no Brasil em substiítuí
ção do dr. Henri Franccis Val
loton, que deixa esse cargo em

consequencia de molestia
Raul Cantuária, que é o 2°

"Devemos ir à verdade com motorista acima referido, está

toda a nosslJ alma". PLATÃO, recolhido á casa do Professor
Belarmino, tendo relatado que

'I
• conseguiram deixar o navio êle,

nm perigo um ·navlo o mestre do barco e mais dois

tripulantes, conseguindo, entre-

americano tanto, chegar á praia, sómente

Nova York, 29 (U. P.) - O êle.
". "

navio "Henry Thoreau", tIpo No campo da PanaIr, no

Liberty, com 5,000 toneladas

I
Campeche, onde ?o� �caso esta

de bombas a bordo, lancou, 110- va, s�ube o comIssarlO. Ros� do

je, angustiosos SOS no Atlàn- ocorndo, tendo. prOVIdencIado

tico, em frente aos Acores, di- pelo telefone, a Id� �e um,� am

endo que luta contra 'l.ima tor- bulancIa da PollcIa �Ílm-de
m t O d'd d n �'T d' transportar para esta CIdade o

,en a. pe 1 o e �'�'''2",IO �z náufrago, tendo ainda providen-
a�nda que as bomba� .;:,� c1�;:'-1 ciado a ida de alguns soldados

�oende�'am e ro��m no ll1��nQr para tomar conta dos salvados
navIO e que, se explodllem,

_ tambores de gasolina e far
nada nos pod�l'a, sa:var". A car-I dos de papel - que estão dan
ga de explOSIVOS rompeu, as

I do á praia de Pantana do Sul.

!ll1arras e a�eac;a destrUIr.o Logo que soubermos mais de-
asco do n�vlO, pondo-� a PI- i talhes do doloroso acontecimen
que. Compoe-se de 40 tnpulall- to informaremos aos nossos lei
es _f: O seu co�andante é o ca- to�'es.
ao S. C. Bnggs. Foram en- _

ados socorros para a zona em Comprar na CASA MISCE·
estãD. 'LANEA é sabt.' economizar,.

Não há dissenções

Transferidas as' eleições
RIO, :!!) (E.) - o presidente (la República assinou

o S('[Willtl' decreto-Ieí s

"('Ollsidcnmdo flue H data de () de maio de lH46 pa
ra as eleíeões de governadores e ussembléías leg'islati
vas nos Estados foi marcada uo pressuposto de (IUe não

s(' iria prornulgnr uma eonstítulção nova, senão apeuas
r-mr-udar II de 10 de no, ombro de 1 \137;

Conshlerundo fi incoel'(>ucia dI' se reallsarem elei

ções pura úrg'ãos <te poder sõnre cula suhsistêllda ainda

val pron uneíar-se o congresso eoustítulnte t

('onsíderandn, por fim, que, embora revogado a I?

de novembro (leste ano, o decreto n, S,063. de 10 de ou

tuhro de I \14;) antecedera para 2 de dezembro aquela
eleição, decretH:

.

__ .

Art. 10 - F'tcam marcadas para HO días depoís de

promulgada a Constituição pelo Cong-resso :XacionaI,
eleito Il. 2 dI' dezembro último, as eleições de g'oyerna·
dor I' assemhléía Iegfslatíva dos Estados, se o contrárío
não determinar o mesmo Congresso Nacional •

. \.rt. 2° - 'Esta lei entra em "i�ltft data de sua

II_��l):�caçã(), l'eVOg'llda�_í��. ���S�l�SiÇ9éS em contrário".

de 1945

I

H. '�56�--1

Te Deum e Missa de Bno Novo
Haverá, às 20 horas do dia 31 de dezembro, na Catedral

Metropolit.ana, solene Te Deum ou canto de ação de graças

pelos benefícios que Deus dispensou à paróquia da capital e à

Arquidíocese, durante o ano que se finda.
Presidirá a cerímônda o Exmo. e Revmo, Sr. Arcebispo

:.\Ietropolitano. Após o 'I'e Deum haverá adoração do SS. Sa

cramento pelas associações e fiéis em geral. À meia noite (24
horas) 3lissa de .\no �OYo.

Ontem, precisamente às
16 horas, sob vigorosa salva
de patmas, âesembarcaua;
no aeroporto da Panair do
Brasil S. A., no Carnpech.e,
o sr. âr. Neréú Ramos, e:r

Interventor Federal no Es
tado e senador eleito pelo
P. S. D., do qual é presiden-
te em Santa Catarina.
Já muito antes da hora

pré-anunciada, grande era

o número de amigos que
aguarelavam a chefiada do
ilustre homem público, a

fim de, abraçando-o, apre
sentar-lhe os votos de boas
vindas.
Após os cumprimentos) S.

excia. rumou à sua residên
cia, no que foi ocompantia
do por luzida comitina.
No percurso, prrncipal

mente na praça da Bandei
ra, rua Tiradentes e praça
15 de Novembro, o ilustre
viajante foi alvo de mani
festações de aprêço por par
te de seus amigos que, das
janelas, sacadas e calçadas,
acenavam-lhe cumprimen
tando-o.
A comitiva, ocupando in

terminável fila de automó
veis, levou o dr. Nerêu Ra
mos até sua residên(!ia, on
de foi vivamente aclamado
pelos presentes, ao percor-
rer a ala formada por gen-
tis meninas, senhoritas f

senhoras catarinenses.
° ESTADO, que se fê:z 1'�'

;

1Jresentar pelos seus, dírr _

res, apresenta ao seno
e

Nerêu Ramos votos de
do-

est€lda em Florianópul, ad�r
"'_ felzz

---------_-.is.

I WASHIN'GTON, 29 (U. P.) - O sr, Arthur Paul, sub-se

«rotár-io de Comércio e diretor do Escritório de Comércio In

ternadollal, elesmentiu as informações publicadas sôbre dis-

sencões ent.re os Departam.entos· de Comércio e de Estado sô

bre .<1 palít íca c-omercial com a Argentina. Afirm.ou que ambos

os flepartamentos estavam: ele completo acôrdo acerca da posí
cão de Braden no que diz respeito à atividade em tace da Ar ...

genúna e a forma em que atuou na Embaixada de Bugnos
Aires.

.
r

------. �

A indústria ,,:lô"'tr-ab-alb-ode equipe
Londres, (BNS) :ir

Ú
'"

.

_ elll )reender-se um trabalho
curso recentement--- Em. d�s �e ]

ipe entre empl'�gadOl'es
do, Sir Stattort e pronUl�c�a- .

e eÓ�vêrno como um. dos
tro do Comércl Cripps, �Illl�S- e o. básicds de restaurar a

tanha, acentl o da Gra�Ble- �:���� indústria e comércio e

N U· ,> u a neceSSIdade
de aumentar o volume dos re-

a DIVJ; •

d d cursos nacionais. .Declarou
d Parl .:

fSI a e I mais Sir Stafford Cnpps, que

e arl· ..

·'
,a divisão dos nosSOS reeur�os

París 2si:.S disponíveis entre exportaç�es
rante ;, ses:1 (S F 1.) - Du- e as exigências do mercado lU-

. , . tarefa
bertura dO�ão solene da rea- terno terá de ser uma

sidade de P'm cursos da Umver- eiyada de d.ific�l�ades, deven

fiteatro

daf-'-
arís no grande an- do trazer, ll1evItavelmente, o

três perso orbonne, trinta .

e descontentamento a, alguns

Argentina, alidades do BrasIl, circulas ou pes�oas. pe qual=
Unidos, r Canadá, Esta,jos quer modo, porem,

sena �eces
Suiss8-.:rrã Bretanha, URS�, sário levá-la av�nte. :ala a

qui? ., Bélgica, Tch:o�lova- solução dos a�ual,s. pI<:blemas
Nr

.t Dinamarca, poloma e ingleses, o pnncIplO e claro.

. 'e 'a Teceberam o título de Devemos sofrer os 170SOS de

�;���t�r Honoris causa", em sejas snperflusos, afllll d� ��.l-
" do General De Gaulle xiliar a obra de concentraçao
plesenca . d 'l't

-

dos lares
Sn1'. Bidualt e do miI:llstro a Ipara a r�habl.1 aç�o , _

educacão sr. Giacobbl. . e i.ndustnal ll1tel nas, recons

O de canos das Faculdades truindo ao mesmo tempo
_

o

fize:am o elogio dos novOS dou- nosSO c:omérdo de expol'taçao.

tores. O General de Gaull� pro-
nunciou um discurso aluslVo ao

RENUNCIOUato.

PERPLE •

.

ROMA, 2!) (U. P', '.XA A ITALIA.
tenor declal'ou que a '

U ol'ta-YOZ do �'linistél'io do E.....x-, . _

d li
- mPI"as üeClsoes toma aR JJ

. '1' " tá perplexa e preocupa( a com

ll1e�lte criticarIas pela I �
la "b��' three" em :\Ioseou, violeuta-

fendo porta ·voz COlY,.,J e os b

'OIl1all a e "lassificac1aR pelo re-
A 'l1prensa r . ,

A •

aos acordos eh potsclL J
.

. d
" 11 llass.o atrás com referencIa

_. '3eu o UI --

r. lF1".
'·1n'.',

\
1

,. �

Informam de Haya que o sr ..

Charles van der PIas, sUb-g<:>
vernador das Indias OrientaIS
holandesas e membro do Con

selho das Indias, apres�ntou
oficialmente sua renunCIa a

todos os caro'os que detin�1a no
b

. O'· tals
govêrno das Indtas nen

holandesas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__---2-------------------------0--e-5-T-.-D-O----D-o-rn--ln-g=-O�f-3-0--a.---D__�_Z_e_rn_b__rO d_.__'_B_._5 ��J.
�

Aparêlbos elétr.� ó
A Instaladora de �lor�lIn a

à rua Trajano n. 1.1, _'\-ylS� a �
tinta freguesia que dlSpoe
rários habil itados pm:a eem
instalaçôes de Luz e Força.�ral, fornecendo orçamento

s
sem compromisso para seu

ços. esPossui também oficina - S!

I zada, com técnicos p:of�
para consertos de aparelhO�:e

I
cos, enl'olamento de Il1otf�ról
namos, estabilizadores, e

Ih
engomar, fogareiros, apa�e d
dicos e outros, com exceçaQ

___________________________ii relhos de rádio.
<' -

� .

I r;;::- .

1

I'�;:��Od�os C::OdYa.e. rd?�p?- C:ai:
tmodernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance

II· das S�NHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

----E::::-::'S"::'Cn:::-:-IT--ó":"R-IO-J-U-n-í-D-I-Ç-O-C-O-M-E-R-C-U-L----I I'�' PRECOS SEM RIVAIS!
(Com um Departamento Imobiliário) I :.: Não comt>;em seus_ calçados sem .visitar a

V.endas de pinhais, fazendas e empr êsas T BDiretor: dr. Elisiário de Camargo Branco i ),: . <, amancarla arrelrOs)
ADVOGADO IRua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes -;- Sta. Catarina

Cúria Metropolitana
Crisma •

Faço público que, de acôrdo com a praxe estabelecida, se
rá administrado a primeiro de janeiro próximo, na Catedral
Metropolitana, pelas 16 horas, por Sua Excia. Revma. o sr. Ar

cebispo Metropolitano, o santo sacramento da CRISMA0
Os bilhetes encontram-se, desde já, no Consistório da Cate

dral.
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.

A Mulher de Paris e Londres
Paris - (H. P.) - A mUlher,'rece o máximo de sucesso em

moderna de París 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- vítamíníco, como: Frigidez, in
leza, tão desejadas e necessá- suficiência ovariana, regras
rias em todos os .períodos de anormais, perturbações da ida
sua vida. A sua arma é o famc- de crítica (menopausa), obesi
so tratamento OKASA, à base dade ou magreza excessivas,
de Hormonios frescos e VIVOS flacidez da pele e rugosidade I

(e?àratos das .gla�dul::ls �,ndo- da cutiz quéda ou falta de tur
c�l�las e de VItanllll�s :e,sen- gência dos seios, etc., todas es
CIaIs) - (fonte de Vl�alId�de�) o

sas deficiências de origem
OKAS.A, ?e a�ta Iep�taç8:0 glandular na mulher
mundial, e fabncado lia mais

.

de 25 anos pelos conhecidos Experimente OKASA e se,

Laboratórios Hormo-Pharma a convencerá! Peça a fórmula
Londres e París é importado drageas "ouro" em todas as

agora diretamente de Londres boas Drogarias e Farmacias,
O tratamento OKASA é uma só em embalagem original de
medicação de escolha, ultra ra- Londres. Informações e pedidos
cionaI e científica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR

peIa sua eficacia terapêutica NA - Av. Rio Branco, 109
clinicamente comprovada, ore- Rio - Telefone 43-3378.

UM
�
CORTE DE CASEMI�A,

PROPRIA PARA O VERAO!
Temos também linho
puríssimo, a Cr.$25,OO
o rne tro,

TROPICAIS, ALBf�N ES
e quaisquer tipos e pa
drões de e a s e rn i raso

, .

Enviamos amos

tras ])'>1' via aérea
e a rvr e r e a d o r i a

pelo HEK\-lBOLSO
POSTAL.

ú

-:j

R E Io DAS CASIMIRAS
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

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

* � *

Instituto Brasil-Eslados UiD�DS de
Florianópolis

o ESTADO

Eleições da Diretoria e Consêlho Fiscal
Para o Biênio 19lt6-19fJ1

Convocacão
•

Pela pre.ente, convoco os senhores Sócios do Instituto Brasil
Estados Unidos de Florianópolis para a A_l!embléia Geral Ordinária,
que se realizará, impreterivelmente. no próximo dia 29 de Dezembro,
às 17 horas. em _ua séde social, afim de elegerem, de acôrdo com o

art. 19 dos Estatutes o nova Diretoria e Conaêlho Fiscal, que rege
rão os destinos do referido Instituto no biénio de 1946-1947.

Caso não haja número legal de osscctodos em primeira convo

cação, {ar-se·á segunda convocação meia hora depois, que funcionará
com qualquer número (art. 22).

Florianópo li., 24 de Dezembro de 1945
ERASTO MACEDO, Presidente

Diário Matutino

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Redação e Oficinas á rua Jo;1.:�
Pinto 11. 5

«Para o ramo de bebidas
e vinhos»

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

Os candidatos deverão apresentar referên
cias e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.
Cartas, por obséquio, d Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
dois e�velopes, um dizendo sómente «pro-
curo-se viajante», e o ou t ro com o nosso

endereça.

DIHETOH. DE REDAÇ_.\O �

o, A.. Damasceno da Sillia
GERENTE: ti. S. Uno

I
HELATOH: E. Flores

ASSINATURAS
�a Capital

• Ano CrS
Semestre CrS
Trimestre Cr$
Mês ...•. ,. CrS
Número avulso CrS
Número avulso
domingo ... Cr$

No interior
Ano o. Cr$
Semestre Cr$
Trimestre C r.;;
Número avulso Cr$

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos con ceitos
emitidos nos artigos

assinados

.ESCRITÓRIO JURÍDWO COJIERCLtL
Assuntolil: Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informutivos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização o rrtns de se decidir pela com

pra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa neste e.tado

.

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

Dírcção de E. Flores :

'Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

FUNDADA EM J 765

EDITAL
181- aniversário da fundacão

,

Comemorando ellta Irmandade, no dia I' de janeiro vindouro,
o 181' anivereário de sua Institu..i_ç5.e· e realizando à. 6 1 2 hora. (Sei_
e meia hora.) Comunhão Geral. tem a Mesa Administrativo o pra-

2.er de convidar 011 Irmãos e Irmã. poro, revestidos de suos inligneall
{balandraus e fitos} compartilharem desta demQnstraçãQ de fé. Igual
convite faz para a Miua que, em _eguida. será rezaàa, às 8 horas

(oito hora_).
Consistório, 26 de dezembro de 1945.

LUIZ S. B DA TRINDADE, Secretário.

Anúncios mediante contrato

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Di�a
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto
desejaria lêr algo. diàrilmen te, neste iornel ?

- Qual das 110SS

secções mais aprecia ?

'1 I
I

RUA MAFRA,4l

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

Vida :lfilitar
1\otas R uraes

Crônica da Semana
Ecouornia e Finanças
Vida Bancária

Jurisprudê ncia ti
Notas Cientificas
Governo do Estado
Fatos Politicas
N"atas Locais

Direção de D. S. Lino :

Xoticiáric Estrangeiro
Xoticias do Pais

Pelos Municipins
Estatística

Esportes

CONSELHEIRO

�o�aF da Prefei-nra

Vida Escolar

Maca aine

Concur so«
"ida Social

Xt:111 todos sal.cru

Religião . ,

Rcportaacns de.'

I n. F. de Aquino pg. di••

BRIT
O alfaiate indicado
n-adentas 7

QUEIXAS E RECLAMAÇ�
PREZADO LEITOR. Se o qu<

interessa é, realmente, U111a pro\"idê
para endireitar o que. estiver errado

para que ale ema falta nâo se repita;.
'.:.\ÃO o escândalo que a sua rec1atna

ou queixa poderá vir a causar, eOC

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇÕ
de O ESTADO. que o caso será I,

sem demora ao conhecimento de q

de direito, recebcudo v. s. uma infu

ção do resultado, embora em algunS

sos não sejam publicados nem a, r

mação nem a providé ncia tomada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com Notáveis Aperfeiçoamentos!

III1EJlEem EÁ� I
•

Mais inovações do que as

contidos em muitos modelos de antes da guerra!
Solidez. Distinção. Novo confôrte e maior
segurança! '.'\ais fôrça, com economia.

"

_'

I

i
.,

"

O FORD 1946, sob qualquer aspecto que
seja analisado, apresenta notáveis

melhoramentos, Em sua ,estrutura funda
mental, encerra modificações vitais, expe
rimentadas e aperfeiçoadas durante quatro
anos de estudos e pesquisas,

É o mais belo Ford até hoje construido.
E sob o seu amplo e imponente cofre do
motor, encontra-se mais fôrça do que
nunca. Maior durabilidade - maior eco

nomia no consumo de óleo e gasolina.
Abra as suas largas portas e, ao divi

sar seu amplo e confortável interior, ri
oamente guarnecido com novos tecidos e

materiais plásticos, não poderá deixar de
sentir o desejo de nele repousar .

'.
. ,

•

/láum

As molas, de novo desenho, assegu
ram uma marcha excepcionalmente suave,
de incomparável estabilidade.

Sua segurança foi aumentada, com

freios hidráulicos extra-grandes, de cen

tralização automática, e de ação a um

tempo suave e mais positiva. Menor pres
são é suficiente para proporcionar para
das mais rápidas, brandas e inteiramente
silenciosas.

Êste novo e magnífico modêlo Ford,
que lhe proporciona mais em todos os

sentidos, será pôsto à venda dentro de

pouco tempo. Portanto, não altere seus

planos - não se satisfaça com menos ...

pois há um novo Ford em seu futuro!

HGUNS DOS MUHOS �PERF[lC04MfNTOS
�

DU NOVO �d
• MAIS AERODINÂMICO do que nunca, com cofre
do mc:_,j: mais arnp'o e sólidas e reluzentes ve

nezianas em sentido horizontal.

• POTÊNCIA À SUA ESCOLHA. Dois grandes moto
res: o nevo motor V-8 de 100 cavalo" o <"a'5

eficiente até hcje usado em qualquer cnrro Ford,
e o pos s ant;e e aperfeiçoado "seis" de 90 cava los,
ambos com novo- mancais da nova liga "silva
Ioy", que duram três vêzes mais que os anteriores.

• trJTERIORES DE DOIS TONS. Novos tecidos. ótimos
mater iais plást ico s e guarnições imitando couro.

• NOVAS MOLAS. Fôlhas mais delgadas e em maior
número. �,,�o u ...adas n o !10VO feixe de molas. mais
longo de ação mais suave, assegurando marcha
c .. nfor t ó vel c absolutamente estável.

• NOVOS Fi<EIOS, EXTRA-GRANDES. Capazes de pa
rar um carro com o dôbro do pêso. CO'1'l me

nor pressão do pedal. êsres freios hidráulicos.
de centralização automática. propordonam pa
radas mais suaves e silenciosas.

• MAI'OIl fCO""-OMJA de óleo e gasolina, Quatro
anéis em cada pistão. Assentos postiços. de en

durecirnento especial, nas válvulas de admissão
e de er.:".l lã I, Duplo contrôle autim átrco da
fai..;(':a gr:').,�u i a igniçào em i unção -"fa carga
.- permite o uso. com eficiência. dos tipos nor

mais de gasolina.

em seu futuro./
o Sabão

"VIRCiEM ESPECIAlIDA-DE"
a '� A. \V I�TZEL

re(�! IfTlm Pt «la-se para
<

rO(]D8

INDU81'HIAL-.J()INVI LLE t Me rce regl1J1
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Clube 12 'de Agosto
Baile de São Silvestre

BorBA B DIFTBRIA

REVEILlON t t 46:\'ão há quem não conheça a 3t-12-45 - -

I A Diretoria está expedindo ingrellsos individuais (cenl1ite51). aosbouba, doença tão comum ás nos-
.nu sócio. qu

í

tes com a 'I'esou rc r io .

sas aves do quintal, caracterizada
.

VENDA DE MESAS
pelas pipocas ou. ve.rrugas que se

I
A. partir delta data poderão ser reservada,. meilOll para o baile

formam na cabeça dos pintos, ao de São Silvestre, msdiante o pagamenco de Cr$ 10,00 por mesa.,

redor elo bico dos olhos, tapando CONVITES
A expedição de convites a pessoas em t ran s i to por esta Capital.

a vista e matando em não peque- .ó lerá feita pela Secretaria o té às 16 horas do diá 31 do corrente.
na quantidade Florianópolis, 26 de dezembro de 1915.
Essa doença. que também traz A DIRETORIA

o nome ele epitelioma contagioso, 1-
pode ser curada e até evitada. I
Geralmente a cura deixa a ave Imarcada, imprestável para as ex

posições mas quem tem aves que
se destinam a exibições não deixa

rá de se prevenir contra um surto

ele bouba no aviário.
Evita-se a doença em questão va

cinando-se os pintos quando ainda

A idade certa para isso pode ser

determinada a partir ele 15 dias

de vida ou mesmo três semanas.

pois julgam alguns que com uma

quinzena de existência. apenas. o

pinto ainda sente muito a reação
da vacina.

A bouba e a difteria são tidas

como doencas produzidas pelo
mesmo germe. E como a bouba

representa a varíola para ao; aves

Ia difteria significa o crupe. che

gar-se-ia á conclusão de que var.io-Ila e crupe são a mesma doença
E mais ainda: doença do aparêlho I
respiratório.
Por ai "e vê que as denomina

ções dadas ás doenças dos animais,
quando sejam ligadas não querem
dizer o mesmo sentido. pois nin

.guém admite que variola seja do
ença do aparêlho respiratório e

que crupe seja uma forma ele va

riola.
Mas é isso que para a veteriná

ria tem sido determinado. man

dando que se vacinem. os pintos
com a vacina de bouba para que
fiquem também livres ela difteria.
Uma ave que sarou da bouba

pode ainda continuar a botar ovos =---
----:.como antes, asim como também po-Ide ficar com a produção reduzida LA C T .J.TFEROem consequência elo abalo que o

Iorganismo sofreu com a eloença I
Essa redução de postura pode J Lactifero. Tônico estimulante do leite. O benerício que o

ser maior ou menor, e o avicultor I Lactífero tem prestado às sras, mães, quer no período do
verá se êle convém conservar essa aleitamento. quer no de gravidez. é incalculável. O Lacti
galinha. Geralmente o que con- fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
vém é vendê-la para a panela. p01"- maior eficácia até hoje conhecido. Em .sua farmácia ou

que depois de bouba é preciso um com o depositário S. M. BANDEIRA, Rua Paisandú,
tempo longo para a ave se refa- 219 - Caixa Postal, 572 -- Porto Alegre Izer e recuperar a postura normal. Est. do Rio Grande do Sul.
mas até lá ela alcançou o limite da Iidade de máxima postura e entra- -------------------- _

rá no declínio de qualquer ma

neira. Depois do terceiro ano de
existência as galinhas já não re

compensam um avicultor que quer
fazer a avicultura uma indústria
racional. (Da revista "Vitória", de
São Paulo).

Notas rurais

são novinhos

VENTILADORES
Vendem-lIe dois ventiladores elec

trícos. grandes, para cima de me
sa ou parede, sendo um oscilante,
proprios para escritório. barbea
rias, cafe., etc, Tratar na rua 1\1-
mirante Lamego 15.

Copynghl da
TheH.4l'{ rOlJHIARU?lnt:- 1<ua Felip� Schrnidt ,

21

I(Sc b ;.,do)
1 ... que, exatamente como Florionópolis

acontece com os adultos, os .

recém-nascidos podem ver e �_._-------

ouvir, bem como reagir aos

son s e aos perfumes.
2 ... que há negros no inter

lancl da Áfr-ica que não conhe- Mobí ia de sa la , grupo esta'

cem ainda o fogo, o qual já fado, em bom e s tado.
era conhecido pelos mais pri-l Dirig ir-ee à ce ixs Postal 106'
mítivos povos da terra. I Nesta.

3 ... que os persas têm por
costume engarrafar as lágri
mas que as carpideiras cho
ram nas cerimônias fúnebres,
acreditando que êsse líquido

I seja
um tônico poderoso para

os doentes que os outros re

I médios não conseguem curar,

4. " que a interjeição frau-
cesa hurrah l, que acompanha
os brindes nos banquetes, é
também um grito de guerra'
dos cossacos russos, um grito
de alegria com que os inglé-

.

ses se saúdam e um grito dos
marinheiros americano ao fa
zerem fôrça ao mesmo tempo. I5 ... que o algarismo zéro
não existia nas antigas nume-

r

rações grega e romana, só
aparecendo, pela primeira vez,
na India, nos primeiros sécu-

I los da éra cristã, de onde pas
sou para os árabes: e que,
dêstes, por sua vez, passou pa
ra a civilização ocidental, já
então no século XII.

6 ... que o príncipe Carlos,
mais tarde rei Carlos II, da In
glaterra, fugindo de Cromwell.
em 1651, roí escondido num

tronco de carvalho por uma

família de nome Penderell; e

que, até hoje, na Orã-Breta
nha, a família Penderell rece
be uma pensão, a qual foi ins
tituída por aquele soberano

Iem sinal de gratidão.

!!.:'d!�i�! se������e.p���!!.� d� .����!!� 'Io contrato de casamento de sua filha MARIA DE
NAZARE.TH com o sr , engenheiro

IJAIR LEGE DE SIQUEIRA.
Rio de Janeiro. 18-12-�5. Rua Hermenegildo de Barros. 77.

Apartamento 201 - Santa Tereza.

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

AUTOMOBilISTAS
Atenção

....Q-ue podem ser elJitados!

Para

A:õ s.tuscões desagradáveis ocasionadas
pelas coceiras podem ser evitadas com

PARASITINA que elimina os germens e pa
rasitos causadores das coceiras, impedindo
que êstes se reproduzam. Indicada também
para frieiras e sarnas, PARASITINA não
mancha a pele nem a roupa, deixando
um cheiro agradavelmente suave.

PJlRDSITIND
MUI OS paRaSITOS QUE PHOVOCilM ClllC[iR!4S

16a. Circunscrição de Recrutamento
CONVOCAÇAO 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 para o

I serviço militar, de-vendo apresentar-Sé, 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. Frv. Rio Negro; 6a B. L A_ C.; 13° B: C: Joinvlle ; 32(J
B. C. Blumenau; III/20° R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12c C:
M. A. C. Laguca ".

Os cídadâos que \não possuírem certificado de alistamen
to, antes de 'se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve-

.

rão procurar à Repartição Alistadora, mais próxima, afim dejse munirem do leferido documento.
Florianópolis, 13 de Dezembro de 1945. -

Ten. CeI. Olímp.io IIourão Filho, Chefe da 16a. C. :a.

I
I

Modas\GUASPARI
Ternos e costumes r'sob medidas poro homens e

senhoras. ___!-. Smokings e Jackets.

Vendedor por contc propría Placido l\tIafra.
Rua Felí�')e Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLOP�IANÓPOLIS

,

.,:1

Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal

Drs.

ADVOGADOS

Compra-se

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

RETIRARAM SUAS CASDl- .

D.4.TURA.S

Tórlas as bebidas, inclusiv (' as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catar i- I
nenses. - em vista da certíssi-lma vitória elo aperitivo KNOT.

UEMORROIDIS
EJte ej,p,cifif(,
alivi« cd dÔ''lqj
e evit« 4$

i'uflcfileJ.

Po-

roides, é imediata, alivia
as dõres e o. pruridos,
acalma e evita as cornpll

/ cações infecciosas das ul

cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.da.
as Farmacias em bisnagai
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN,ZAN
PARA HEMORROIDts
Um produto De WIU

o seu dínamo ou . ;motor
de arranoo a

OfiCINA ENALDA
Conselheiro MoEro rre , 13�
,-------�-------
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Numa tarefa vital, 70% da produção de pneus

da fábrica PIRELLI se destinaram às Nacões Unidas!
,

Esta guerra exigiu milhões de pneus e câmaras de ar, absorvendo, prâticamente,

a produção total das Nações Unidas, e restringindo ao mínimo o consumo civil .

..\. intensa produção de gigantescas fábricas destinou-se, dêsse modo, a fins milita-
.

res, quer no equipamento de veículos nas linhas de montagem, quer na eliminação

das "baixas" resultantes das árduas tarefas que os pneus tinham a cumprir.

A essa premente exigência de quantidade e excelência, atendeu. plenamente,

Pirelli S. A., destinando às Nações Unidas 70 % da sua produção.

Eis por que era difícil obter pneus e câmaras de ar Pirelli, embora fôssem

fabricados no Brasil. Mas, essas restrições, impostas pela guerra, deixaram de

existir com o farto abastecimento do mercado nacional, pela fábrica Pirelli. Nessa

tarefa de paz, seus engenheiros, técnicos e operários especializados dedicam,

hoje, o mesmo zêlo que permitiu ao pneu Pirelli consagrar-se como um pro

duto de superior qualidade, cabalmente comprovada nas mais árduas condições

de transporte, durante o período da guerra.

A fábrica Pirelli, em Santo André,
São Paulo - uma grandiosa e mo

delar organização industrial.

@
I.BEL...; •.A.

Pirelli So Ao intensificou, também,
durante a guerra, a fabricação
de cabos e fios, no Brasil,

COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA SÃo PAULO

I t _"-.

._0

,
, "

r:

Longo tempo permaneceram os automobi

listas âo Brasil à espera de pneus .e câmaras

de ar Pirem, Agora, poderão, novamente,

encontrá-Los g ra nd eme n t e aperfeiçoados.

L

\lO

\NTER-AMERtCANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- ---- --------�-�--------------------------------�------------------------------------ �m. Bm-=�=m====�__==�----�

6
.

O eSTADo-Domingo, 30 eI. Dezembro ele ,,..5

CLUBE 12 DE AGOSTO-Reveillon de São Silvestre. Mesas reservadas
Cr S 10,00. Traje: smoking, dinner, summer jacket e branco.

E
II I DA:\'IA POR L"MA NOITE

t conl

spor IVO John W:\10,E (O rei do soco)
.Joan BLO�D;�LL.

!í - ('111 f'i lmr- 10W; de ação! _
Aveuturas eletrizantes! -- Perigos
constantes !

QUADRILHAS DA CIDADE
com

·Philli.p TERH\' - Wondv RAR
Lc - Lutas! - Tiros! - ::\tIorte!

O - Continuação do seriado das
Com ii presença do Exrno. Sr. Dr. - Orhsnrlo Coelho - José Martins ; mil e lima surprezas !

1 () /j_, ( ) II Luiz Galotti, Intenen�or Federal, Abelardo Ferrari - Felix Schae íer ; lMPERIO SUBMARINO
" .

, rt-alizar-sc-a hoi e. a ultima regata Armando Sabino - Ladislau Grams : 9° e o 10° episódios

�::::::::::::::��������������� inter-clubes de 194,5, CUllJ inicio às Arnoldo Cúneo - Nazareno Sintas: COllJ

�, 9,30 horas, promovida pelo Clube Osmar Nunes - Aldo Nunes, Velei- RAY CORJUGA�

-I' V·d S
·

I CINE··�M· Pt Veleiros da Ilha. ros da Ilha: - Raf>rel Linharcs -, Preços: -- Cr8 2.40 (único)

I a Dela f' A-fim-de disputarem a linda taça João Paul'O Guimarães; José Bü- "Imp, 10 (DEZ) anos".
of'ercclda pelo homenageado, Dr. chele - Stavros Kntz ias : Hafucl - Programas do dia 30 deBIOGRAFIA BING CROSBY Fleming, os clubes contendores es- Linhare� Filho - Almir Baixo; Or- dezembro de 1945.

� r�sce� ��11 !OCAM�, estado de calaram os

se.gUlntes 5(.}jl1an�a�tes, Ilando
Filomeno � Haroldo Barba-

SIlVIULT o\NEAl\/fENTE. \\ ASHI:\ GI-O:\, no d ia 24 dc Maio que representam a forca maxuna, to; Gurcltcr BaiXO _ Osvaldo . d
."g - ..- ---- de 1904. Seu nome verddeir o é entre os concorrcntcs ; Iate Clube: Nunes. ODEON - 4 1/2 - 7 hs. _

HARlfY LELLlS CI'OSB Y. Possue '

l I IMPERIAL - As 7 1/3 hs.cabelos castanhos claros, olhos ,. ,. • Sessões ElegantesSra. Dilma Vilela da Luz azúis, mede 111175 de altura e pesa
ss quilos. C -d de Sa-o S."lves-lre

- A mais espetacular apre-
É um ardente entusiasta de C01'- orrl Ô « I )

I sentação cinematográfica em
ridas de cavalos e alimenta a espe- F'lorianóool ís
rança de que �llll dos seus, puros Aut?ridac1�s, da Corri�a de "Sã� Sil�estre" que a benemérita

_ A PARÀl\iOUNT 01' in-sangue venh� a vencer o pareo de Federação Atlética Catannense re.allzara a 31 de dezembro de "1 t .
'

l' d CINES cfOROAhonra do .,Kent uchv Derb�"·. Além I 1945, com inicio ás 20 horas, em Florianópolis,
ei mec 10 os 1 -

de de ser o ],l1�]S famoso dos interpre-] D'
-

Geral: Dr Lothário Paulo Rothfuchs. DO� entrega ao povo desta
te,s da muslea, popular americana, l.r�ç�o -'"

.

L • I Capital, O MELHOR FILME
do sr. J01'- Bmg Crosbv e campeao de "Golf", Arhitros Gerais: Dr. Leob:r�o L�al e Walter Lange. DE TODOS OS TEMPOS'desfruta uma situação previlegiada Serviço de Saúde: Dr. Rm Portmho de Morais.

,. .'
.

no cinema e é o alor mais rico d,o Juiz de Percurso: Paulo ato Scheidemantel.
.

- O UlllCO. fIlme" ao qual to-
fil.ho do sr. mundo. Aní cs de entrar para o ci- Juiz de Partida: Ten. Nelson Coelho. 1 am concedIdas./ PREMIOS
Silva Fon- n ema, Bíng, atuou C01l10 vo�aJista Juizes de Chegada' Waldir Grisard Ten. Ivan Freyesleben Ací DA ACADEMIA!

na orquestra de Paul Wh itrnan, ,.,: ' '. '

,l- fil l\ITII AGRE'conquistando com a sua vóz inimi- Cabral Telve, Hélio Mllton Pereira, Waldir Santos e Darcy Pereira. -, m xume 1.< _J •
-

túvcl, uma vcrdadeha legião de Cronometristas: Dr, Heitor Ferrari e Harol-Ic Pessi Um filme ENCANTAl\IENTO!
fan.s, .. , . "

Contrôle de passagem: 10 pôsto: (Praça 15, esquina João Um filme TERNURA!
Como con,séquenclU de sua mcrr- Pinto) __ Rubens Pinto Vilar, enfim:

,\'el pOP.u.landade Hollywood, por ° -, ,�
, ' ,

,. t ) __ P 1 TC"I POE"1A CINEMATOintermédio da "Paramont. atraiu-o 2 posto. (Praça Iô, esquina Vtsconde Ourt, Pre o au o U_Y.I -

GRAFICO!para o seu meio. onde êle ingressou Lange .

em 1936, para interpretar o filme 30 posto: (Visconde Ouro Preto, defronte ODEON) -- Osval- - Uma mensagem de fé nos
"Ondas Sonóras". Tomou parte a da Silva Husadel. destinos da humanidade!
seguir em várias produções. desta-

40
- L (Praça Pereira Oliveira, defronte Pal. Justiça) O BOM P A S T O Rcando-se em: "Mocidade e Farra", posto:

"Romance no Miss issipi ", "Siof'o- Aldo Nunes. (GOING MY WAY)
n ia Bárbara", ",A Sereia das Ilhas", * * *

COIn
., Tentação de Zanzibar", "A Se- .\I"'DA POSSíY_EL O APRO-, interessa pela renovacão do O novo BING CROSEY

duçâo de :Jlal'l:ocos", "Dl!:as Sem�- ,-_E-I'l'AilIENTO DE LEóNIDAS contrato do seu excele{lte mé- Rise STEVENS - Rarry r-nas de Prazer', "A Canção do Di-
,

" di díreit 1-x ie ", "Coquetel de Estrelas" e

ago-I
RlO, 29 (E.) - O ceun,o. 10 ,1�el, O van.

_ ,

TZGERALD - Portel' HAtÁ.
Campos, ra "O BO}I PASTOR, filme que o Leónidas que, conforme not í- REGII'iTRO CANCELADO - Uma produção leve e eu-

Custódio eons�grou defi�litivament,e, em ver- clames, apresenta uma contu- Rio, 29 (E.) - O Flamengo: cantadora, um verdadeiro bál-
da;d�lI'o ,ator cmemal'Ogmflco.. são no tornozelo direito, a pediu o cancelamento da ins-I samo para os espectadores!

50
. . BlIlg e casado C()11l a ex-artista. . ' . ! ,-

d dOI d U "]'1'sra. ma VieIra Dixie Lee, e, tem 4 filhos. Esteve qual fC;I consIderada lI?-po��u-1 CrIçao o s�u ama 01" r an o
,

- m .SUA) lme exemplo de
de,passagem no Bl'asil, em 1942. te, apos o exame ra.dlOgraflcol Costa (PaulIsta). fe e humIldade, que penetra

Cecilia Lobo; Pelo S('ll desempenho em: "O procedido em São Paulo cne-I �.l t" I D
'

3() 1 D pro{undamente em nossos co-
R P t ," 'b '

. ,"
. -:, a Inees ('O ommgo (C ezem-· �

Carmen Ferreira de 011l as OI
.

- 1 ece cu o P! en�JO gou a esta capital pela manha"
.

bl'O de 1945 i raçoes!da Acadel11lH de Arles e Clenclas

d" "('
' I

'

t I E ld d bl'do cinema, s"granc!o-sc () melhor tendo se apresenta o na C{H�- qD1.".,);'Ii -:: A 13/4 1. ,-, .

mo uran o a su lme

ator cinemntog'ráfico de 1945. celltração dos jogadores brasl-j "espel'�l.f�jegan�e; .

�
hIstona deste lindo filme, O'U-

"O Bom Pastor" - estreiará ho- leiros em São Januál'io.

I
1 -:- CIl';�� .JOlci�AL BRASILEr-1 viremos as vozes maraviUlOsas

ir. _nos C�nes Odeo!] e fn:perial: ,ás" Po�co depois da sua chega- R� Na�o�i'fiH,PLAN NEWS Atuu-: de BING CROSEY e, rugElAJ. 4,1;) 7.00 e /,30 I es�)eetl\ a- d L' 'd f l' lev� "'o pelo' l'd' d .
! ST'EVE.�S nas

.

t "t
-

n

mente z a, eonl a�, o d.IU

11
,<I es. i' lU eqH e açoe",.

doutor Amilcar Giffoni a um :3 -:: Cm e,xtraordinúri?, bel(� e de "THE DAY AFTER FORE-

OS «Can"l'"nne,·r",l'» laboratório, no centro da ci-, maranlhow Shol-t em

TECHNICO-1 VER", "GOING MY WAY",
li Ull dade, onde foram feitas várias, LOPr\...'\;TAZIA DE CARNAVAL "SWINGING ON A STAR",

Após a sua primeira apresenta- chapas radiográficas e l"adios-' (2 lindíssimas partes) "SILENE NIGHT, HOLLY
Cor- çiio em ,nossa Capital. quando foi cópicas. Até as última.s horas 4;- E�te re,almente ,�: "c? ME� NIGH'f" e "A V E-M A R I A"

alvo de merecidos aplausos, o quin- da tarde não era' conhecido, TL�?I.pROS�I!Ll\-IE DE 10DOS OS, de Franz S.CHUBERT:teta vocalista "CANCIONEIROS" "--1 Ientregou-se a sériDs preparativos, ainda, o resultado doo exames, O único filme ao qual foi conce-
- Um filme que o especta-

afim de l"ealizar uma grande Iem- mas, ao que corre em São Ja- dido 7 PR&'1IOS DA ACADEMIA! dor assiste e fica com vontade
parada com n�pertóJ'io escolhido e nuário, aiuQa há 'esperamça de O filme,MlLAyRE ! O ,filme EN-. de cantar.

Mu-
bem ensaiado,

se poder contar com o concur- CANTAMENTO. - O fIlme TER-I IMPORTANTE: - Por fór-Asim é que. o "('�<\NCIOl'l,TETR()S" NURA ' " "

acha-se em "ponto de bala" como 80 daquele jogador, pelo menos {'ma' mensagem de fé nos desti-' ça �e contrato e por determi·
se costuma dize,", tendo ,já traçado nos jogos finais do campeona- nos da humanidade! naçao da. própria PARA-
o seu programa pam Janeiro. to sulamericano. O BOM P A S T O R MOUNT e de acórd,o com o queSegundo dados colhidos, o "C.,AN- * * * se vem d odI.IO:-;'EIROS" exibir-se-á. no Abrigo (GOING MY WAY) . processan O em t o o

de Menores e Colônia Santa Tere- PJROGRAMA PARA HOJE com
' Brasil, ficam obrigatoriamente

za. aonde realizará fes.tivais recrea- Flltebo[ O m)"\'O BING CROSBY -- Rise, 'alterados os preços das en-
ti"os para os que ali se acham l"e- TREINO DA SELEÇÃO BRA- STEG;��)ema ���;�a���ã���t,LD i tradas, bem como RIGOROSA-
colhidos. SILEIRA Emoldurando a sublime histól"Ía MENTE SlJSPENSAS TODASNão resta a men'Or dúvida de que Estádio do Vasco, à tarde. deste filme. ouçam a maravilhosa E QUAISQUER ENTRADASé uma ótima idéia do con.iunto do OS
p opu 1 a r "l\L<\SCOTE", levando ROSÁRIO CENTRAL X voz de BING eR . BY nas inteJ'- DE FAVOR EXCEPTUANDO

pretações de "THE DAY AFT'ER SE UNICA'àquela gente os acórdes bonitos da S. PAULO FOREVER", "GOING lVlY WAY",
. MENTE AS PiER-"

música popula,' do Brasil. Aguarde- No Paooembú, à tarde. "SWINGING ON A STAR"'. "51- MANENTES FORNECIDOS A
mos pois, os "Cancioneiros".

PAISSANDÚ X MADUREIRA LENT NIGHT, HOLLY NlGHT" e, IMPRENSA E AUTORIDA-ACT.
Em Belém. "AVE-:MARIA" de Sohubert. DES!

-------------- O filme que se vê e revê! PCHALAGO X BOTAFOGO ATE�ÇÃO: _ Por fÕl'ça do Cf>n- ortanto, ficarão vigorando
No estádio Municipal de Li- trato e conforme vem se verifican- OS seguintes PRECOS:

ma, dn em todo o Brasil. por determi- ODEON - Adultos:� - Cr$
,JOGO AMISTOSO nação da própria PA.R...<\l\lOl'NT, fi- 6,00 _:_ Crianças e Estudantes

. cam alterados os preços de entra- C <1t 4 00DBI Castillo x Astóna
das. que serão os seguintes: :;- 1''lI', -�Geral - Cr$

* * *
ADCLTOS: - Cr$ 6,00 - CRk\N- ,-,,00 - Na Sessa.o de 7 hs.

O S. CRISTOVÃO IRÁ A BELO ÇAS e ESTC-DA:NTES - Cr$ 4,Ü'(} Cr$ 6,00 (Único).
HORIZONTE - Geral: - Cr$ 3,00. D,lPERIAL - .Adulte<:·

R· '>9 (E) O S C
.

t CE\'Sl'RA: - "Livre" - Crian- Cr<ôl: 500 - E t d t�:10, '" .
-

. ns 0-
ças maiores de 5 anos poderáo en- Cr'll' " S u an es.

vão está em negociações para trar. $ 4,00.
ir jogar em Belo HorizonteI:\IPEHL\L - :2 I1l)ras, -Censura: - "LIVRE"
contra o Amt>rica e o Atlético �J�ti�é;. �o,�aru!h{)J I Crian2as maires de 5 anos

Mineiro em meiados de janeiro 1 - 111lll( :' l] TI ,_ �)F B. _ pCderao entrar na sessão de2 - ()cupaçl)cs Imlsltadas p, ;) --

4 1 ') h '

I próx!mo, , ',. _, '. _

SI1<lrt Co]. ,- oras.

HJ,-' (O:\TPiL\RA ::'IiO :1 - O (�ato ri,. De. Jekm - Des.

LEI 1\
BWl'A}'{I(�n Colorido, - :1 P(}s�nt(' outra vez - .. An'f A REVISTA

Des. Colo,'i<!ofl.Rio, 29 (E.) - O Botafogo 4 - 1.'11\ "i'me chei!) de en](I{'(JPS, O VALE DO ITAJAlcOlTInnicbu à F. ::\1. F. que se (' (Iue pr',y ['a f'onst�U1tes tu!'cit];;s: . �

-_.=.-

I o ESTADOTEODORO fERRARI
proprietário da

Iate Veleiros encontrar-se-ão
da baía sul

e

hoje na
•

falaCONFEITARIA CHIQUINHO
FELICIDADES
dese ie aos seus Iregueees e amigos

EM

ANIVERSÁRIOS:

Deflui, nesta da tn , o aniversát'Ío
da exma. sra. Dilma Vilela da Luz
digna eapôaa do sr Alvaro Vilela
da Luz, comerciário,

'Fazem anos hoje:
o sr. dr. Nicolou Olavan

Oliveira;
a srta. Léa, filha

ge Lacerda;
o jovem Jorge,

des. Henrique da
tes;

a srta. Evanquélia Morais
Savas, filha do sr. Nicolau Es
tefano Savas :

a srta. Maria Zenaide San
tiago, fun.cionária da A. C. E.
S. P.
Fazem anos amanhãr
a exma. sra. Lilia Seara, dig

na e spôsa do sr. Aurélio Sea
ra, radio telegrafista do Exér
cito Nacional, atualmente ser

vindo no 2° Btl. Rdv., em La-
jes;
a menina Agues

filhinha do sr. prof.
Campos;

a exnla.

Garcia:
a srta.
a srta.

Melo;
o sr. João Rafael Sardá;
o S1'. Maurício Duarte;
o sr. José Bernardes;·
o sr. Miguel Lopes Torres;
o sr. Itamar Ferreira;
o menino Milton Portela;;
a exIUa. sra, Iene Simone

Ramos;
a exma. sra. Laudelina

reia. Bruno;
a ,srta. Lilia Linhaires;'
o sr. Euclides Pel'r'one;
a srta. Noemi Cunha;
a srta. Teresi'l1.ha Izabel

niz;
a srta. Léa Carvalho;
a srta. Silvia Léa Busch.

NASCIMENTOS:
NELSON

O lar feliz do sr; Ten. Nelson
Coelho, do Exército Nacional,
foi enriquecido, dia 23 último,
co mo advento de um robusto
garoto, que tomou o nome de
Nelson.

Móveis de Aço, Arquivos e
Cofres (CSvtHHéSI S})
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & ClA
Felipe Schmidt. 2 - lo and,

0;.1 J'�'
rl�1 Se a

J' �Natureza Falft(J]

Nieda e Nlooo,
por intermédio de seus

pais, ten. Nelson de
Oliveira Coelho e as

pôsa, participam o nas

cimento de seu irmão-
zinho N E L S O N REGULAI
Fpolis .• 23/12/45

--------3V--=.. ! Vende-se
Por motivo de viagem

sala de jantor
quarto da casal

1 gabir.ete
1 pequena biblioteca.'

Tratar Praça Getúlio Vargoll. 19.
1O.�5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tênis .Clubs - Dia 31,
dinner e summer [acket

Joalheria

(.1 ::i"""o-Domingo. 30 ". Dezemt»ro '18 1945
------------------------------------------------------------���----------------------------------------------------------------------------�

Lira Reveillon de São
branco. Reservas

(A pedido],

Silvestre.
de mesase

Moritz_

7

Traje:
na

smoking,

RUQ Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

dl
CAPTTAL: rR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua TrajanO, 23 • Florianópolis

Agradecimento
Afonso L. da A.sis. J. Aureliano da
Asei. e Gu.toj1a de Asais penhora
dis.irnoil agradecem ao. facultati
vo. Drs. João Muniz da Aragão e

Auguilto de Paula, pela assistencia
dedicada prestada até os ultimo.
rncrnerrtcs da .ua ine.quecivel e
pranteada mãe Maria Sarafina
Vieira da Ai,i.; de coração exten

.ivo. à. virtuosas Irmã. do Hospí
tal de Caridada pela. muita.aten
çõe. dispensadas à finada durante
.ua enfermidade, bem como ao

Desembargador Medairos Filho.
Provedor do Hospital de Caridade
e Mesa Administrativa e a toda.
08 penoas que nos acompanha
ram J.1!.0 doloroso transe, 011 que
enviaram flores, telegrama., car

tõe. , acompanhGlram o cortejo Ifunebre até a última morada da
finada.

CASA -- CR$ 400�OO
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeant8dos.1Informações fon .. s }(122 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

Correio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

VIAGENS
fpolls. -- loinvile

o Vigor e a Perfeição
do Corpo Humano

RTAQUE DIRETAMENTE IS CIlUSIS DE SUl MIGREZIl E DESELEGftNCl1l 1
I
!

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

Fiuza Lima & Irmãos

I i
Banco do Distrito Federal S. A. I

I

II
�======���=======I

l\!�!�!_s� u�l��cac.�� I
max" - mil rotações - força 1
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

I

te de óleo-
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Marítimos. Tr e tar com Sido
nei Noceti à rua João Pinto I

34. Telefone 1134.

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfos 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Saída. - 2 hora. damadrugada

Joinvile -. Fpolis.

VIKELP - um concentrado de sais minerais

iodo-vítamínico - ataca diretamente as causas

da magreza e do esgotamento.
A super-alimentação, os alimentos ricos em gorduras e

amidos, de nada valem se as glândulas internas não pro

duzem o suco gástrico em quantidade necessária para

digeri-los. As grandes reservas de minerais facilmente

assimiláveis, de VIKELP, nutrem essas glân
dulas forçando-as a produzir maior quanti
dade desse suco, o que torna aproveítaveís
todos os fatores básicos do peso, na

alimentação - amilácios, gorduras, etc.

1'01' outro lado, o Iodo natural contido

em VIKELP, regula e nutre as glândulas
'ínternas que controlam o metabolismo,

convertendo os alimentos bem digeridos em
carnes rijas, músculos, em novas forças e

energias. O organismo carece de ferro,

cobre, fosfatos de cálcio. V I K E LP

contém to/los êsses elementos e mais

a vitamina B-I, a mais importante

para a saúde, em doses exatas para

as necessidades diárias.

Comece a tomar VIKELP hoje mes

mo. Dentro de pouco tempo terá

aumentado muitos quilos em seu

peso e sentirá novas forças e os

nervos perfeitamente calmos.

VIKELP é accessível a todos e acha-se

à venda nas boas farmácias e drogarias.

.... .:...

�
VIKELP

I

EDITAL BREVEMENTE

I
!

í'j"j
I
, :

PROCURE A

Alfai�!a!��p;��l��i !�a!OI�ello I
fNSTITUTO es DIAGNOSTICO

WNICO ,

'

ORe DJALMA
MOELLMANN'

Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Muntagem de rádios, Ampli

ficadol es-'I'ransmisllo.-es
Material importado direta

mente dali U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Btihm
Electra - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

Florianópoli.
'{ua Jo@l.o Pinto n. 29 _. Sob.

Sapª.tO.ria.·:.:'> ••Jurity:_
Rúil;,Ti ra'efe'ntes·· ,19"'
Apresêntà: seus.âl{imos'rno'
delbs<-erTl calcados Jinos,.

,

para senhoras '"
.. ;

IMPOSTO SINDICAL
O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GAÇÃO MARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 3°
andar, salas 4 e .5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituído pelo decreto-lei n. 1.4e2, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do 'I'raba-

Dr.ta��. SG!lr��2!�� E:&_llhO'
Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada

li em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que

médica do Centro Espírita o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido ILuz, Caridade e Amor, co. pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA

munica a mudança do seu SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de

consultório para a Rua janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida

do Senado, 317-2° andar, ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452

Rio de Janeiro, onde passa a de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580

of&:recer os seus préstimos. da .referi'_�a Consolidação.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en'lvelope selado ",para ares·

posta.

PormC(lo peh; UD1'Voerlrtdac!.. d. a.n.brta
Com pratica' DOO ho�ltclll IIW'eJ)eU.!l .o

Cl1IUca mlidlila .m pra]. �trI&. COQ.
.. do sfa'têro& Den-OIIO, aPAAlllo rui»

url:n.Arto do homem .. da mulher
......... �eol Da. PAULO 'I'AV..-
OUTIIO � RadiolOS'la Cll:lúca com o dr.

I Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA
tlan� 11.. Ábreu campauarto (.0 hu.

I
'011. bpcc1allu.do 'I!ID �. .. ..ad.

Saída. -- 9 hora. da manha
Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL Ptlbllca. PQla tT!I.i....raldad.3 do .R.10 de .la-

Il.trO. - Gabinete d. Rato X - ZIectro-

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I
'lVd10a0raflll elfn1ca - KetaboUJlmo _-

Informações nesta redação
.

I
Ed'f" C

•

FI ' 1 lIIlI - ·-D...·_A� Duod.--' - "-b·-.·-1 lClO ruzelro - orianopo Is, eu --� ........ ,_..... _.., ....

1. fllllotAtrap1a _ T..AlltJnltMfo ". m1eJoc».
-------------- ....__ copia (i lLII4liH clflI1ea. - Rua FW'IIAII6O

SINDICATO XACIOXAL DAS E}'IPRESAS DE XAVEGAÇÃO
MARÍTIlUA

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ?

----------------------------------------------....----�

ADVOGL-\_DOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Deverá assumir o cargo de Secretário da Fazenda, amanhã, o jornalista Jau Guedes,
que já se distinguiu como membro do Conselho Administrativo durante

o Govêrno do dr.. Nerêu Ramos. í

t:

l

Florl,anõpolb, 30 ele DezemDro (!J� '9��

Caiu o letreiro o crime das
malas
Rio, 29 (E) - Antonio Soa

res Bento, o autor do crime das Imalas, impetrou, ontem, por I
intermedio de seu advogado
uma ordem de "habeas corpus"
para defender-se em liberdade,
sob o fundamento de que sua

detenção se tornou ilegal pois
não se encerrou ainda o suma

rio de culpa, embora já se te
nha esgotado o prazo para se

rem ouvidas as testemunhas de
acusação .

Os autos toram conclusos ao

juiz para decisão.

Ontem, quando grande era o

movimento na rua Felipe Sch

mídt, o letreiro da Casa Mun
dial, resolveu deixar o mundo, e

despencou-se na cabeça de uma
senhora que passava na ocasião,
ficando a mesma sériamente
ferida.
O fato é daqueles que pode

acontecer com qualquer letreiro
entretanto êste, segundo apu
ramos, estava mal colocado, era
.preso por dois fios de arame

que não estavam de acõrdo pa
ra o pêso do letreiro. Como êste

.terão outros em nossa cidade,
e, seria conveniente que os pro
prietários das casas comerciais
que têm letreiros pendurados,
mandassem examinar a segu
rança que os mesmos oferecem,
não só para evitar ocorrências
como esta, como também para
livrarem-se da responsabilidade
civil a que juridicamente estão
sujeitos, da qual não se escapa
rão de forma alguma se a viti
ma conseguir provar que o ob
jeto do acidente não oferecia a

segurança desejada.

Exposição de leary
Margarida

Por D. F. Aquino
Grande sucesso obteve a 15a

Exposição de Pintura do já con

sagrado pintor catarinense Aca
Ity Margarida, o qual, não é mais
.um principiante ou amador que
sinta, apenas, o prazer de jogar
com as tintas.
Acary é o verdadeiro pintor

nato de nossa terra, que nasceu

para a sua arte e com ela vive,
dando vida ás belezas desconhe
cidas da ilha, fazendo verdadei
ras sinfonias coloridas com seu

RITZ Hoje, Domingo .às .píncél preciso e harmonioso,14 horas numa síntese de sonho e ideal.
lo NoHcio. da .emORa 45x47 - DrB As suas télas a óleo são tes-20 Ronald Colman e Jane Wyott temunho de valor artístico. En-em HORIZONTE PERDIDO
Uma gigante.ca produção de tre os trabalhos mais apreciá-

Frank Capra. veis da 15a Exposiçáo, podemos
3° Mickey Rooney, rreddie Bartho- salientar, o quadro "Rio do Ra-

lomewe Spencer,Tracy em tones", dedicado ao exmo. sr.MARUJO INTREPIDO .

L' G II ttí dd: I tUm drama de ação vertigino.o
ar. UIZ a o 1, . n erven-

pauado em alto mar, onde o� 'tor Federal. Também de grande
:marujos enfrentam a. furia. valor artístico é a tela "Dia CIa-

do. alementos.
Livra de cansura

Preço.: Cr$ 3.00 e 2.40

APENAS Crf 3,00
Com e88& ínfima quantia Vod

está auxiliando o leu próximo.
Contribua para a Caixa de Enaelu
_. Indi�ent.. de Floria.ópeU..

ro" ou "Arvore Simbólica ", de
dicada á exma. sra. Aderbal
Ramos da Silva.

ROXY Hoje, Domingo, às' Muito feliz foi o artísta ao

14 horas pintar o retrato do exmo. sr. gal.
lo Cina Jornal Brasileiro. DFB Eurico Gaspar Dutra, (o general
20 Spencer Tracy e Michey Rooney da Vitória) quadro que causou

em: MARUJO IN·.1'RÉPIDO grande interêsse aos que visita-
30 • 12' e 13' epí.ódios do seriado ram a Galeria de Arte da RuaO FANTASMA "

40 Ronald Colman e Jane Wyatt Fellpe Schmldt.
em HORIZONTE PERDIDO

I
Informou-nos o artista que o

Um celuloide magnificamente referido quadro foi adquirido
,se�sacio�al. por destacados membros do P.

ImproprIo ate 10 anos

IS
D
'-

Preço único: Cr$ 2 40 .., os quais farao oferta da
, ,

obra ao sr. dr. Nerêu Ramos,
RITZ às 18,30 e 20,30 horas condutor da vitória do P. S. D.

ROXY, às 19,30 horas em nosso Estado.
Salientamos também as aqua-

relas expostas, pois os aspectos

Iregionais focalizados, onde há
sombreado, harmonia das côres
e perspectiva, dão-nos idéias
vivas dos originais.
Encerrando no dia 31 do cor

rente, a sua' 15a Exposição, o

distinto pintor, por nosso inter
médio, agradece a todos que se

dignaram visitar sua arte e que
adquiriram seus trabalhos, de
sej ando a, todos Boas Festas e

Feliz Ano Novo.

Se..ões Chicll
Donald Oconor, Peggy Ryan, J(i1ckie

Oakie e Ann Blyth em

TRADIÇAo ARTÍSTICA
Uma hi.tória enlevada de ricas
emoções entremedo. de u'a morna

nOlltalgia pelos dias idos.
O romance de uma família de
«vaudevjlle», com suaa agruras e

triunfos, sempre inesperados.
Impróprio até 14 'uno.

No programa:
Cine Jornal Brasileiro D.F ,B.
Notícias do Dia - Jornal

Preço.; - RITZ - Cr$ 5.00 e 2,40
ROXY 3,60 e 2,40

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÓES,
COCEIRAS,
F R f E�J)R,A S,
ESPINHAS/ETC.

presentondo

o Relógio provado por Grandes Exércitos!
Há, no serviço militar, condicões
de trabalho de tal modo nides
que fariam falhar um relógio
comum. Por isso Tissot criou
o novo modêlo Militar, relógio
de excepcional resistência e pre
cisão, que logo se tornou o prefe
rido das classes armadas em todo
o mundo. É um relógio forte
para homens fortes. Reforçado,
protegido contra choques, im
permeavel à água e à poeira,
insensível ao calor, ao frio, e

à eletricidade, "Tissot Militar"
suporta as mais duras provas
sem que isso altere a precisão

do seu funcionamento. Adernais,
possue o certificado Tissot de
Garantia Contra Acidentes que
inclue até a quebra do vidro.
E caso não seja possível o seu

consêrto, V. S. receberá um

novo relógio. Conheça o Tissot
Militar em exposição nas boas
relojoarias.

OMEGA
PRODUTO DA SOCIÉT� SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORLOGERE

GENtõBRA -- SUíÇA

.1.

I
1

I
I

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.·4

,

lAViSO aos I PROFESSORA Inavegantes Da tilografia a

C0rrespondência Comercial

I - I Rua Alvaro de Carvalho, 65 1-XO\'Cl York - (S. I. H.l -

Anunciou-se recentemente outro

desenvolvimento científico lle tem-
olectrón ico controlava os postos de
sinalizacâo em proveito elas em

harcações norte-americanas e alia-

po ele guerra que até então se con

servava em segredo. T'rata-se de
um dlspositivo electrônico usado

das, sendo I)Ol' vêzes Interrompi
pela Guarda Costeira elos Estados

do para negar qualquer serviço in
Unidos, por meio elo qual uma

voluntário ao inimigo.
-érie de sinai-, expedidos em cócl i-

go pelo rádio, de uma estacao C(1)' O sistema foi empregado em

tral ele contrôle, fazem runctonar Pearl Harbor . Midway, Alasca. nos

postos ele na vegacão tais como Í<\. litora is ([0:-: I�E, CU. e no Pacífico

róis, ballza«, buzinas e campainhas Sul. Em épocas ele paz, o seu em-

elétricas contra nevoeiros. prêgo trará economia e maior efi�
-

Durante a guerra, {) aparêlho ciência á na vsgação.
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