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Os votos dados, até ontem, ao General Outra, somam o total de: 1

2.011.000; ao Brigadeiro Eduardo Gomes,' sobem a: 1.120.325.
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P�Z, TRABALHO E HARMO I�
RlO 10 (O Estado) OS'_ ôb

'-

l'esult'ados do leito d 2d" _

rnao so !'e o mesmo. �ao eS�fl:s �e todos os brasileiros, tendo

zembro revel P-d e. _. de - �ermmou o cel. LIma .l:' 1- a frente um homem em cujo
•

"

'

R
él:n o aposl���. do gueíredo - as primeiras quali- coração, não há lugar para o

Partido ,_oocml Democrático dades d f t id I d 'd'
.. " .

cuio candid
' . ':..' "

o u uro presi ente . a o 10, pOIS que e todo constituí-
•

J
"

ato a presidência: República. Com elas tenho ab· do de bondade Paz traba lho e
aa República gal G .. -) ,

' . , ... 1 'J

tr
-

te t'
. asp_al u E,olu�a certeza, em muito lu- harmonia, será o seu lema -

dIa, os en � u�a vo;�çao ca- crara o Brasil, num governo concluiu o coronel Lima Fi-
a ve� mais a a, es .ao sendo qU8 visa a harmonia de viver gueiredo".acolhidos com entusiasmo na

sé.d� daquela agremiação parti.
dana que se conserva sempre
repleta de correligionários.
Urr dos representantes do

"Diário da Noite", ali esteve

para ouvir a impressão do gal.
Eurico Gaspar Dutra sôbre o

pleito. E o ministro da Guerra
do govêrno do sr. Getúlio Var
gas, preferiu não falar objeti
vamente sôbre as eleições, te
cendo palavras de concórdia.
Disse s. excía.: "Neste mo

mento, o que mais almejo é a

paz e a união de tôda a famí
lia brasileira, para que o Bra
sil progrida de acordo com suas

pujantes possibilidades".
O jornalista pediu, depois,

ao cel. Lima Figueiredo, que
ali se encontrava, que Ia.usse
sôbre o pleito de 2 de dezem
bro. Abstendo-se de tecer co

mentários sôbre o pleito pro
priamente dito, o cel. Lima Fi
gueiredo achou mais acertado
falar sôbre a personalidade do
candidato que as urnas vem

consagrando. E o fez da se

guinte forma: "Trabalho com

o gal, Gaspar Dutra desde 1938
e pude, através de contactos
diários, verificar a verdadeira
expressão de sua personalida
de. Nunca o vi deixar uma em

prêsa em meio do caminho. Le
va até o fim tôdas as jornadas
que se propõe. Deste modo,
quando o vi aceitar o lança
mento de sua candidatura, ti
ve clara a noção de que já esta
va vitorioso. O generalDutra é
um perfeito coordenador. Tem
o senso de equilíbrio e a noção
exata da oportunidade. Sabe
quando atuar, quando ficar in
diferente e quando agir com

firmeza. É calmo e impenetrá- Avel. Diz, apenas, o que quer,
vendo o que pode confiar a ca

da pessôa que com êle lida.
Tem uma capacidade de traba
lho incomparável. Quando es-

tuda um assunto, só quer con
versar sôbre êle e muitas vezes,

depois de recolhido ao leito, le
vanta-se para retomar o estu
do, .chamando para isso quan
do necessário seus auxiliares,
alta madrugada. Tem uma re

sistência física notável, sendo
dificil a seus auxiliares acom

panha-lo sem cansaço. Possui
uma visão surpreendente dos

grandes problemas nacionais e

sabe, claramente, após o de
bate e a exposição de qualquer
assunto mas com clareza e

acertadamente, dar sua opi-

PRATICAMENTE ELEITO
O GENERAL OUTRA

Río, 11 (A.N.) - O "O Jornal", esereve e �\s apuracões de
ôntem elevaram as cédulas contadas a mais de três :ritilhões
ou seja, mais da metade presumível dos votantes. As diferen
ças entre Q,S três candidatos mantiveram-se no mesmo pro
gresso e já agora a maioria do g-eneral Dutra sôbre o brlgadel
ro Eduardo Gomes é superior a seiscentos mil votos. .. . ....

Uma apreciação geral sôbre os votos apurados e as zonas

dle onde procedem dão uma Indicação segura de que o g-eneral
Dutra está praticamente eleito. Restam, poucas probabílídades
de uma, modificação no quadro eleítoral, a não ser no sentado
de reduzir a (Ufertmça numérica entre os votos (lados nos dois
candídatos, Tudo indica, portanto, que, daqui por diante. as

novas apurações t-erão, apenas, o Interêsse secundário de lixar
a percentagem de votos, não alterando, suhstancíalmente, o

resultado final.

Obrigações de guerra
Rio, 11 (O Estado) - Nos nove primeiros meses de 1945,

o recolhimento compulsório de Obrigações de Guerra totalí-
zou a importância de Cr- 1.174.046.801,40, contra .

Cr$ 891.435.130,40, em identico período de 1944. Houve, por
tanto, no corrente exercício, uma diferença para mais, de ....
Cr$ 282.611.671,00. O progresso mais considerável nessas arre

cadações foi o que se verificou no Distrito Federal, onde o au

mento conseguido atingiu a Cr$ 112.586.037,90, vindo em se

guida São Paulo, com um acrescimo de Cr$ 62.078.767,70,

Referências ao custo da vida
Rio, 11 (O Estado) - O ministro da :B'azenda, sr. Pires do

Rio, em circular recomendou a todos os bancos que em seus Irelatórios, destinados à publicação, façam sempre referências
ao custo da vida. Essa providência, segundo se esclarece, des-I
tina-se a fazer com que o povo tenha certa compreensão da

realidade de suas condições econômicas em face dos excessos

provocados pela inflação, cujos altos níveis atingiram nos úl�
timos dez anos a grandes proporções.

ft SENTENca DAS URNIS
Rio, 11 (.\. X.) - O org'am udenísta "O Jorual", escreve,

hoje:
::\'ão é preciso incomodar generais e outras altas patentes

das fô reas nrmadax, como teimam em fal'.er alguns jornais, pa
ra se s�ber se o presidente eleito será empossado. Não pode
subsistir dúvida a esse respeito. Qunndo as fúrças firmadas se

uniram para varrer de vez com a dltadura, que há quase oito

anos perdurava, elas estavam plenamente convencidas de que
só por essa Iurma, removendo o maior dos obstáculos, o Bra

sil ficaria apto a eseolher livremente os seus dirig'entes e re

presentantes no Pnrlameuto•.Jamais visaram, seguras tio êxí

to e dos fins do movimento, .aVOl'ecer êste ou aquele dos can

didatos, já es{'olllidos, em plena faina, e que deviam disputar
os suíraglos d() povo, num pleito soh a guarda da justiça. A s�a
reallsação, nas condições em que se feriu, t.?rnando-se o m�l�
belo o mais ordeiro e o mais lídimo dos pleitos em uosso pais,

, • _ A

nunca tería sid',o possível se não fosse tornada a decisão una

nime e salvadora das fôrcas armadas, numa ínspíração patríõ
tica, interrompendo o processo de agitação do ambiente nacio

nal estancando em sua própria fonte n origem de tôda a eon

fusão, propositadamente lançada para. servir a desig'oios ela

ros e Insofismável do eontínuísmo.
Se o I)OVO acertou ou errou na escolha" isso é outro assun

to. !Ias o objetivo imediato, que determinou o golpe fulmina,n

te die 29 de outubro, foi eonseg'uído em tôda a sua plenitude.
Que é que se reclamava, senão a índíspensãvel garantia para

eleições livres, e com elas a reintegração (lo Brastl na (lemo

cracía'i Nínguém pôs em dúvida a lisura do pleito do dia 2. Em

todo o país, o eleitor votou com Iíberdade, não houve. coação
nem barulho, não se repetiu nenhuma. das cenas deprtmentes,
muito comuns noutros tempos, em que bandos exaltados Inva

diam as secções eleitorais, para fugir com as urnas ou para

quebrá-las, resolvendo por esses meios violentos os. casos de

denota em perspectiva.
Não há l}roblema nem (luest.ões, nesse episódio inicial da

marcha para .it democracia: assim, o presidente eleito, por sen

tença das urnas livres, assumirá lóg'icamente, seguramente, o

alto posto de chefe da Nação.
---------------------

---- -

faltam poucos diasPreparam-se
para voltar para a posse

Rio, 10 (O Estado) "A
Peíping, 11 (U, P.) - A de- Noite" abre sua secção politica'

legação, do govêrno central
com esta interessante nota,

prepara-se para voltar a Chan- em torno da espectativa que já
Chung, encarregada da respon- se vai fazendo sentir sõbre o

sabilidade de tomar o contrôle
que será, em suas tendências,

da Mandchuria das fôrças de
a futura assembléia consti

ocupação soviéticas e da d8VO- tuinte: "Dentro de quinze
lução d.aq_uelas pro:,íncias a� dias, a nação �onhecerá prova
generalíssímo C h 1 a n g KaI velmente o resultado das elei-
Shek.

I
ções presidenciais. Mais, alqu-

_.

,
mas semanas, proclamado pelo

"SE:\IAXA ])0 SEH\'I(.:O )I1LITAH" Tribunal Superior Eleitoral o

Em comemoracão á SE.MA.l'\TA candidato vitorioso, Q atual ga
DO SERVIÇO MILITAR, cujo vêrno da República lhe trans
programa está sendo executado mitirá O exercício do poder,
pela 16a. C. R .. ocuparam o mi- in i, -ianao-se no país uma vida
crofone da Rádio Guarujá, gentil nova.
e patrioticamente cedido pelo seu

Dnretor, os 2°.s Tenentes João O ministro da Justiça, por
Perminio dos Santos e João Pau- mais uma vez disse aos jorna
lo de Sousa, devendo ainda dis- listas acreditados .7untO ao
correrem sôbre o Servico Militar, se?.l gabinete 'que o presidentepela mesma RádlÍo Dif�sara, ho-

je o jornalista Gustavo Neves, e José Linhares passaria o ga-
nas 5.a G.a e Sábado, respectiva- vêrno ao seu suceSSOT legítimo,
mente, os S1's. Cap. Fortunato tão cedo quanto possivel, isto
Ferraz Gominho, 2° Ten. Hermi- é, alguns dias após a comuni
nio da Rosa Luz e Ten. CeI. Olim-
pio Mourão Filho, êste encerran- cação pela autoridade compe-
do a comemoração da semana, tente, que 'Ié aquela egregia

côrte.
A 31 de dezembro, duas 01.1-

três semanas mais tarde, insta
lar-se-á no Pal� 'ia Tiradentes.
a Assembléia Nacional Consti
tuinte.

DA PAZ SOCIAL
Rio, 11 (O Estado) -

AnteS!
. O'rganizações agrícolas, ca-

da .dia vinte do cOl�rente será plantar a �efinitiva harmonia merci�is e industriais.
. _

assmada, nesta capItal. por de- entre patroes e trabalhadores. ASSIm, c a d a orgamzaçao
leg'1ções de empregados e em-I Estabelece o importante do- fundaria cooperativas para os

pregadores, a Carta de Paz f cumento a participação dos I seus servidores e respectivas
Social, elaborada por inic"ati- empregados nos lucros anuais famílias, proporcionaria a�3is

va do sr. João Daudt de Olivei- das empresas a que pertcn- tência médica e jurídica, den
ra, presidente da Confederação cem, na base de dez por cento. tária, instrução desde a escola

das Associações Comerciais do Reconhecem as classes pro- primál'ia até á Universidade,

Brasil., dutoras que lhes cabe contri- casas próprias, etc.
À solenidade da assinatura buir, eficientemente, para o Contudo, parece. que a ten-

comparecerão o presidente Jo- bem-estar dos seus dedicados dência de alguns futuros depu- Batavia, 11 (U. P.) - Doze

sé Linhares e todos os lTl- cooperadores. E isso é hoie tados é no sentido de dar aos a v i õ e s britânicos atirar8m

nistros, bem como os membros ponto pacífico entre a maioria trabalhadores participação di- bombas de três toneladas sóbre

do corpo diplomático. Estarão dos nossos mais esclarecidos réta nos lucros, isto é, em es- embasamentos de artilharia

p�esentes as. delegações dos 01'- homens de negócios.. . Ipécie., indonesianos na costa de um

O'aos sindIcaIS de empregados e A Carta de Paz SOCial, cUJo O que sera melhor para o lago ao sul de Ambarawa e ca

�mpregadores de todos os Es- texto já foi divulgado pela im- trabalhador? Receber par'Lici-1 nhonearam e bombardeal'J.m

tados da Federação. A Carta prensa, estabelece a participa- pação compulsória em espécie ',edifíCiOS na área de bosques do

da Paz Social surgirá para im- ção dil'éta dos empregados nas ou tê-la em utilidades? lado oposto do lago.

CARTA
Camisas, Gravatas, Pijamcs
Meiasda. melhores, pelos me

Dores preços .6 na CASA MJ�
CILA NEA - Ruo C. Mafre, 6,

Bombas de
3 toneladas
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r-MãGÃ·���:]
-....... .........

ARITMÉTICA

- Chiquito, mãetua compra
duascinco laranjas; se tomares

delas, qual é o resultado?
- É ... uma surra!

OS DOIS ORNAMENTADO
RES

UIr). 4rupo de bombardeiros Moequi to da R. A. F. (B, N. S.)
----------------�----------�----------------------------------------------------------

Clube 12 de Agosto

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEft1ENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS, CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
Oi Pálidol. D.p.up.r.dol,
E.got.dol, Anêmicol, Mi ••
que erlsm M.grol, Crilnç••
raquítico., r.c.b.rio a tenl-
ficação g.rol do orgui_mo

com o \ I· QUEIXAS E RECLAMAÇõES

S I
PREZADO I,EITOR: Se o que !he

a n U U 8 O O I "
in terussa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

:::\",10 o escândalo que a sua reclamação
Llc D.N.S.P. n' 199, da 1921 , OH queixa podei-á vil' a causar, encanu-

nbc-a á SECÇÃO RJ�tLAJ\IAÇüfS,
ele O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de queru

I �----------------------

O E,STADO
Diário MATUTINO

À rua do Ouvidor, entre a

atual rua Sachet e a dos Ouri
ves, cortada pela Avenida, ha
via, outrora, a Livraria Mon

gíe, em frente à qual era esta
belecido o cabelereiro Desma
rais.

-- Temos os dois a mesma

profissão -- dizia o livreiro ao

seu velho amigo de palestras à
porta. -- Ambos nós adorna
mos as cabeças.

E concluia:
=: Eu por dentro, e você por

fora!'
Que a Índia contribue com

39,7% para a produção mun

dial do arroz.

Que mais ou menos dois têr- I
ços do pêso total do corpo hu
mano compõem-se de pura
água.
Que a temperatura sobe nos

poços e minas à razão de 1

gráu Fahrenheit para cada 60

pés de profundidade.
Que, segundo os

astrônO-1
!!!I-------------------------

mos, não podem ocorrer mais E t
�

d d 1de três eclipses da lua por ano, S a e a ver a e.
havendo mesmo alguns anos . Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
em que o nosso satélite não se modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance
eclipsa nenhuma vez. I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
Que o mundo animal é com-

PREÇOS SEM RIV IS'pletamente diferente do mun- A .

do humano; que os cães, por Não comprem seus calçados sem v.isitar a

exemplo, vêm tôdas as coisas «Tamanca -a Barrel-rospor gris-pálído ; que a visão ri
.

))
das galinhas aumenta de 50'!c RUA CONSELHEIRO MAFRA,.41
as proporções das coisas; e que
os peixes vêm no Homo Sa-

piens uma figura despropor
cionada e de elevada estatura,
que assustaria os próprios ho
mens se eles assim se pudes
sem contemplar.
Que os geólogos revelaram

um faro interessante sôbre as

cachoeiras do Niágara: elas
se deslocam lentamente sôbre
o rio; que, em sua origem, as

quedas estavam situadas em

Youngstown, onde o rio Niá-
gara penetra no lago Ontário; ..... ........_.._.............""-..........__.........._........__......�....._...=..w_......._,.......... �.....,____

que, gradualmente, se deslo-
�cara maté sua atual posição, a

I �
uma distância de 7 milhas; e ,

que o Prof. F. B. Taylor calcu- ':
la a idade das cachoeiras do l

·

Niágara entre 20.000 e 35.000 :
anos, baseando-se no tempo
que elas empregara;m para se

deslocarem de Youngstown ao

sítio atual.

PROGRAJLl rAIL\. Tn;Z;:SlURRO nE 1jj45:
Do Di2 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

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

início ás 1G horas.devendo se prolongar até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

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

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

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

22 horas.

Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve

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

o de rigor, permitindo-se e branco.
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para 3,S festas

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

Vendedor por conta propria Placido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

VIAGENS
lFpolls. -- JairaVile

Saídall - 2 hora. damadrugada

I
Saída. -- 9 hora. da manhã IInformações nesta redação

Joinvile -. Fpolis.

Redação e Oficinas à
. rua João Pinto n.? 5

I Tel. 1022 -- Cx. postal 139

i I ,":.lN�!�:'�.
Ano Cr8
Semestre Cr$
Trimestre Cr,
Mês Cri

Número avulso Cr$
No h.'4Zrl�r:

Cr$
Cr'
c-s

c.s

011 ortgtnare, mesmo não publl.
C8QOI1I. não lerão devolvido•.

A direção não se respousabthsa
pelos conceitos emitidoa nos

artigos assinado.

']0,01)
40,llO I

20,00
7,00 ' I..0,40 !
80,00 � 145,00 '

25,00 '

0,50

Ano

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

Dia 22 -- Soirée dos Bachareis da Academia de Comércio.
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.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA·
Fudada e. 1871 - Séde: II A I A
INCENDIOS E TJU.NSPOKTES

Cifras do .Baianço de 1944:

...............I..........�

Virilidade!
forca!
Viga.. r

Com o tratamento pelo reputado P!D
duto OK),SA. - Á base de Hormôlllo.

[extratos glandulares) e Vitaminas se.le.
clonadas OKASA e uma medícação
rscíonal '·e de alta eficacia tarapeuüca,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuae..

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexual em todas as Idades, 80b II

Iôrrna ue i�!u[iciência glandular ou vita
minal, senilidade precoce, faeltga e perd!
de memoria DO homem; frigIdez e toda

as perturbações de origem ovariana,

idade crltíca. obesidade e magreza, !la·

cidez da pele e rugosidade da cutts, na

mulher. OKASA (itnDortadG dlratamente
de Londres) proporciona Juventude.
Sande, Porça e Vigl>..... peça f?,rmul�
"prata" para homens e I"rmula ouro

para mulheres, em todas !IR l:>oa8 Droga
ria, e Farmácias InformaçõeM .... pedld<;lI
,9.0 Distr. r( odutos ARNA. - Ay. RIO
'Braneo. 109 .rue.

'

Semestre
T'rimestre

Número avulso

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

Anúncto. mediante contrato.

,

I

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

II

1

,

I

n. F. de Aquino

NOSSAS SECÇõES
FDireção de A. Dornasceno :

Vida Militar
Xotas Ruraes
Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancár-ia

Jurisprudência
?\ atas CientÍ ficas
Govêrno do Estado
Fatos Políticos
i\atas Locais'

PII. 3

5
5

5
6
7

�

S

1·8

Direção de D. S. Lino :

Xoticiá rio Estrangeiro
Xotícias do País 1 s

2Pelos �,Junicipios
Estatistica

Esportes
Xora s da Prefej túra
Vida Escolar

6
6

7

Direção ae E. Flores:

Xfagazine
Concursos
Yidd Social

2

2'

3

5
6 r

pg. div, [.
Xem todos sabem

Religião

RCPOi'taUCllS de.'

BR IT O
O alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

de direito, recebendo Y. S. uma

illforn1a.!Ç:lO do resultado. embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a r+c'a

mação nem a providência tomada.
t

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de FlorlanópollSt

à rua Trajano n. 11, xvisa à sua dís
tinta freguesia que dispõe de ope*
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátiS.8
sem compromisso para seus serVl'

IÇ�· '1'Possui também oficina es·pecla.1•
zada, com técnicos profissional�,
para consertos de aparêlhos elétdirrcos, enrolamento de motores e

•

riamos, estabilizadores, ferros dt
engomar, fogareiros, aparelhos J1]

dicas e outros. com exceção de apa"
relhos de rádio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretoria convida os srs,

corrente, promovida pelos
inicio ás 21 horas ..

,CL,UBE DOZE DE AGOSTO -
exmas famílias, para a ·soirée do dia 13

do Colégio Catarínense,

A
do
com

, .

SOCI0S e

licenciados

COMUNICAÇÃO DA 16.a C. R. DU
RANTE A SEl\'lAl'l"A DO SERVIÇO

MILITAR
I) - A 16." C. R. chama a aten

ção <los indivíduos do sexo mas
cul ino, maiores de 19 anos, em ge
raI, e <:111 particular dos tabeliães
autor-idades encarregadas do forne�

,,1.�IVERSÁRIOS: cimento de carteir-as de identidade No dia 13 de dezembro cor-
JOSÉ ROSA e profissionais, diretores de estabe- rente, às 22 horas, colarão

Fez anos ontem o sr. José lecimcntos �e. ensino, diretórios de gráu solenemente, no Palácio
R a funcionário dos Correios parti�os políticos e outros, que sem da Assembléia Legislativa, osos "

. I a devida prova de estar em dia oom ,.' .A. o

e Telegrafas, e pessoa de mUI- as obrigações militares, não pode-I �hareu; em Ciências Ectmô-
to conceito no comércio da ca- rá o individuo

.

maior de 19 anos mu:as, da Academia de Comes-

pita!. ex:�-cer os. seg��te_'i atos:. cio de Sta. Catari�� I

Pela sua conduta exemplar :lI_ obte1. pa;s,�p<?rte. ou prcrro- O ato se reuestirá de espe-
, " gaçao de sua validade: .

l
.

'f'
- .

t
'

e esforço proprio, soube o sr. b) ingr-essar como funcionário cui stçtu icaçao, tns O como e

-!'!1Rosa conquistar a posição que empregado ou associado em insti: a primeira turma de bacharéis
"

ocupa em nosso meio, onde tuiçâo, cruprêsa 'Ou associaç�'O 'Ofi-I do Curso Superior de Einan
,

ta com grande número de
cial 'Ou OflCl�bz�da, subvencionada ças que terminaram ali nestecon ou cuja existência ou funcionamen- ' ,

amigos. to dependa da autorização 'Ou

reoo-I'
ano, os seus, est�s,

Modesto ao ext.remo, escon- nhccimcnto do .g�)Vêrn'O federal, es- pe parabe,ns� pois, a Acaâe-
de sob esta virtude muitas ou- tadua! ou. municipal; mia de Comércio e os novos ba-

le que é dotado ,c) assmar contrato com o �-\ chaJiéis. É O que lhes apresen-rras ( .

verrro federal, estadual ou mUnIcI-1
ii
.'.

Ao sr. Rosa as felicitações pal ; tamos mm cor?!almente, . co_m
dos que trabalham no "O Es- d) prestar exame ou matricular-I votos de auspiciosa projissão,
tado". se �m qualquer estabelecimento de (U)S diplomaruios,

* ':' '" ensino;
� c) obter carteira de identidade;Y.BSPEDIDAS: f) obter carteira profissional,

matricula ou i.nscriçâo para o exer
cicio de qualquer função e licença
de indústria e profissão;
g) inscrever-se em concurso pa

ra provimento de cargo público ou

exerce-lo;
h) ser eleitor ou exercer car

gos eletivos;
I) exercer, a qualquer titulo,

sem distinçâo de categoria ou for
ma de pagamento, qualquer função
ou cargo público ou:

1 - estipendiado pelos cofres
públicos, federais, estaduais ou

municipais;
2 - de entidades paraestatais,

bem assim das subvencionadas ou

mantidas .pelo poder público .

.1) receber qualquer prêmio ou

favor do governo federal, estadual
ou municipal;
K) adquirir, alienar ou hipote

car imóv-eis, assim como figurar
corno outorgado OÓ outorgante em

escrituras de anticrese. permuta
ou troca de bens dessa natur-eza:
1) pleitear o empregador ou em

pregado o reconhecimento de qual
quer direito, favo I' ou prerrogativa.
com fundamento nas leis trabalhis
tas.

11 - A prova de que está em dia
e()1U as obrigações concernentes ao

serviço militar. é feita do modo se

guinte:
a) - Até os 19 anos, de dois mo-

f dos;
orte 1) - 'Ou registro de nascimento

provando ser menor de 19 anos;
2) - cerificado de alistamento

Dori� expontâneo que poderá ser 'Obtido
a par-tir dos 18 anos de idade; O I"IIft&#EII'O DO DIAb) - de 19 anos até a idade de ......� ..

convocação, isto é, 21 anos:

1) - 'Ou o certificado de alista
mento expontâneo até 19 anos e 8
meses de idade;

2) - certificado de alístamento
to à revelia (oom o pagamento de
multa, a partir dos 19 anos e 8 me

ses de idade;
c) - depois dos 21 anos - certi

ficado dê que esta sob armas, seja
em Corpo de tropa, seja em T. u.

ou outros centros de instrução mili
tar (C. P. O. R. etc,) - ou certifi
cado de reservista (1,a 2.a ou 3.a
ou 3.a categoria.

Bacharéis em
Ciênncias Econô
micasL!��a Social I

DESAJUSTADOS SOCIAIS

Esteve em nossa redação o

sr, João Romano, Inspetor dos
Laboratórios Raul Leite, apre
sen�ndo despedidas. Ss. veio
aco�panhado do sr. Aldo Li
nhares, viajante do referido
Labcratórto.

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batis'ta
Bonnassis

x X X

FALECI1lIENTOS: ADVOGADOS
Faleceu as 3,30 horas de on

tem, d. Maria de Lourdes Quin
tão Sanford, espôsa do sr, Pe
dro Paulo Sanford. Residente
á Avenida Mauro Ramos 84-6.

.

Faleceu, ontem no Hospital
de Caridade, a sra. Sara Pollí
·-e�sa em segundas núpcias

.

da sr, ,losé Polli e progenitora
dos srs. Rodolfo Silveira, Raul
:3�ln;Íra e Norberta Silveira.
O enterro realízar-se-á ho

jfl, no Cemitério Público de
Itaeorobf, as 8 horas, saindo o

fóretro (lo Hospital de Cari
dade.

Rua Felipe Schmidt
Sala 3. TeleI. 16-31

Tropas 'etn
retirada

Cine Odeon
A'. 1.30 hoZ'Qs

Senão dos Moçoa
-Um romance da amor moi.

do que a vida:
NOITE SEM LUA

-eern Sir Cedric Hordwick e

Bowden
Sen,aciorlal! Eletrizante

Extraordinario !
No Proqrama:

Filme Jornal -D.F B.
Comando do Ar -Shcet-

Sra., e aritaa: Cr$ 1.20, Estudan
tes 200 e Cavalheiroll 2.40

Impr. até 14 anoll

A. peuoas vingativa., os cri,m.i
nOIlOS, 011 egoíatas lião de.ajustado.
.odais, isto é. membro. da socie
dade que "ivem fora dela e que a

ela não se adaptaram. Hoje, a

medicina tem meio. de evitar tais
males. a. regra. de higiene mental
que, desde cedo, os pais devem pôr
em prática para benefício dos fi
Ihoa.
Evite que ,eu filho .e torne um

desajustado locial, criando-o de
acôrdo com os preceito. da higiene
mental, SNES.

Cine Imperial
A's 7,30 horas

1) 1 timo. Exibição
LAÇOS HUMANOS

cem Dorothy Me Gui..e. James
llunn, Lloyd Nolan, Peggy Ann
�m filme que honra Hollywood
llentidamente humaZlO! Comol1ida- LEIAM A REVISTAmente realista Simbolisando a

propria vida O VALE DO ITAJAtNo Programa: ,

1:
Complemento Nacional D.F .E. -

lilQ e o Vilão -De ••mho Colorido- CINEMAS
Fox Airplon NewlI 27x92 Rio, ("O Estado) - O Exér-

-Jornal- J"BETTY GRABLE" cito brasileiro vai tomar parte., Preço. Cr$ 3,60 e 2,40 A loura divina, que apresen- no Conselho Aliado na Alema-
Impr. até 14 aROS '.

d R O'ro d h
.

f'
.

adtamos revIven O ..ase '.;rra Y n a. Para ISSO Dl organlZ a a

lenia-o Brasl�lelora do mt di:.licio'3a pelicula, ROSA seguinte delegação: gene�al
y. ' li

I
REYOLTOSA, tem a sua glo- Anor dos Santos, chefe; mmlS-

ASS·1·G.:'t.e'"n"i� rificação integral, definitiva, tro Trajano Medeiros do �aç')11 II U��M elll "PREFERIDA" (Pm up consultor; tenentes-coronels de

'L&li�je, (1S 14.30 horas. na séde da �
Gir1), onde aparece ao lado de Estado Maior Aurélio de Lira

tu
9100 �!'alJileira de A •.,iltência, 1'Ia. JOHN HARVEY,. JOE E. BRO- Tavares e Augusto da CuwaQ Trajano. a exrna. sra. d, An-, '\ P.AYE ETJGF G

.

P
_

d' tos'lO�ietQ GaUotti. espôsa do ar. dr: \Vl'\, '!\'[AETH· . -,
I

T.-. agesSl ereua, a JU� ,�-
UIZ Gallotti, Interyentor Federa�. NE PALLETE, DALIO e a 0,,- )ores de Estado Maior Lmz

��aurniu a presidência desna orga- qUeBtra de CHARLES SPI· Carneiro de Castro e Silva e

�ZQçao assistencial e que lhe foi ,\,..\K C ondE' supcJ'il. tôd:ls as Rubens Monteiro de Castro,ansmitida peio sr. Jáu GuedfJs, -, : . t;- ·t- E ''.I'" d A
Ilrelident ' . Sll.'� (I,iitf'l'1C'rfl". ln�·'rrre ac::.IE'S, capl ao gas '_�'LonlZ e _..."ra-
A

e em exerClClO.
..

'h' -. .

t d T'I
.

distinta clama foi nena opor- desde "\VHOOPEE ate oJe. gao Fllho. adJun (JS; r. _,_Orl-

!Ul:lidade. cumprimentada pelos "A, PREFERIDA" ê s t e val Macedo Cardooo, assisten
�
�Rente•. entre o. quais se conta- O'ra11rte sucesso da FOX. e"ta- te técr..ico e capitão Hélio Go

l'�tnd o sr. Américo Souto, tesou.rei- ::::'
.

�

.....

'

domil1 0'0 nos ('1- mes Fe"na'n de' aJ'udante clt:.o L B A t' f.' ...
' ) a "Dl cal L3.Z o .." _ 1 • L i:>,

�io
.

. e ocros 03 unCI·Jor,Q·
.

TMPERT 1\.1. "a. NE}S ODEON E 1. •.•. omens.

o f,xército Brasileiro
DO Cons elbo Aliado

34, I

J
UM MODELO PARA

CADA NECESSIDADE - TÉCNiCA·
PERFEiÇÃO DE LINHAS - ERClÊNCIA

As bclcnços que trazem a garantia
na propria mor�a, trodi�õ� do porque

industrial brcsileirc.

Representantes nesta Capital:
STOD1'ECK & CIA. LTDA. - PR. IS DE NOV.• 1 - 5."

- ,

FILHA I MAE I AVO I
T'ooas devem usar a

,Di!lmiiiJãi Iill\
REGULADOR ViEIRA;

EVITARÁ. DORES
Alivia 85 Cé)liclI Uterinllls

(OU
A MULHER

EVITE ABORRECIMENTOS
e�m peditttts flUe pcHIeJll see evita.
dos. CoAtribll8 para a Caixa tI'e Es
raelas aos Iadigentes de Flo·ríaDÓ-

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

....
- .. "" .............-" III.

------------------------------------------�VENDE-SE urno cOS'Q com tel'�'

no.•ita à rua Duarte Sc:hutel, 56
Lnfor�Qçõe. nesta redaçã4.

8v-l

CONTRIBUA
parJi a Caixa de Bs.,las a08 Ind1�
�ente8 de Fiorian-épolãl-

-- -r.Jl�!;:-.I '.;:�..:: .

_.

,

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ministério da Guerra IQuem achou?
CréditoMútuo Predial

Proprietários - J. Moreira & Cra.

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

PRÊMIO M�-jOR CR s 6.250_00

Muitas bonificações e rnédico grotis.
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Fiscalização
Decreto-lei 3911,

Bancária
de 9,12.41

E D I T A L Pardeu-ee uma caderneta de es-

trangeiro 19. pertencente a Ivan
De acôrdo com o rádio c�rcu- Cean. A pesaoo -que a achou pede-

lar n. 782-A-2, de 30-11-94;,. do :;: o favor de entregar na pensão
exmo_ sr. Cmt. desta Região, Sta. Catarina, que Slerá gratificada.
foi suspenso o "Dia do Reser-I

__

3v-l

vi-sta", no corrente ano.

V dOlimpio Mom'ão Filho. Ten. en e-se
Gel. Chefe da 16a c. R.

A F'ísco.l iauçdo Bancá.ria do Banco do Brasil S. A. torna públi
co que, tendo em visto o diilpollto no Decreto ri , 19 955, de 16 de no

vembro de 1945, estão suspensas tôda. e quai.quer restrições .ôbre o

perações ef.tuados por pessoas Hilicas ou jurídica. originárias doa
países de que trata o Decreto·lei n. 3l:l11, de 9.1241, excetuados os

aúditos alemães e japoneaeil, que permanecem 5ujeitos à. di.po�içõell
do Decreto-lei 4,166. de 11 3_42. continuando os seus bens inalienáveis
e suail transações ujeitas ao visto previo dasta Fiicalização.

Reproduzido por tel' saído incompleto. .

Pelo Banco do Brasil S. A. -- Filcalização Bancária.
José Pedro Gil -. Gerente.
João José de Cupertino Medeiros -- Contador.

I
I

AUTOMOBILISTAS I,
Ateucêo

:II

O seu dínamo ou motor
de arranco a

OFICINA EHALDA
Conselheiro MoEro ne. 13;;

Para

ESCRITÕIUO JURíDICO CO::UERCL\L
Assuntos: Juridicos - Comerciais - Rurais e Informativos

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

de imoveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado

Diretor: - DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

I
I Rua

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/g 8.8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

BaDc��,���iS!��t�o!��!��! S. 4. I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,O�� _ I

Trajano� 23 • FIOrianÓPOI�
----------------------------------------......--....'......-

I

ADVOGADO-S
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

EdiEício Cruz.eiro - Florianópolis.

for motivo de viagem
1 sala de jontar
1 quarto da cosal
1 gabineta
I pequena bíblto tece .

Tratar Praça Getúlio Varga., 19.
lOv-l

BRITO
o alfaiate indicad'o
Tjradentes 7

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

VENTILADORES
Vendam-se dois ventiladores elec

tricos. grand.es, para cima da me

sa ou parede, serrdo um oscilante,
proprios para escritório. barbea
rias, cafes, etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

APENAS c-s 3,00
Com essa Infima quantia Voei!

está auxiliando o seu próximo.
Cenrribua para a Caixa de Esmolas
AO" Indieentes de FlorianóP91is.

SEJA

I

Nt(O HPt:. aGUAi..
�i�wG ••••'III�

I QUER VESTlR·SE CO!����!TOA E ELEGANCIA? I '

�

alfai!u�a!�Oapi��I��i!�.!Ol�eHo I

Comunicacâu
,

o despatbante �LVARO
TOLENTINO JUNIOR co
monica aos seus distin
tos LomUelltes e Amigos,
em geral, que transferiu �
seu escntérte para a rua I
Felipe Scbmidt n°. 39 \.__ loja. onde espera
eentmuar merecendo a

Iconfiança que lhe vem .

sendo dispensada.
Florianópolis, 10 - XII- 45

5 v-I

----- 1 .

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

Rua Deodoro, 33

Flor ianôpnlis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas ali

semanas

Comprar D8 CASA MISCE
LANEA ê sab"" economizar ..

I "IA nCIAJlI-rAt't fe�;:a'.!;:lSe��!':i�Í��;a�o:�:::c;:9g;c:�1.' de sO'ttiE..ento de casemiro's triscados. briàs

I "

.

'-, -

I ,

bons e boratos. algodões. m�l'ins e avia:mentos
pa&'o a:liaiot&s. que recebe \ diretamente das

melhores fábricas. A Casa •A CAPITAL- chama a atenção doa Sara. Comerciante. do interior no sentido dei lhe fazerem uma
visito antes de ef_etuorem sua. compras. MATRIZ em Florian6polia. _ FILIAIS em Blumenau e LOjeg.I

RETIR.J,.RAM SUAS CAN[)f- .

lM'I'lTR ,4.8
Tôdas as Joebidas, inclusive a'l

fabricadas em oatros Estados,
retira,rum sues candidatuqls,
pa"a reinar nos Jares catari
Deuses, � em vista ida certíssi
ma vitória ti..) aperifiyo KNOT:

DOENÇAS NERVOSAS
Com 08 progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em teMpo, são males per
feitamente remediáveis. O curandeí
rísmo, fruto da Ignorâncía, SÓ pode
prejudicar os índãvíduos afetados de
tais eafermidades, O Serviço Na
cional de Deenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes aervoses in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas, diàriamenk.

Ha sotnmentcs que

fazem envelhecei. E as

Senhoras. que deles p a

decem. o sabem muito bem.

Taes são as IrrÇ!9ularidades
n-o funcionamento do deli

cado Qr,ganlsmo feminino.
como elltessos. faltas. pe·

fiados dolorosos. que tornam

certas fases do mês um pe-

Ag6Dcia•• R&preaent.a� em GeMI
Matriz: FlO1'ian6p_oUs
R,.lCI Joéio Piato i n. e
Caixa POIItal. 3Y \
Filial: Cresciúma \

:�5 I ��:7?if:� l( SÁUDE DA\MULHER
. \

sadélo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

frimentos, que sào evitáveis.

Use A SAUDE DA MULHER

RegL:!ador, tônico, anti-dolo
roso. o poderoso rernedio

traz ro nome o resumo de

suas virtudes. A SAUDE DA
��ULHER e uma oarantia de
sbude e bem.est;r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tu podes, se quiseres'E�onomia
A «Caixa de Esmolas», uma das coisas" mais sérias e FInanças

mais socialmente benéficas que, em matéria de instituições,
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inscri
ção para os que quiserem dar-lhe e iuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece eeie dito da CAIXA, mas

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos
à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

NOVOS ACORDOS MONETÁRIOS
PARA O COMÉRCIO FUTURO

G. L. Schmartz

ICopvrigty B. �. S. - Especial
para "O Estado".
Londres, 19 - Pelo Ielegráfo -

A Grã-Bretanha firmou mais dois
acordos monetários: um com a

Tcheco Slováquia, outro com a No- 1 ... que a casa Edward F.
ruega. Ambos esses tratados segui- Caldwell, de Novo York, fabrí-
ram as Iinhes dos tr-atados anterío- .

res entre a Grã-Bretanha e os pai- ca pias batismais com díspositi-
ses continentais. O acôrdo com a vo de água quente, para os pai-
Tcheco Slováquía é quase que a re- ses frios.
plica exata do acôrdo firmado em 2 ... que, na França e na In-
setembro com a Holanda que, por ,

sua vez, seguirá o modêlo do pacto o mELHOR DOS mELHORES glaterra, nos seculos XVII e

anterior com a Bélgica. O acôrdo
.U I.'C ,,>o:; .. ��o� XVIII� os burgomestres con-

com a Noruega é absolutamente se- ,"�·,""o ;,c"·�c,���,�'';.�o<v'';o,;��.o;:��o.�:'Oo_o,.' denavam as mulheres do povo
melhante aos acôrdos com a Suécia tagarelas e intrigantes a usar
e a Dinamarca.

---------------1
nas ruas e nos mercados toei-Acredita-se que nenhum outro \

D I t P
·

acôrdo monetário esteja em consi-j r_ l!f ur erelra mheíras idênticas à do cães.
der-ação presentemente. O pact0l 3 ... que foi no ano de 1372,
com a Noruega veio assim termi- e Gil-H tb °tr� no reinado de Henrique IV, de
nar o. primeiro progr-ama de re- U U UI

I Castela, que os títulos nobiliár-
O coupon su d ttd 'D' t

.

d CAIXA construção monetária internacional. Clinico Geral d41 Adulto. ,.

, _
pra eve ser reme I o a ue ona a " É interessante, portanto, passar em Dounçaa da. criançaa quicos dos nobres espanhóis

-ou a redacão de O ESTADO. revista a natureza e o objetivo dos loa.boratúrio de Análiaa.

1
passaram a ser hereditários,

acôrdos firmados até agora. clínic:àa. pois até então eram apenas vi-
Incontestavelmente, foram postos Canaultória: rua Felipe Beh- talícios.

çt;nll L b t"· CI'·
em prática alguns princípios gerais midt, ai [altOll da c- Pa-

t":;:('..
�\�\.,,"v'qill� a ora orlO .I"ICO de seleção. As autoridades escolhe- ra�oJ. do. 10.30 M 12 • deu 4. " que, antigamente, o

��
� v U II ram, para os primeiros acôrdos 15 ã. 18 h.o I culto da serpente era muito di-

� <::::: comerciais de após guerra, os pai- R••idância: rua Viac, d. Ouro o fundido em certas regiões dos
!§ �. RUA JOÃO PINTO, 25 _ Fone: 1448 ses europeus situados na parte mais Preto. 64.

I Alpes suíços, motivo por que,cn:c próxima do mar da Europa ociden- Fono: 769 [manua!l
5 u:> (em frente ae Tesouro do Estado tal. Essa proximidade constitue um ali, ainda hoje em dia, muitos

'TU-
- -

ti! fator evidente, dizendo respeito. à camponeses não se atrevem a
AnRI no PHTOLOGlCti-J Florianópolis acessibilidade à navegação e à arfi- matar um desses répteis, te-

nidade politica. Outro fato signifi- mendo atrair má sorte,cativo é que, a não ser no easo da
Noruega, nenhum dos outros países 5. .. que os artistas do cine-
signatários dos acôrdos, acumulara ma têm uma grande tendên-
grandes saldos de esterlinos, duran- cia a engordar devido ao tato
te a guerra. de ficarem expostos às lâmpa-

I Quanto ás principais feições dos
acordos, a primeira delas é que se ti:;> � " vapor de mercúrio utilí-
trata de acordos bilaterais. Teve zadas para a iluminação das
de ser levada em consideração a ceURS: e que tais lâmpadas,
possibilidade de recebimentos e pa- produzindo raios ultra-vít le-
gamentos entr-e o Reino. Unido e o .

outro país signatário do acôrdo, tas, favorecem o desenvolvi-
com determinações implieitas ou

BREV.EMENTE
mento das substâncias albu-

explicitas, no acôrdo, para assegu- mlno=o s. O que produz o au-
rm' os saldos. t d

'

As medidas usuais' determinam men O e peso.
- Reo.bertura do Laboratório 6 que os chineses cele

que o Renio Unido. tome a provi- . ..
.

.

-

Radio-Tecnico-Electron b t d d A N vodéncia para manter uma quantia ram a eu ra a o no o

determinada da moeda do Dutra Fundado em 1935 com ritos religiosos em suas
pais signatário, em face da obriga- M.4ntaqem d. rádios. Ampli� casas.- a adoracão aos ídolos
ção do outro de manter uma soma

I
ficadores-TransmiBD02'eS

domésticos - ou' nos templos,.correspondente em esterlinos, ao Material importado direta-
mesmo tempo que é fixada. uma ta...'ta mente dos U. S. A. onde rezam até o amanhecer;
oficial de cambio, como um ponto Proor ie tário mas que, no entanto, na China,
de apôio. No caso dos países scan- Otomar GeOrges

.

BaRni O dia do Ano Novo não é cele-
dinávos riâo é estabelecido no Electre - TecN.<:o - Pl'ofiB.ional b d dat f' d dacôrdo uma soma definitiva para

I
ra O em' a ixa, po eu o

formado na EUl'opa lq d' d
. .

garantia, mas, provavelmente, exis-
.

. Flo,ianópoli. .

caí eln qua uer la e Janel-
te um acôrdo tacito sobre seus li- �UQ Jatio Pinto n. 29 -_ Sob. ro, de fevereiro, ou em princí-
miles. De qualquer maneira, há. uma.

. pios de março.cláusula determinando a revisão .e

ajustamento, depois de consultas
reciprocas. Deve-se observar que os

acordos dizem respeito a futuras
transações comerciais e não a obri
�ações existentes no passado. Tor
naram-se necessários acôrdos dis
tin tos para r-esolver esses últimos
casos.

O mais importante a se observar
é que o caráter bilateral dós acor-

dos vai ser modificado pela deter
minação de que o esterlino adqui
rido pela 'Outra parte contratante
nos. acordos com o Reino .Llnido
pode ser usado para comprar mer

cadorias procedente de Qualquer
país situado na área do esterlino,
e que o dinheiro estrangeiro adqui
rido. pelo Reino Unido pode SOl"

usado em qualquer lugar onde se

exerça a soberania da outra parte
c.ontratante. Êsse fato amplia as

áreas e permite que os comprado
res contem com várias fontes para
se abaste.cer. Trata-se de um legi
timo e de.cisivo mo.vimento em dire
ção ao comércio multi-lateral.
Além disso, todos os acôrdos estão
sujeitos á revisão, se os países que
os firmaram aderir.em a um a�ôrdo
monetário de caráter internac.ional

generalizado. Como observamos aci
ma, a primeira fase desses acôrdos
monetários .já está completa. Sem
nenhuma dificuldade, poderá haver
uma adaptação a qualquer plano
internacional derivado das propos
tas de Bretton Woods.

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis, de de 194--

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade _

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

Brevemente, sumariaremos, nesta coluna, os no IRes das
lHrmas ainda não contríbuíntes, e das que já o são.

I Dr. H. G. S. Medina Parm, Narbal AIl,es de Souza
Pum. L. da Costa Avila

Exame de sa!lgue, Exame para verificação de concer,
Exame de urina. Exame paro. verificação do gro.vi
dez, Exame -<le escarro. Exame paro. verificação de
doenças do. Y,)ele. boca e cabelos. Exame de fézes,

E:lI:ome de secreções,
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame qu�mico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

Olavo Antonio Monteiro e

Senhora
CeHiJ Oliveira da Veiga
tem I) prazer de participar
a�. parente. e pe..�OII ami
ga. o contrato de casamento

de sua filho
MARIA CELÍA

com o .1', Osni A. Monteiro.

têm o prazer de participar
00. parante. e pesllaas ami
ga. o contrato de casamento
de seu filho OSNI com Q

srita. Maria Celía.

I OSHI e MARIA CEUA-I
I noivos I
------

Florian6polis. 8-12-1945

ESCRITÓRIO JURíDIf;O 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 Postal 5,(

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

(OPyrt9hl da

The NAVE rou HlANO? ln&.

tNSTlTUTO DE DlAGNomCO
cwaco

.

DR .. DJALMA
MOELLMANN

Drs. Aldo ívila I
da �nz �

Leoberto Leal �
�

rorma4o � Oll.lnrllldad.. 40 GcIeI:In

Com prátlai IWtl boJIpUt.'lIo tIJ�
�� GID1 lIWIPd. �tr1&, _.
lU 40 úMrma :a.erYOH. apwtibo COlÚto

ur1IIIAr1o do bolll8!D .. lia mulher

....... TMat_ DJ&. PAULO 'rAV�
CUno Oe RadioIoIrla CllJúca com o M.

� � Abreu C-mi)DlD'rW (Mo Pa-a·

�o �t-do em fílcien. fi ...�

PelIca. pelJI Oatnnddru:bi do JUo tt!e .la

MIro.. - � 4e B&lo X - .IIJiiIctlro.

� c11DJea - K� ....

ai - � DuodMaJ - 0IIiblUte

"&l�-�de�
copfa • uuw. cI1IUc&. - ..............

ADVOGADOS
Felipe Schmidt, 21

I(Sobrado)
Florionópolis

_--:

Rua

los stllredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

Os acôroos v,isa!'am o .reshlbe!eci-\médica do Centro Espírito.
m�nto_ do .C?n;Cl'CIO e somente lSSO.

Luz Caridade e Amor co-
Na'O sao dUi.gldo.s oontra outros es- •

.

'

tooos e não vi.sam estabelecer qual- munlca o mudança do seu

quer espécie de bloco que
. op.e�e consultório paro. a Ruo.

num mundo de p�ctos reglOl1ms. do Senado. 317-2° andar.
Como salientou, pltorescamente,.um Rio de Janeiro onde passa a
observador, representam o aflna- "

.

mento que fazem de seus instro- oferecer os seus prestlmos.
menros alguns musicos, que estive- Escreva detc1ho.damente·
ram muito tempo separados. � .que nome idade, endereço e en.
desejam, o mais depressa posslvel, kJ

I

selado pera ares.
tomar parte numa orqu.estra com- ve pe

pIeta do mundo inteiro. I postJo

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\V��TZBL INDUSTRIAL-JOINVILI..JE

o SabãoJ1�xijamÇ.�\)"O VlRc.�.J �IJA �<.;A;� "fTIEL INDUSTRIAl.
JOINV1LlE

recomenda-se
rf ,:>�'S'A.�y'RCêAttL�s� E�_�ll_º�Q� .

para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis
Dia

Clube-Soirée
15 de Dezembro,

de Coroação da Rainha dos
21,30 horas. Aguardem ..

Estudantes ..

TENHA

,

as

. --O'-IReligiãoJ U I Z 1 (at�hcismo
!

MATISMO Di.; MESMA

rEM sfFIL; S OU ae u.

ORIGEM?

A SI):1'lLI:j Al*ACA TODO o ORGAN1SMO
o Figado, li Baço. o Coração, o Estômago, o�

Plllm?el'l, tI ,P�le. P_roduz Dôres de Cabeça, D6r8!S
OO<i O�t�t.I", keumatIsIDo, Cegueira, Queda do CIi-

belo, Anemia e Abôrtos.
InOfensivo 80 organismo. Agr6d8ve�

como um lieôr
U b:UX!R tll4 està aprovauo pelo D.N.S.r. como
<#.\1X il e r no trotamento da S!Wis e Reumatismo

da mesma origem
F ..... L·'\M CELEBHlDADF.S MÉDICAS

I'ntli" " Vi'pl'll'<:tdo í':LlXIR

t
A cOml)�udçilo e o sabor 8·

<�14.� o c-vo dízer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR .,914. re
qu ... " tenho empregado, em comeDdam.-no como arma de
ú1j ca« li ,Je indJosçAo apro- facil manejo para o pübtíeoJ.rí!�dl\ {sHills em varias de no combate á sffUb qmlUda.
eu .. , m�lllfes;;.�\)õ�",) os reaul- Ide. que frequenttlmerite a

''';�08 �em sido �lsratorlo8, orovelto no Ambulatorio fh
pule sao rapldos e dllravels. Maternidade de Sum Maf'la.
Dr. Washiugtoa Ferreira Pira. Dr. SHvestte Passg.

PULt\R

USE 0 PO-

PREPARADO

Fraqueza

I Atitude digna de registo! Buenos Aires, 11 (U. P.) - O matutino "La Nacion" P"Ú-

I
blica em um editorial intitulado " Ju.izes interventores", no

qual se refere às eleições brasileiras, dizendo que elas deram

12 DE DEZEMBRO uma prova de que os atos eleitorais destinam-se a pôr termino

Nossa Senhora de Guadalupe, \ às situações anormais, que trazem acauteladas tôdas as nações.
, Padroeira c!rin�!i��ada Améri·

Ja" cmuncrOlll cri sesOnde está, o Filho, está' a ,I,

11ãe. Assim foi, quando os des- Roma, 11 (U. P.) - O senhor Alcide de Oasperi, mal co-
cobridores do século 16 trou- . meçava a pôr em ordem o novo gabinete e já os círculos mo-

1
xeram para a América a dou- 'II narquis,tas_ e conserva?-ore�, am�nciavam "fu�uras crises.

_

trina de Cristo e instalaram O orgao monarquista Italia Nuova diz que a solução de.

nos tabernáculos das igrejas crise dentro da coalísão do Comité de Libertação Nacional dei-

I
católicas a Jesús-Hóstía, não xou as mesmas discordias e a mesma "incapacidade de concor

tardou que aparecesse Maria ar sôbre qualquer ponto.
para mostrar seus cuidados de
Mãe para com os povos con

quistados para o Redentor. Aos
�I de dezembro de 1531, apare
ceu N. Senhora a João Diego,

Irecém-batizado, no alto do ou-

I
teiro Tepeyac, perto da cidade
do México, e mandou-o ao Bis-!
po da diocese, o célebre D.
João de Zumárraga, com a 01'- O aVIa0 britânico "Proetor"
dem de construir uma igreja adquirido pela Sllécia, deverá
no lugar da aparição . O Bispo ser pilotado pela s-enhora Ruth
não se mostrou crédulo. Pelo Moore, aviadora ínglêsa pos
contrário, exigiu 'do neófito suidora de uma excelente fo

que pedisse a MAria Santíssi- lha de serviços prestados du

ma um sinal comprovante. No rante a guerra,
próximo dia 12 do mesmo mês, ,.

João Diego tomou por um ata- O "Dynamos" de Moscou,
lho para chamar um sacerdo- por intermédio da comissão
te à cabeceira de um tio que de compras do govêrno sovié
estava gravemente enfermo. tico encomendou à famosa fir-
Eis que Nossa Senhora lhe ma britânica Claud Butler, 100

aparece de novo, lhe diz que bicicletas de corrida para
ficasse tranquilo, pois que seu membros do seu clube, do seu

tio já se achava restabelecído.] país, informa o "Star".

que fosse mais uma. vez ao Bis-I_. ._

po insistir na construção da

Igreja e levasse as rosas que

I
--------1

Ela lhe ofereceu como prova. Orsanizacão ar ando «UnH:a..

tlf'Pois, naquelas paragens áspe- Devidoft'tente re;Jishado aob n. 54'8 em 1918
ras nã-o havia estas flores,

I
Para aprender prntjc�mente; Escrituraçã.o �

principalmente na estação hí- mercantil, ecdeulee, cartOB e português comer- i
ciois, dactilografia em Bua ca"ia com 4 livros

bernal. Ao abrir seu manto

])e-I
q�e ena·iDom como se eu e.tive8se 00 10d'O do

rante O Bispo, as rosas cairam ' aluno Não duvide. " seu porvir. Moços. moç_.
ao chão, e o assombrado antís-] 1.1� a:proveitem. esta opor+ueidod-e. Peça.m pro.pe-

títe pôde contemplar, no man-I
cto. hoj ... paro Mte curto, ":lU'" farã.o em 6 me-

Hab i 1 i tada iii"": Pica: &0 e.pecbliatos rn u.it.o considerad.oa no
to do pobre neófito, uma linda .

comércio. boneoa., c-charão emprego logo. E.cre-
imagem da Imaculada, imagemll "a 00 OLtOl': Prof Brando caixa 1376. São Paulo. O maia conhe

milagrosa que hoje se conseT-\ cido que ensjna bem ha rnaili de 30 anos: habilitou qeraçÕ" de

va na esplendorosa basílica de I aluno.: operário... sertanejo. aos milhares de in.truçiio rudimen-

Guadalupe, Santuário nacional ta... Junte envelope .elado.

do México, que nem as hordas
vermelhas tiveram a coragem --------------------------------------

de fechar, enquanto devasta- SoAbre Hlatle'r e Dormaoo=s�:::n:lh:es tâ:�O:el� .

.

dotes. N. Senhora de Guadalu
pe é saudada com o título:

"Esperança da América."

o :iAN TO DC lllA

SÕBRE O DASP
Rio, 12 (A. N.) - O presi

dente da República assinou
Decreto-lei reorganizando o·

Departamento Admínístrativo
do Serviço Público (D.A.S.P.f,
que doravante será um órgão
de estudos e de orientação dos

problemas de administração
pública. ficando a parte exe

cutiva e fiscalizadora a carge
dos Ministérios.

._------------------------------_,-..
O «bicheire» não
quis pagar
Rio,l1 (O Estado) - o quí

mico industrial J:()€l de Almei
da Vargas, residente no Hotel
Imperial, em Niterói, procurou
as autoridades policiais da vi
zinha capital, queixando-se do
seguinte: Ontem, pouco depois
do meio dia, passando pela rua

da Conceição, vira, no chão,
um papel cheio de números
Curioso, o examinou, e, sendo
o jogo do bicho franco na vi
zinha capital, resolveu fazer
sua "fezinha". Entre vários
palpites, lançou vinte cruzei
ros no milhar 1.560 e vinte cru

zeiros na respectiva centena.
Fez o jogo na Casa Lopes á
rua da Conceicão. recebendo
do empregado Osvaldo Gcncal
ves Barroso o respectivo talão-
recibo a ca.rbono. 't.
Á tarde, vendo que ganhara j;'cento e trinta e seis mil cru

zeiros, correu àquela casa para
recebe-los, mas o gerente, ale
gando não ter recebido a lista,
negouse a efetuar o pagamen
to.
A policia, ouvida a queixa,

tomou providencias, intiman
do Osvaldo e o gerente a pres-
tarem declarações. O empre- =- ......

gado, que caiu em várias con-

tradições declara que recebeu
o jogo, mas o gerente, afir
mando não ter recebido o talão
com o jogo, afirma que não
efetuará o pagamento.
O caso deverá ser resolvido

amanhã pelo delegado de jogos
e diversões do Estado do Rio.
O .químico Joel, que é "ex

pracmha" da FEB antes de
seguir para a Eu�pa traba
lhou em Minas, na sua espe
cialidade, percebendo honorá
rios mensais de oito mil cru
zeiros.

*

B IUlS QpJ: UIl
liOla., E \111
• [ )[ B O Lo-f

Oberursel, Alemanha, 11 (U. P.) - O capitão Harma Rei

tsch, aviador alemão que levou para fora de Berlim o último;
aparelho nazista, declarou ao serviço de contra-espionagem
dos Estados Unidos que o desaparecimento de Martin Bor

mann, lugar-tenente de Hitler, está ligado a um 'pacto de mor

te que ambos fizeram poucas horas antes da queda da capital
da Alemanha,

o mais completo ate hOJe editado-

de autoria de JOÃO BRUNINI

Brochura de.luxo Formara: 16:;,:23'.
6 capllu!os 328 paginas. 249 textos;
115 gravuras.

Sobre: Orientaâo - J\limenlaçào - Re�
produçao . ODenças e Rcmedl()s dou
EQUINOS.. BOVINOS,. SUINOS, ovr�'
NOS. (ÂPRI�S. CÃES. COELHOS'»,
GATOS E AVES: :

Preço sob reglstfo ou Reembolso"
Postal· C,. $ 30.00 {Trinta Cwzeirosl .• '.

A venda em todas as evrur'as d<tlj 1

Brasti ou .!

M6MUAL DE �IIHAS ClMMICAS BRASIlEIRAS m,
1I!I
__V_·E�T_E_R_l_N-A-'·-R-t-A.-� Caiu PIliI�J4. JA801ICABH,' Elt. S. Piijl� f

ii'. i

� 11IIIIt; � ".! �I���
!

n' ��} J�i>i\' �r� ,i("tc' I.;,.
� f, \. \ �.

Distribuidores e d�osftários:
{)SNV GAMA &. elA

nORIANóPOUS
CAIXA POSTAL 239

UM DESPACHO
Rio, 12 (A. N.) - O sr. A

mérico Facó diretor do Depar
tamento Nacional de Informa
CÕtS exarou o seguinte despa
eho referente ao registro da
revista "Mensageiro de N. Se-
11J.lOra": O ato da interdição
definitiva da revista é irregu
lar. porque "não há des-pacho
da comunicação da pena, mas

sómente cópia de um ofício em

que se comunica ao diretor da
revista ter sido resolvida a

aplicação dessa pena. Na refe
e
rida cópia nâo consta nual a

matéria dentre as muitas con

tidas na excessão, que houves

se determinado medida tão s�

Vel"a. Não há pois, caso ILOVO

de registro nem ainda restabe
Romance. Poesia, Religitlo. Ariação lecimento do que foi regular
Matemdtica. P'!Sica. Químitra. Geo" mente concedido em virtude
Iooia.o Mineralogia., Engenharia cio

da decisão unânime do antigo.,." milit01' e naval. OarpiRtario,
EM LOS A�. ",�LES o-ho., Saneamento., �eta1\HVia, Consdho Nacional de Impren

Eletricidade; Rádio. Máquinas Mo· sa. Suspendam-se, portanto, os
Rio, 12 (A. N.) - Um de&- tores. Hid.rtfulioa, Alvenaria, Aqri impedimentos da articulação

pacho de Los Angeles informa c;vJtw.a. V:eteriruiria.Contabilidade regular do "Mensageiro de N.
que 3 pilotos brasilieros, cada Dicimuiri.oa••ta. etc.

Senhora" _ cientificando-se des-
11m dos quais sofrera amputa- CASA MISCELANEA distri se despacho o ST. Procurador
ção nas operações da Itália, buidora dos Rádios R. c.

A.I
Geral da Repúblic..a e o sr. juiz

encontram-se naquela cidude V' t V' 1
.

1 D' a 'bI'
. _le cr: a vtl as �" l:CO!l. da 1 Vara da Fazenda Pu 1-

onde vermaneeerão 20 dias. I RUa Cunse,heuo .lV.Llilfa, 9 ca.

Correio LaDeauO
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

NOVOS e
USAD08

COMPRA
VENDE
•

Idiema. por·

t�. Apa'
nhoi, íran()�,
ing13., e-tc.

PECA ESTE UVROL.
,�!��-�g�

.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



eSTauo- auarta-felra, 12 a. D@zembro ele '.'&5 7

Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "CH·
max" - mil rotações - força

8...1&.1 de 6 a 8 cavalos, possuindo
cota de oleo.

1..... Tratar com Sidnei Noceti à
rua João Pinto, 44.

Telefone 1134.

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA•.,.A a(OSA
ORLANDO SOA RPELI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t - -- End. Teleg.: «Scerpellí» -_- Florianópolis

IndicadorMédico
Dr. Polydoro S. Thiago

Clínica Médica �m Geral
Doenças do cor�çã:0' pulmões, fígado, estômago, intestinos,

rins e demais orgaos internos, de adultos e criamças
CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18' horas
RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766
--....

--ÕR�- --liÀõEi Á-Â-"·-NÊVE·S·----
- _-a

Médico elpecialista ·elll DOENÇAS DOS OLHOS
cuno .. .A.perfeleoamento o Loop Pnt1ca ao RIo óo J�

....ULT411 - PeJa m.....' �-.. au IO,30àll12 h., à tarde excepto 001

....... eM14 ás 16 _.. - oonULT6BIO, ... JeAo .,... Q" f.......... -

Jr8aeI 1."1 - ........alaJ ... rr..&4ea.. v..1IaIIe, ta.

DR. ROLDÃO CONSONI
"URGIA GlllBAL - ALTA CIRURGIA - .OLJ!lSTIA8 Dili SIIINBORM - PARTO!!

FOII'tIUIdo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
..� por vários anos do Serviço CLrtlirglco do Prof. Al1plo Correia Neto. .

Cirurgia do estômago e vias bílíaree, íntestínoa <.1.elgado e grQ680, t1l1'Óide, rma.
�ta, bexJca, ütero, ovúi<MI e trompas. Variooceie. hid!roce.le, YIliI'IftoI • hérnia.

CONSULTAS:
... I u II neras, ii. Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Caea Para.1ao). TeI. 1.688.

RE8ID�CLA.: aua EIrteTea Jl1nfor. 1711; Tel. :17M

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

.er:\oórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLlNICA MalDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Re8idência: Rua Alvaro de Carvalho n> 18 - Flortanópolía.

DR. ARAUJO
4Ml.a1eJlte do Prof. 8aJuon, do Rio de J..etr"

ESPECIALISTA
Doençu e operações c�s OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ct!'w-glB modf!\"tUl da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio. e6u

da bOca tenlÜdoo de nR8C«1Ç8)
�o.ecop1a. traqu�'\SC()pla, br-onccscopía I>Bra retir-ada de corpos estranboo. _te.

CONSULTAS: oi... 10 u HI " oi... 11 àa 18 boI''''

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

Dr. Newton d'Avlla ORo ANTONIO MONIZ

OE ARAGÃO
Operaçõe. -- Via. Urinarias -- Doen
QOJI do. inteotino.. réto e onu.

- Hemorroidas. Tratamento de
colite amebiana.

Fi.loterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meiral.. , 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. _,

� tarde, da. 16 h•• em diant"
R..id I Vidal Ramo., 66.

Fone' 1087.

,�o� 0Ibdee.�
Ce toras.. l'ar1eII ........... ____

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
1AUl.a\tl c1e. 11 u 17 lIona. 1I.Ball>aN.
• ,.. "..,.1""""".... A.ho1!a.. ........ WII[l

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

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

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"Chiquinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

aR. BIASE FARACO
Jf6d100 - chefe do Serviço de 8U11Ie do centro de Sadd.

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
ülBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile••7 - FONE tM3

Reasumiu sua clínica

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-eirúrgíca de Olhos - Ouvidos. NlIJI"il - Gusanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTeRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa t8 horu.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

�__--IIIIit-.-------------J

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de

informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

x x x

Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo-Ilhados sito à Praça Lauro Mül·

ler, 2, tendo grande número de

freguezes. Tratar na Alfaiataria
Pereira, à lua Joã0 Pinto.16

15 vs. 8
* * * I

TERRENO I
Compra-se um lote nas ime Idiações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na l
rua Tiradentes - 14 - sob.

lOvs. ·11

VASA -- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* * *

* * *

GRATIS!
Que» receber otima lIurpresa

que o fará feliz e lhe será de va

liosa utilidade? Escreva a Soares.
à Caixa Postal, 84. NITERÓI -- E.-
ado do Rio.

.

VENDE-SE- Uma máquina
o de costura-

nova. Tratar à
Luz, 33.

Av. Rereílio
5 v 3

,\I.< -

II o- .:.;,:O:::�Sc,�,�,o���::r::uc�:: a
1 maior frota Aérea da Sul América. integrada per

aviões dali tipo. mais modernos e velozes: os « «DOU-

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

I2
Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpo

de tripulante. 10 bi-milionários e 23 milionário�Ado
ar, o que significa tirocínio impecavel e expe�:en

cio vasta, garantindo segurança absoluta 0.08 seus ovro es .

II 3
Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sub> oferecem II confôrto perfeito aos pas.liogeiros e pont,;alí.dade

II móxima na chegada e p�rt1da de sua. maquInas,
I

que servem a cêrca de 70 localidades diferentes. de nor

te a su l e de leste a oesto do país.

Serviços Aéreos C·ruzeiro do Sul Ltda.,
Passagaíros -- (orreio .- Encomendas _. (argas

* * *

Aluga-se
Uma ótima casa tipo banga

lo em Coqueiros no ponto do
ônibus em perf'ei tas condições
com pia água encanada etc.

Informações na rua Tereza

ICristina 164, . Estreito com

Pedro J Aviia. 3v·3

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

"I
Atécnica

"

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

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

FARMACIA ESPERANÇA
.ro I'.rm..e�.tleo NILO LAUS
lIa,Je • a:mallIlA _.a ....�..

....._ _.... _ -'raqelr.. - II_-!!'A� - .....,.__

bUcoe .. 1Iorr......
tIu1ut_ lO aa.. e1lMrY&aelo .. ............ .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E' êste o resultado completo, da apuração total de votos para Presidente da
República, no município de Florianópolis:

General Eurico Gaspar Outra: 8091; 8rigadeiro Eduardo Gomes: 5811.

Impôsto sôbre
a renda

Florlanõpolb, 1� �e DeJ!>êmDrO de 1945

NOlAS POLITICAS
Rio, 12 (A. N.) - As 50 jun-I tado, c?nhecidos �a Secretaria

tas apuradoras do Distrito Fe- do Tnbunal Regional Eleito
deral reiniciaram seus traba- ral, até o dia 10 do corrente:
lhos normalmente. Os juizes es-

PARA PRESIDENTE DA
crutinadores, já mais práticos, REPÚBLICA: Eurico GasparalcançaI:am maior eficiê,llcia Dutra, 51.599 votos _ Eduar
de :end�me�to no seu �sforço: do Gomes, 27.687 votos _ YedoA flscallzaçao esteve ativa. pOI I Fiuza, 1.276 votos - Mario Ro
parte do.s delgados d?s díver-

lin Teles. 29 votos. PARA SE
sos. partidos .

que disputam o NADORÉS: Nerêu de Oliveirapleito. Registrou-se, ontem, r Ramos 38.904 votos - Ivotalvez o maior numero de ur- ,

nas impugnadas por motivo de, d'Aquino Fonseca, 37.598 -'-

conterem maior número de 50- Adolfo Konder, 28.036 votos -

brecartas do que indica o Aristiliano Laureano Ramos.'
número de votantes. Uma de- 26.595 votos - Luiz Carlos
zena delas não puderam ser I Prestes, 1.301 votos - Alvaro
apuradas sendo encaminhadas Soa�e? Ventura, 1.096 votos -

ao Tribunal Regional Eleito- GetulIo Dorneles Vargas, 6.0�7
ral que decidirá se serão ou votos. LEGENDA PARTIDA
não apuradas, Os fiscais da RIA: Partido Social Democrá
União Democrática e do Parti- tico, 38.652 votos - União De
do Comunista do Brasil conti- mocrática Nacional, 26.683 vo

nuararn a impugnar as cedulas tos � Partido de Representa
do Partido Social Democrático ção Popular, 3.979 votos
ao que, abaixo da legenda con- Partido Trabalhista Brasileiro,
tem a frase - Secção Federal. 7.248 votos - Partido Comu-

• nista do Brasil, 1.321 votos.
Rio, 12 (A. N.) -·Por diver- PARA DEPUTADO FEDERAL

sas vezes já foi dlivulgado o - VOTO PREFERENCIAL:
trecho da lei constitucional n. Nerêu de Oliveira Ramos, 4.814
9, relativo à data de posse do votos - Aderbal Ramos da Sil
futuro presidente (la Repúhlí- va, 9.749 votos - Ivo d'Aquino
ca. A parte final da mesma Fonseca, 4.709 votos - AIt�
lei diz: "O presidente eleito miro Lobo Guimarães, ;:: .En
tomará posse 30 dias depois votos - Hans Jordan, 2.424
de lhe ser comunicado o resul- votos - Orlando Brasil, 1.337
lado da eleição, perante o ór- votos - Roberto Grossenba
gã� ir:cumbido de pr�clam�-lo'l cher, 2.662 votos _ Otacilio
O orgao c?mpete�te e o Tnb,u-' Costa, 2.084 votos _ RogériQnal Super-ior Eleítoral, Os cal- Vieira 1.588 votos _ Afonso
culos ..:"ôbre. a terminaçã� da Guilh�rmino Wanderley .ru
apuraçao, tixam-se no dia 20 nior, 3.272 votos _ Carmosino
do cO�Tente. A proclamação Camargo de Araujo, 2.098 vo

poderá d�r-se no. dia imediato tos _ Henrique Rupp Junior,
ou dOIS dias depois, uma vez 2.711 votos _ Heriberto Hulse
que aquele órgão está acompa- 1.267 votos _ Osvaldo Rõdri�
nhando os tr�bal_hos dia a d!�; gues Cabral, 2.077 votos _

pelas comurucaçoes t�legrafI- Plácido Olimpio de Oliveira,
c�s q�e rec�be dos T.nb. Re- 3.757 votos _ João Bayer Fi
gionais .. Ass.Im, o ,n:als tarcta:-'Iiho, 2.315 votos _ Cónego To
a 25 de janeiro próximo, o eleí- maz Adalberto da Silva Fontes
to est�rá emp�ssado. O min·12.819 votos - Max Tavares d�
Sampaio Dona falando. aos I Amaral, 5.747 votos _ Jorgejorrial istas, certa vez, estimou Lacerda, 3.560 votos _ Dorval
a posse de 10 a 15 de janeiro Campos, 156 votos _ Luiz Car-
próximo. los Prestes, 350 votos - Alvaro

•
Soares Ventura, 659 votos -

Resultados das eleições de Hipólito do Vale Pereira, 45 vo-
dois de dezembro, em todo Es- tos Sebastião Bonsfield

Vieira, 18 votos - Getúlio
Dorneles Vargas, 961 votos -

Rita da Costa Avila Malheiros,
19 votos - Gualberto Rama
lho, 9 votos - Aristides Largu
ra, 4.892 votos - Germano
Donner, 144 votos - Alberto

IBitencourt Cotrín Neto, 8 vo

tos - Manoel Alves Ribeiro,

51votos Severino San.paio
Leite. 7 votos - Luiz de SCJLlza,
9 votos.

RITZ Hoje, 4a -feir a , às
19,30 horas.

Última exibição
Linda Darnel. George Sandera Ann
Lee e Edward Everet Horton em:

O QUE MATOU POR AMOR
Ele fugiu à justiça dos homeml, ..
parem não consequfu fugir ao CCl.

tigo irnpôs t o pela conciência, tra
duzido no remorso. na Aaudade e

no vazio imenso da alma!
Impróprio até 14 ano.

Preço. : Cr$ 5,00 e 2.40

Amanhã, no RITZ às 17 e 19.30 ha.
A PATRULHA m: BATAN
Impróprio até 18 anos

ROXY Hoje, 4." feira, às
19,30 horas

Colosaal Programa
lo Cine Jornal Braaileiro _ DFB
20 Todo o prazo 8e cumpre - Short

liIensacional em duo. parte.
3° Bruce Bennette e Erik Rolf em:

A ALCOVA DI\ MORTE
Uma senlilacional batalha do Atlân
tico que agora pôde ser revelada!
Dramático! Vibrante! Espetacular!

Impróprio até 14 cnOa

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários

Concurso para Auxiliar e Datilõgrafo
1 -- Comunico aos candidatos aprovados na Prova

Básica do concurso para a carreira de AUXIliar, que a

Prova Especializada (REDAÇÃO) será realizada sábado,
dia 15, às 20 horas, na Sede da Delegacia do Institu to,
à rua Felipe Schmidt, 5.

2 -- Outrossim, comunico que a prova complemen
tar (DATILOGRAFIA), para os candidatos à carreira
de Auxiliar, será realizada domingo, dia 16, às 8 horas
da manhã.

3 -- Os cendids to s à carreira de datilógrafo p tes

tarâo as provas Esr;ecializada (PRÁTICA DATILOGRÁ
FICA), e Complementar (TÉCNICA DATILOGRÁFICA),
a partir das 8 hore» da manhã do mesma domingo,
dia 16, no mesmo local supra mencionado.

4 -- Os candidatos, mesmo aqueles que concorram

e_ carreira de Datilógrafo, deverão comparecer, m uni
dos de caneta-tinteiro ou Japis-tinta, quinze minuros
antes de cada horário supra.

Florianópolis, 12 de dezembro de 1945.

JOÃO kICARDO MAYR
Responsável Local

Rio, 8 (O Estado) - Foi as
sinado decreto na pasta da
Guerra, concedendo transfe
rência para a reserva do Exér
cito ao general de Divisão Fir-
mo Freire do Nascimento, que

Nova York, 11 (U. P.) - O sr. Mário da Câmara, delegado foi chefe da Casa Militar na
do Tesouro Brasileiro, anunciou ter notificado os portadores Presidência Getúlio Vargas e
americanos de títulos brasileiros em dólares de que a oferta .que ponteia a votação para
sôbre o reajustamento dessa dívida expirará em fins dêste ano, senador pelo Estado de Sergí
dando a entender que b prazo da mesma não será prorrogado. pe, sua terra natal.

Notificou os portadores
..

omenccnos

';' * o "Diário da Tarde",
'.'
que é o moriêço ves

pertino desta Capital, conti
nua na sua faina de chupar
os calcanhares dos sapatos
do dr. Nerêu.

- Por que?
Talvez seja por velocidade

adquirida. O assunto tiêle
era êsse, Mudar de tática,
enquanto viver, o Diário não
pode, não sabe e não quer.
É idéia fixa, é obsessão, é
programa. Atacar o dr. Ne
rêu é a inspiração, o tema,
o gôsto do vespertino. É
mais: é a vocação jornalís
tica do pessoal daquela ten
da de trabalho âestrutioo,
Tudo ali é democrata. É um

laboratório de pura demo
rracui. Para certos bestun
tos, democracia ,é desaiôro,
catilinária e desespêro; li
berdade, quer dizer praga
de urubu, t'esconjuro e i'ar

renego!
Nesse plano democrático

(?) vai o "Diário da Tarde".
Cria-se e ceva-se na descom

postura e no vômito ester
coral.

Enfim, o que o berço dá,
só a tumba tira.

Rio, 11 (O Estado) - O sr.
Raníerí Mazzilli, novo diretor
da Divisão do Imposto de Ren
da, declarou aos jornalistas
que está estabelecendo os pri
meiros contactos com o apare
lho do Imposto de Renda.
Por isso mesmo, não poderá

adiantar senão ligeiras impres
sões do estudo desse complexo
mecanismo, que, de modo ge-

'I ral, lhe causou boa impressão.
Trata-se, sem dúvida, de um
setor altamente especializado

I dotado de um corpo seleto de
servidores capazes, o que tudo
possibilita uma administração
tranquila e criteriosa, sem ve

xames para os contribuintes,
objetivos máximos do seu pro
grama de ação.I

'11Na Pasta
da Guerra

Continuam

Eleições Presidenciais
Resultado da E puração .para Presidente da Repúbli

ca, no distrito de Caiacanga:
35a Secção

Clube Ipírangn
Gal. Dutra 113
Brig. Gomei? 67

36a Secção
Caíaeaugn-açú

Gal. Dutra 206
Brig. Gomes 28

37a Secção
Pantano do Sul

Gal. Dutra 210
Brtg. Gomes 44

38a Secção
Santo Estêvão

Gal. Dutra 204
Brig. Gomes 52

I
39a Secção
(Sede)

Gal. Dutra 81
Grig. Gomes 27

Total no Distrito
Gal. Dutra 814

IBrig. Gomes 218
Diferença a favor do Gal. Dutra: 596 votos.

os rumores

Datilografia e

Correllpondência-Comercial
Rua Alvaro de Carvalho, 65

I Londres, 11 (U. P.) - Em círculos geralmente muito bem

I
informados, continuaram à noite ele hoje os rumores de que o

presidente Truman, o primeiro ministro Clement Attlee e O!

generalíssimo Josef Stalin se reunirão em breve, provavel
mente em Moscou.

l0 problema
das favelas
Rio, 11 (A. N.) - Falando à

imprensa, o novo secretário .d.a
Saúde e Assistência da Prrfel�

tum, sr. J. Velho da Silva, dis
se que são necessárias oitentp
mil casas só para acabar corn
as favelas do Rio de Janeiro.

PROFESSORA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


