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Paris, 18 (E.) - O }linistério das of the World" anunciou esta noite,
Relações Exteriores anunciou oí'i- que "Truman e Attlee concordaram
cialmente li abertura de consultas em cancelar o "acôrdo secreto"
C0111 os governos britânico e norte- havido entre Churchill e Roosevelt.
americano para um rompimento de durante a Conferencia de Quebec,

Art. 2° - O presente decre- relações com o regime de Franco, p-elo qual os Estados Unidos teriam

to-lei entrará em vigor na da- na Espanha. Fontes intimamente pOI' varros anos o monopólio 'do

ta de sua publicação, revoga- ligadas ao Ministério tornaram ela- desenvolvimento da energia atôrni

das as disposições em contrá- ro que a França gostaria de rom- �a pau finalidades industriais" ..
rio" . I

per relações com o atual govêrno
espanhol numa ação conjunta com CASA MISCELANEA dístri-

O novo regulamento I
a Inglaterra e os Estados Unidos. buidcra dos Rádios R. C. A.

• Há um único sentimento entre 'Os Victor, Válvulas e DisC09.

do Loide BraSI·lel·ro tre� maio,res partid�s .franceses - Rua CIJDseJheiro Mafra, 9

o Comunista, o Socialista e o �Io-

Ivirncnto Republicano Popular seutos de culpa
favoráveis ao rompimento. Rio, 18 (A. N.) - O presi-

dente da República assínott
decreto pelo qual ficam isen
tos de culpa os cidadãos da
classe de 1924 residentes na la
zona Militar que se apresenta-

mo, 18 (E.) - Por ato do govêr- rarn depois da data marcada
no, foi nomeado para diretor da para sua incorporação ao Exér
Escalo Naval o capitão de mar e cito Nacional, por efeito da
guerra Braz Veloso, figura de real convocação da classe e que to
destaque das nossas fôrças de mar. ram declarados Insubmissos.

- O comandante Braz Veloso possui Os termos ríe ínsubmíssão já
to dos os cursos da Mar-inha e em lavrados são considerados in
sua longa fé de ofício estão aver- subsistentes, devendo ser ar

bados vários serviços :prestados à quivados onde se encontrarem
nossa armada e ao país. A última e nas condições em que estive
comissão desempenhada pelo ilus- rem.

tre oficial foi de coinando do cn-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

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

Washington 18. (D.P.) -- O i'A1'tmãli11ntlrlr1sfàl0 anunciou qHe o embaixador
americano ftdolf Derl Junior regressará ao Rio de Janeiro mais ou menos no dia
15 de janeiro, .

a tempo de assistir a posse do presidente eleito da República,
General Eurico Gaspar Dutra.

Rio, 18 .(E.) - No pedido
formulado pelo Banco do Bra

sil, solicitando dispensa de

subscrição compulsória das
- couraçado ";\>Iinás Gerais", em ope-Obrigaçoes de' Guerra, o minis-

A Interventorí�
tro da Fazenda deu o seguinte ações de guerra.

UI despacho: "Em face do expos- E-f--.---...--d------gau'cha .

,,to no artigo 5° do decreto-lei etlvaçao OS
4.789, de cinco de outubro de r -

Porto Alegre, 18 (A. N.) 1942, não cabe a solução pre- extranumerarlos
O gabinete da Interventoria tendida, mas, atendendo, eu- Rio, 18 (A. N.) - Esteve no Iforneceu a seguinte nota á im- tretanto às circunstâncias es- Palácio do Catete uma

comiS-1prensa: "Tendo-se tornado peciais que favorecem o referi- são da União Nacional dos Ser-

Ipública a_ noftícia ldod pedildo .de IdlO. InsttitUdto, autotrizo o �edco- vidores Públicos que, recebida ADVOGADOS

,.exoneraçao ormu a o pe o in- rrmen o as con as venci as, pelo presidente Linhares, a êle Rua Felipe Schmidt 34,
tsrventor federal, cumpre es- independentes da cobrança da fez entrega de um memorial Sala 3, Telef. 16-31

clarecer que efetivamente s. multa e da móra devida". solicitando a efetivação dos
excia. solicitara ao sr. presi- extranumerários e autárquicos

-------••------.::

dente da República a designa- Não será trses- de todo o país, cuja classe é Acel·ton a dewl·ssa"'ocão do seu substituto. A censu- composta de mais de 450 mil 11

Nova DI·retorl·a
{'a a certos atos de seu govêrno ferido funcionários. Washington, 18 (U. P.)
com reflexos sôbre sua situa- O presidente Truman aceitou

Rio, 18 (E.) - Realizaram- cão de, magistrado, levaram-no Hio, is (E.) - O ministro da LI· ba do L IOd O pedido de demissão do sub-

se, as eleições no Instituto eln. á assim proceder. Tendo po- EdlleHç-iio. professor Leitão da Cu- n O e secretário da Marinha, S1'. Ar-

Ordem elos Advogados para rérn recebido um apelo do sr. nha, apús examinar o processo em

para L,-sboa temus Gates, que deixará suas

constituição de sua nova dire- presidente da República por qut- o Dcpar lnmcnto de Adruinistru- funções 110 dia ;)] do corrente,

toda. intermédio do ministro ela Jus- ç-:10 propunha a concessão de rc- Hio, 18 (A. N.) - Segundo lc- Gates, homem de D eaócíos e

O pleito foi disputado com tíca, resolveu o desembarga- cursos para atender ao projeto de {egrama procedente de Lisboa, no- banqueiro de Nova York, apre
interesse geral de toda a elas- dóI' interventor federal, per- inslalação do Colcgio Pedro II no liria-se . .naquela capital. (flll' () Loi- senta seu pedido de renúncia a

se, concorrendo duas chapas manecer á frente do cargo em anligo edifício do Hospital Psiquíú- de BrHsileiro yai restahelecer �ua 2 de setembro, porém se con

encabeçadas pelos srs. Targino cUlllprimento ele nm dever in- trico, proferiu o seguinte despacho: lilllH� de nH\'egação Brasil-Porlugal. serVOll no cargo a pedido de

Hibeiro e Arnoldo ::\Iedeiros. declináyel. Os secretários de
I "0 Colégio Pedro fI n:1o será mais a qual sl'r(t iniciada !leIo navio Truman até ser ultimada a

Foi eleito ln'esiclimte, ("0111 Estado que haviam solicitado transferido para a praia Vermelha, "Santare11l". A prop<">silo dessa 110- desmobilizacão da ::\Iarinha.

J 4S votos contra 9:3, o sr. Tar- exoneracão manifestaram una- ("ol1Yindo ser feita a reyisão deste licia. () diretor do Loide declarou O pedido 'de Gates se baseia

gino Ribeiro, tendo como pri- llimeme;lte solidariedade ao proccsso, afilll de que possam Jlle- que: se cogita realmente do rCSlal�e-1 em q,ue, C?l11 a rendição j:a,po
meil"o vice-presidente o sr'linteI'ventol', l'es.olvenclo ]Jerma- Iho!'ar as inslal<lç-<les do· Colégio cm leCllllenlo dessa Imba de nHVl'gaçao nesa, eonsldel'a sua tare.=-:, tel'-

�rajano de ::\Iirallc1a. Valvenle. 11f'("er nas resj)f'ctivas pastas. sua sede' �Itll:d". 1.1 lllais IJrC\'l: possível. I minada.

Ano XXXI 1 H. 9560I
I

Florianópolis - üuerte-Ieire, 19 de Dezembro de 1945

Aplicação pedagógica do Rádio 1 �or�eu famoso
Washington - (S. I. H.) - mas Radiofônicos" para 1945,

I piaDista russo
Os educadores dos Estados pública uma lista das 30 esta-
Unidos, bem assim como os ções de rádio dirigidas, particu- Nova York, 18 (U. P.)
educadores de todos os outros larmente por colégios nos Es- Faleceu o famoso pianista rus

países do mundo, se preparam tados Unidos. Seu inquérito so Alexander Siloti, concertís
para entrar numa era de revo- aos sistemas de escolas

PÚbli-,.
ta russo, discípulo de Liszt e

lnção de métodos pedagógicos, cas da� 1?0 cidades mais popu- Rachmaninoff. O extinto t�
resultante da contrlbuíção edu- losas Indica que pelo menos nha 82 anos de idade e desta
cacional que as novas técnicas 87/0 utilizam em parte o rádio cava-se principalmente por
'radíotônícas

_

podem prestar. nos seus processos lpedagÓgi-1 suas interpretações de compo-
A Comissão Federal de Co- coso sições de Liszt.

munícações dos Estados Uni
dos destinou 20 das novas ban

das de comprimento de onda

de Modulação de Frequência
para uso especial de estações
edueaeionais. Novos horizont.es

se abrem para as estações
emissoras não comerciais que,
em 1940, haviam sido dotadas
somente com cinco bandas de

comprimentos de ondas vulga-
res.

Foram adjudicadas licenças
para estações FM (Modulação
de Frequência), a sistemas de

escolas públicas de Nova York

Chicago, Cleveland e São F'ran

císco e às Universidades de

Kentucky, Illinois e à Univer

sidade de Colúmbia de Nova

York, William B. Levenson,
no seu "Anuário de Progra-

Rio, 18 (E.) - O Ministro
da Viação submeterá à assina
tura do presidente da Repúbli
ca importantes decretos-leis
referentes a sua pasta.
Dentre eles, ao que soube

mos, figura o que diz respeito
ao regulamento elo Loid Brasi
leiro.

BENEFICIOS CONCEDIDOS
DAS

AO PESSOAL
AUTARQUIAS

Dispondo sôbre a aposenta
doria dos servidores das autar

quias vinculadas ao Mlnistér io
da Viação, o presidente da Re
pública assinou o seguinte de
creto-lei:
"Art. 1° -- Os servidores das

entidades autáuquicas jurisdi
cionadas ao Ministério da Via

ção 'e Obras Públicas, quando
atacados de tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, lepra ou pa
ralisia que os impeça de se lo
comoverem, ou invalidados em

consequência de acidente ocor ,

rido no desempenho de sua

atribuição, ou de doenças pro-

Fiscalízacâc
Iíssíonais, receberão dos co

fres das respectivas entidades,
, quando aposentandos seja qual As obrigaçêesdos livros for o tempo de serviço, a dife-

rença entre os seus vencimen- .

Rio, 18 (E.) - Despachan-j tos ou salários normais e os de guerrado um processo em que é inte- que lhes forem pagos pelas
ressado o Instituto dos Indus- Instituições de Previdência So

triários, o ministro do Traba- cial, nos termos elo Decreto n.

lho, em face do parecer do 13.225, de 24 de agosto de 1943,
consultor jurídico do Ministé- e do Decreto-lei n. 6.165, de 31

rio, deu provimento do recur- ele dezembro de 1943.

80 do referido Instituto, afim

de ser restabeledda a decisão
do seu Conselho Fiscal impon
do multa ao empregador Álva
ro Caetano, que se recusou a

apresentar os livros básicos de

seu estabelecimento à ficaliza

ção do Instituto.
De acôrdo com o parecer

aprovado, os Institutos podem
proceder à verificação dos li

vros comerciais de seus contri
buintes (empregadores) sem

pre que haja motivo para fa

zê-lo.

IFaliam e são caros os

artigos de Natal. no Rio
Rio, 18 (E.) - Não será ain- artigos, podemos afirmar que

da desta vez que o carioca terá' não se registrou nenhuma baí

um Natal af'ortunado, embora 'xa sôbre os anos anteriores,
muitos pensassem o contrário, havendo, mesmo, alguns deles

baseados na teoria de que a sofrido pequena majoração.
guerra acabou. Estamos às Mas o "Serpa Pinto" vem

vésperas desse dia e, mesmo aí, ao que se informa, e traz

assim, o comércio não dispõe um carregamento de artigos
de grande quantidade de artí- de Natal, principalmente cas

gos de Natal para atender aos tanhas. Se esse barco chegar
seus freguezes. Dessa maneira, I antes do Natal, melhorará a

estamos na mesma situação do situação. A verdade, porém é

ano passado, quando a alta e a que há um pouco de tudo, mas
carestia desses produtos dei im- nada em abundância. E o ca

portação eram atribuidas à rioca está na iminência de ter

carência de transportes, moti- � desfeitos os seus sonhos de co

vadas pela guerra na Europa. I memorar condignamente o

Em relação aos preços desses' "Natal da vitória".

Rompimento
com Franco

ICancelado ó «acõrdo
secreto» de Quebec
Londres, 18 (D. P.) - O "News

Comando da
Escola Naval

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis
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Irmandade do Senhor Jesus dos Passos I!e Hospital de Caridade
IEDITAL I

,

De ordem do Sr. Irmão Provedor, comu rico aos interes IIsados que a Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital
de Caridade receberá, até o dia 28. do corrente, propostas para
o fornecimento de gêneros alimentícios para o primeiro semes

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

LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário.

IClube Doze de Aqostoi
De ordem do sr. Presiderrte levo ao conhecimento dos sra. sóci-l

os que está aberta, até o dia 21, a inscrição para a CEIA DE NATAL,
a realizar-se em a noite de 24 do corrente, àll 22 horas.

As mesa_ para esta ceia poderão ser reservada., obdecendo a

planta organi:eada pela Diretoria, media,nte o pagamento de Cr$ 10.00
por meaa. O sócio, cuja familia seja constituida de mais de 4 pesso-
011. poderá OCupar mais uma mesa. pagando a mesma' taxa.

Quamto ao MENU e tabela de preços estarão (1 dispolição dos
ars.•ôcíoa, no RESTAURANTE do Clube.

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

EPIDIO FRAGOSO. Secr. Geral.

fpolls. -_ Joinvile

-5 ;;VUÇE �81A .....VIAGENS
· " segundo declaração do

Ministério da Produção Aero
náutica da. Grã-Bretanha,
125.500 aviões foram produzi
dos 110 Reino Unido durante a.

guerra?

I xxx

· .. dois fazendeiros brítâní-

I
cos conseguiram, a.pós dois
anos 'de experiências fabricar
uma máquina, que combina as

operações de secar e denulhar,

------�-�-.
-------

e cujo custo não irá além de
;:€ 100 (cêrca de 8.000 cruzei
ros)?

ia mi1 do. "-l'

-�.

Saídal - 2 hora. damadrugada

.Ioinvile _ .. Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da monb ii

Informações nesta redação

CONTRA FERIDA�

xxx

cêrca de 65.000 sacos de
areia e 800 pés cúbicos de ma

deira foram agora removidos
I dos subterrâneos da Abadia de
Westminster?

.

um cego de Nottin
gharnshíre, Peter Jarvis, aca
ba de receber seu diploma de
bacharel em Artes, tendo feito
seus estudos com auxílio do
alfabeto Braille ?

xxx

· .. o Sr. Tom Williams, mi
nistro da Agricultura da Grã
Bretanha , pediu às granjas de
lacticínios da Inglaterra e Ga-
les, que fornecessem

.

454.596.000 litros de leite, no

I próximo mês de dezembro ... ?
xxx

· .. empregados da "London
I

I
Midland and Scottish Rail-

Clinico Geral da Adultol way" obtiveram uma colheita
Doençal dai criança.a "record" êste ano, avaliada

Laboratório de Análi.u

I ;:€ 22 000 I' dclínica..
' em ., cu tívan o .....

Con.ult6rio: rua Felipe Sch. i 21.150 lotes de. terra, que se

midt. 21 [alto. da Cala Po- I estendem por 400 milhas ao
rai.oJ. da. 10.30 á. 12 • dai

I longo da fer.rovia?15 à. 18 h•.
R'lidência: rua ViIC, d. Ouro

._Fo_n.;í_6�Otm_6!'nua_Il_, BREVEMENTE

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

COMPREM PElO REEMBÔLSO POSTAL

ESTADOi
I
I
I

-

" P�RFECTA

o
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5

TeI. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS

Na Capital
Ano c-s
Semestre CrS
Trimestre Cr$
Mês c-s
Número avulso Cr$

No interior

Ano c-s
Semestre Cr$
Trimestre CrS

Número avulso CrS

90,00 .

50,0<1
30,00
0.50

ANCORA 17 RUBIS

A Maravilha da Técnica Moderna Suiça
PARA HOMENS:
Caixa folhada

. Caixa aço inoxidavel
Cr$ 550,00
o-s 480.00

80.0G'
45,0&
25,00'
9,00
0,46 .

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não publi
cados. não serão devolvidos.

A direcâo não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos 110S

artigos assinado.

PARA SENHORAS

FORMATO REDC'NDO:
Caixa aço inoxidavel Cr$ 450,00

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto
desejeria Iêr algo. diària
men'te, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

Vida i\lilitar
?\oras n uraes

Crônica ela Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

pg. 3

BOLSO, niqueI crcrnud e,
com 2 tampall:
Ancora 16 rubis Cr$ 350.00

IMPORTANTE z: Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

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

16a. Circunscrição de Recrutamento
Jut-isprudência
Notas Científicas
Covêmo do Estado
Fatos Políticos

Kotas Locais

.,

S

}·8

CONVOCACÃO DA CLASSE DE 1925
�E D I T A L

Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos
de idade durante o ano de 1946 que estão convocados para o

serviço militar, devendo apresentar-se, de 17 de dezembro de
1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
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.; 130 B: C: Joinvile; 32°
B. C. Blumenau; III/20° R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12° C:
M. A. C. Laguna".

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

F'lorianópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio llIourão Filho, Chefe da 16a. C. R.

Direção de D. S. Lino :

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

I ,\�tsOuq,9J' laboratório Clínico
g � -'�. RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448

I
� � � (em frente ao Tesouro do Estado

I .
Dr.R"HÁ.TDS".O PSR.fOLOGICnS Floria�ópolis

Medina Farm. Narbal Alns de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, EXQme para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame <:le escarro, Exame para verificação de
doenças da �ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

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

.........1 ..

FARMACIA ESPERANÇA

Noticiário Estrangeiro
Notícias do Pais

Pelos :M unicipios
1 �

--

do Farmaflê.tlflO NILO LAUS
1I0Je • &l1UIJlU _.. .............

..._.... _tr...l(t!Iru - lI_l!IAUu - ..............

,� .. IIorr.eU.

Estatística

Esportes
Notas na Prefeitura

Vida Escolar

Direção de E. Flores:

1fagazíne
Concursos
Vida Social
Xem todos sabem

Religião

Reportage"s de:

n. F. de Aquino pg. div.

BR ITO
O alfaiate indicado
Tiradentes, 'l

•

de direito, recebendo Y. S. uma informa-

I

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PRE;ZADO LEITOR: Se o que ihe

inter essa é, realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado ou

para que ale urna falta não se repita: e

!\��O o escândalo que a sua r-eclamaçân
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a ú SECÇÃO RECLAi\lAÇõ�S,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demor-a ao conhecimento de queru

ção do resultado, embora em alguns ':a�

ses não seiaru publicados nem a recta

mação nem a pro-.. idência tomada.

Reabertura do Laboratórió
Radio-Técnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli

ficadores-Transmisllo�es
Material importado direta

mente dos U. S. A.
Proprietário

Otomar Georges Bêhm
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florianópolis

'Rua 1050 Pinto ri. 29 .. Sob.

Aparêlhos elétricos
A Instaladnra de Florianópohe,

à rua Tr-ajano n. 11, svísa à sua dis
tinta freguesia que dispôe de ope
rários habilitados para executar
instalacõcs de Luz e Fôrça em ge
ral , fo;ne�endo orçamento grátis il

sem cornpromisso para seus servi
ços.
POssui também oficina especiali-

zada, com técnicos profissionais,

l para consertos de aparelhos elélr�,'cos, enrolamento de motores e di-

I
namos, estabilizadores, ferros d.E1

I I engomar, fogareiros, aparelhos mé
diros e outr-os. com exceção de apa

c______________________________ relhos de rádio. � "."_ .. �_....J

l\1otor a óleo ,

cru
VENDE-SE um marca "CIi.

max" - mil rotações - força

I
de 6 a 8 cavalos, possuindo co
te de óleo.

O motor pode ser examina
do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto

Idos Maritimos. Tratar com Sid
mi Noceti à rua João Pinto, I34. Telefone 1134.

"""""'""' _

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

ADVOG1-�DOS
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[Vida Social I
� -

ANIVERSARIOS
Fazem anos hoje:

o professor Fausto Barcelos
de Brito;
o sr. Antônio Pereira, pro

prietário da "A Macedônia ';
-

a sra. Sueli Pereira Cunha,
,espôsa do sr. Osmar Cunha, I_ ncionário do Banco do Bra-
,sil;

o menino João, filho do dr.
Hercílio Medeiros;
o menino Henrique, filho do

sr. Francisco Duarte Silva:
as sras. Célia da Costa Li

nnares, Felicidade Almeida e

Laura Grumiché.
" " ,..

�_ Visitas:
1l!onrando-nos sobremodo,

estiveram ôntem em nossa re

.dação, as srtas. Cecília da Gra

ça e Leonilda Martins, repre
sentantes da conhecida e bem
aceita revista "Vida e Saúde".

* * *

VIAJANTES
PRE1.\i'EITO JÚLIO TEIXEIRA
Esteve ôntem nesta cidade, o

.sr. Júlio Teixeira, D. D. Prefei
to do município de Itajaí, o

qual vem dirigindo, com muito
acerto e geral agrado de seus

�municipes, aquela cidade cata
rinense.

* * *

COMUNICACÃO
IPo Recreativo Clllb. Concor
dia recebemos o seguinte ofi
cio, que agradecemos:
L - De ordem do sr. presí

dente e demais diretores tenho
a subíta honra de comunicar
a v. s., que em seção de as

sembléia geral realizada em 11
do mês corrente, foi eleita :::I

nova diretoria que terá de ge
rir os seus, destinos de 26-12-
945 a 26-12-946, ficando assim
constituida:
Presidente de honra, Felipe

Jaques - presidente, Manoel
Marinho de Sousa - více-pre
sídente: Otavio Francíscc da
Rosa 1 ° Secretario: Pedro
1Francisco Calazans 2° Secreta
rio: .l:<'rancisco Gaspar de Me
deiros 1 ° Tesoureiro: A r í
'Francisco Rosa 2° Tesour8'.lO·
Martinho Timoteo Alves. Co
missão de Indicancia - Rela
tor: Nelsom Machado; FIScal:
J_oão Rodrigues, Ardinno Or

tença Gaiá.
Aproveitando o ensejo, en

viamos os nossos protestos de
elevada estima.

Florianópolís 12 de Dezem
bro de 1945
Pedro Francisco Calazans 10

Secretario

Ouro para Dentistas
22 Quilates (Justo Titulo)
Envelope de 3 e 5 gramas

o l!iTauo-Quarte-felra, 19 ele Dezembro cae '945

o Conselho Político da Mon

golia, várias ligas mongolicas,
a Comissão da Paciiicação d�

OMongolia, e várias escolas e

outras organizações da Pro-
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

víncia de Suiyuan fizeram um

apêlo geral, inclusive telegra- MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
mas mandados aos represen- FIliAL: _ Av. Rangel �estana. 2114 - S. PAUlO
tantes comunistas Chow En- * *
cessação da guerra civil. Disse-
Iat e Wang Jo-fei urgindo a

ram que para evitar maior
derramamento de sangue, uma

solução pacífica do problema
nacional deve ser encontrada
imediatamente. Sinceridade de

propósitos deve ser o fator
orientador nas negociações que
estão sendo conduzidas em I

Chung-king. II
I PR����9�A I
I

Corre.pondência Comercial

IRua Alvaro de Carvalho, 65

.............._ -- �

LIVROS PARA PRESENTES
LITERATURA

UM CORTE DE CASEMIRA,
� �

PROPRIA PARA O VERAtJ!
Temos também Unho

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TUOPICAI'5, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de c a s em i r as ,

'-

Enviamos amos

tras por via aérea
e a mercadoria

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

.' .... t

.�\t:
�ei��

,

ira Tênis Clube-Dia 21, sexta-feira, exibição cinematográfica: A F,E ..B.
Itália. Dia 22, sábado, soirée dos Contaderes de 1945, Dia 25, Natal, das
às 19 horas, matinée infantil. Das 19 horas em diante, Soirée de Natal, com

distribuição de bombons e prêmios ..

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

RE I DAS CAS I MIRAS

Procura-se viajante.inspetor para o interior do
Estado (Excluída a (a pital),

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

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

entregar na gerência deste jornal, usando
dois envelopes, um dizendo sómente «pro
c u rci-ae viajante», e o outro com o nosso

endereço.

o Rio do Quarto - J. M. Macedg
Senhora de Engenho - Mário Sette
Valor - Ch. 'Wagner
Brasil de Ou tz-ora - Belmonte

Cr$
8,00
16,00
12.00
25,00

Caixa Postal, 120 - B São PGulo

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

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

À venda em tôdas as casas do ramo ou nos

«EDIÇÕES MELHORAMENTOS»

NúCLEO JAPONES DE LINSos PROBLEMAS DE BASE
DO BRASIL

Na última sessão da Assem

bléia Geral do Conselho Naeío
nal de Estatística, foi decidido

incorporar aos anais do L B.

I
G. E. um estudo sôbre os pro
blemas de base do Brasil, en

caminhado desde 1941 á apre
ciacão do poder público fede-

I ral. O objetivo do estudo,
. qu.e

I
é uma substancial contribuí-

Pedido ao ção ao esclarecimento� d� nos-

fiEPOSITO DENTARIO

I
sas necessidades sconormcas e

M t\ S E T T I sociais, foi criar em tôrno dos

RUA SEMINARIO, ljl _ 135 problemas f�alizados um n:o-

I
vimento de ínteresse bem ID-

RU.L\ MARCONI, 44 - S. PAULO formado, a fim de que a opí-
que enviará lista de preços. níão pública, suücíentemente

..._--�---------- orientada e no pleno exerC1C10

APENAS o-s 3,00 que lhe cabe nos regim�s de-
Com essa ínfima quantia Voei!

I moera'ticos possa mamfestar
.

está .auxiliando o. seu prtiximo.
se a resp'eito das soluçõesCentnbua para 8 CaIxa de K'lmolat

'lI.os Indig:entes de Florianópolis. emergentes.

Lins, no Estado de São

Paulo, é um dos importantes
núcleos de imigração japon�sa.
Contava, por ocasião do Censo

Demográfico de 1940, com ...

5.671 naturais do Japão. Se

gundo as conclusões de um es

tudo monográfico do Gabiaete
Técnico do Serviço Nacional de
Recenseament.() sôbre a popu
lação japonesa daquele rr.uní

cípío paulista, a baixa quota
na" iilades senís e a alta quota
das idades juvenis entre os ní

nôes são características depen
Aoiaeia. e RepNHntaçõ.. em GeuJ dentes da data recente da ímí-

Matriz: Florian6poU. gração japonesa, enquanto as
RJ1Q João Pinto. n. li -

Caixa POIItal. 3'1 características opostas c:tre
Filial: CrHciúmo os naturais de outros países

R •.lo Floriano Peixoto. �/n (Edil,; I estrangeiros d e p e n d e m da

PII'6prio).-Tl!Ileo�an:a.: PR!��� maior antizuidade das resnec-
.!\Q"�'".t.. 0·0. prlnClpo.iíl munt<c'\plOf 1 t· bt· .

. te '.� � I
do EÃtad.:: lVas corren es lffilgl a onu".

Clube Doze de Agosto

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAí

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indioo
�entes de FI ()riaoópolis.

B R IT O
O alfaiate indicado
Tiradentes, 1

A Diretoria convida os Srs. Sócios e Exa. Famílias,
para o baile que o Centro Acedêmico XI de Fevereiro leva
rá a efeito, no dia 22, do corrente, em homenagem aos ba
chareis do ano de 1945, da Faculdade de Direito de Serit-e
Catarina. 3v-1

Cine Odeon URGE UMA SOLUÇÃO PACí
FICA

�

•A'a 1.30 horas
Senão das Moça.

Um filme dedicado cía Americana.
do .ul

Musica !--Romance !--Poe.ía !
ROMANCE DO TROPICO

com Tito Guizar, E.ther f arnande.
o dupla de -Rancho Grandeft, num

filme ainda malhor
No Progro.mo:

Complemento Nacional D.F .B.
Sra•. a aritOll: Cr$ 1.20, Estudo.n

tas 2,00 a Co.vo.lhairo. 2,40
Irnpr . até 14 o.no.

MACHADO A CJA.

Cine Imperial
A's 7,30 horo..
Ultima Exibição
A PREFERIDA

('Pin-Up-Girl) -Technicolor
com Batty Grabla. John Ho.rvey,
Jee B: Brown, Martha Roye Euga

ne Pallatte
O. I.rmão. Condos Cherl.. Spivak

e .uo. orqu••tra
No Progro.ma:

Noticias da Semana 0.F.B.
O. Sobrinho. de POJllaya -Desenho

Fox Airplan New. -Jornal
Preço. Cr$ 3.60 e 2,40

lmpr, até 14 ano.

Amanhã no Odeon
Sesaõ.. Chic.

COQUETEL DE ESTRELAS
com Dorothy Lomour, Ray Mil

land, Bob Hope, Paulatte Goddo.rd
e muito. outro.

•

ANIVERSÁRIOS:
Fernando Antônio

Reina inten.a alegria no Io.r do
no..o di.tinto conterrô,neo, sr.

Antônio Padua Pereira, pelo trana

cuno, na.ta dotca, do primeiro a

nivel'llário de NU querido filhinho,
F.rna�do Antônio.

BRITO
O . alfaiate indicado
Tjradentes 7

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

RBTIRARAM SlJAS CANDI- •

DATlJ'B-'+S
'Pôdas as bebidas, inclusive as

fabricmias ell'l outros Estados.
relkal'am suas ean.d:i.daturas,
pal'a rel.ar nos lares catar-i

aenses, - em vi�ta da certassi
ma vitória do 3If)er-i.ti.-vo KNOT.

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-ElL

médica do Centro Espí'rita
Luez, Ca.ridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório pa.ra a Rua
do Senado, 317-2° andar.
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seu,g préstimos.
Escreva detalhadamen te .

nome. idade, endereço e en

velope se lado �para ares·

pos"ba.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alliance Dssurance Company,. Limited.
COMPANHIA INGLEZA DE SEGUROS

Séde Social: BARTHOLOMEW tANE, LONDRES, INGLATERRA
Balanço em 31 de Dezembro de 1944

PASSIVO AT [VO

lpotécas sôbre propriedadcs .

Empcéstimos sóbre impostos públicos ..

Empréstunos sôbre Usufrutos vitalícios

C reversões ..

Empréstimos sôbre arrendamcutos .

Etnpréstimos sóbre Obrig"ações. Ações

e outros títulos .

Empréstimos sôbn;: apólices de vida da

CO���t"aI11'la ' .

Valores do Govêrno Britânico .

T'itu.los municipais e dos condados do
Reino Unido .

Valores. da índia e das Colônias .

Valores 'estrangeiros . .

Obi-igacões, Valores e ações _ .

,i: s. d.

1.01)0.<100. :_

26.067.791. 17. 4

4.023.1·2'1.

2.295.204. 1-9. 9

1.259.020.

992.205. J. 9

2.42L41J. 7. 11

2.000.000.

300.000.

390.000.

1.126.176. 10. 4

93.468.

41.898.400. 19 1

Cap! tal real izado
.

Fundo de Seguro de Vida .

Fundo de Seguros Contra I nceudios ..

Fundo de Seguros Maritimos .

Fundo de Seguros contra acidentes e

fundo de Seguros diversos .

Fundo de Viúvas e órfãos e contas dos

empregados .

Puudo de Amortização e Fundo de Res-

g-ate' de capital .

Fundo de Reserva .

Reserva para impostos eventuais .

Reserva para contingências provenientes
da guert'a , ..

Conta de lucros e perdas .

Lucros. Seguro de Vida (Conta dos

Acionistas) ..... ,...... . ..... ,.

Reclamações de

Seguros de vi

da a pagar

Idear de Seguros
contra incên

dio a pagar ..

Idem de Seguros
diversos a pa-

gar .

Dividendos não

reclamados ..

Qttanti�s devidas

e a. .,
�.

6 ..173.374. 13. G

1.731.822. 14. a

388.114. 1. tr.

118.446. 7. 4

17.886. 1.1.

847.515. 12. 2

140468.936.

1.118.438.

1.5 71.921.

1.165.031.

12.2·58.1H.

2.393.261. 1.0 10

7i.70L 18 ;0

1.157.96l.

636.Q38. 6
20.034. 13

41.803. 18 2

266.595. 18 6

833.20/ . +

538.56l. ia. 6

Arrundameutos. Rendas e Prédios .

Usufrutos vitalicios e Reversões .

Saldes devi-dos pelas Agencias .. ,.,.

694.467. 9 Diversos devedores '

.

Prémios a receber " .

juros, Dividendos e' Rendas a receber

Juros. Dividendos c Rendas a vencer ..

Dinheiro er» depósito nos Bancos er»

cai xa e em conta corrente ....

872.750. 9. 4

2�O. 4.

1.432.794. 1. 1 t 3.588.854. 3. 9

cE 45.487.255. 2. H � 4j.487.255. 2. io

R. O'N. Addison

Agente
São Francisco do Sul

Nabuco Duarte Silva
Sub Agente
F orianàpolís

EDITAL
SINDICA'I'O NACIONAJJ DAS E1IPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MAUÍ'rIMA

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. 1.402, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr, Ministro do Traba

lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada

em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
[pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA

SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de

janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452

de 1 de maio de 1943, e res.pectiva tabela constante do art. 580
-da referida Consolidação.

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

��i�u�a!tapir�I!�i!�,�o,�ello I
LIRA TENIS� CLUBE

Dia 2:: - Soirée dos Bachareis da Academia de Comércio.

Dia 25 - Natal - Matínée infantil dias 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,

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Ftorianôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Economia el
Finanças

fraqueza

Novidades todas as

semanas

'Virilidade!
rorca!
Viga.. !

Com o tratamento pelo reputado pro
ttuto OKASA. - Á base ele Hormõn'M

(extratos glandulares) e Vitaminas sele
clonadas,' OKASA é uma medtcaçãe
racional e de alta eficacia terapeunca,
em todos os casos ligados diretamente
a perturoações das glândulas sexuaes,

OKASA combate vigorosamellte: Ira

queza sexual em todas as idades, sob II

fôrma ue io;�uliciência glanduiar ou Vila

minal, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda"
118 perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cutís, na
mulher. OKASA (imoortado díretemente
de Londres) propor�iona Juvel?-tude.
Saúde Força e Vlgt>r. Peça lormula

"prata': para homens e f6rmuia '"ouro'·

para mulheres, em todas as QO!!,! Droga
ria. e Farmacías Intormaçõee .. pedld?"
a.o Distr. ii" odutos AR..'lA. - Av. Rio
BtN". H)II .alo..

-

Compra-se
Mobília de sala, grupo esta

fado, em bom estado.
Dir igir-ae à caixa Postal 106

Nesta.

-

Distribuidores fi. dlllflositá.rios:
,OSNY GAMA &. elA

nORIANÓPOLlS

CAIXA POSTAL lJ9

.

A indústria téxti l e os consumi.

I dores norte-americanos - O Sr.
Jeromc :M. Ney, diretor da Divisão
de Mercadorias de C-OllSllD10, d:o

I Departamento de Administração de
; Preços, do Govêrno norte-amer-ica.,
I no, declarou aos componentes da

I The Fashion Group, Inc., durante
I um jantar no Hotel Astor, que "era
I bri

-

d
'

o rigaçao o governo proteger os

consumidores de vestuário de bai
xo preço e de proteger a todos, em

geral, das conseqüências da ínf'la
ção de preços. O senhor Ney, de

pois de sustentar a necessidade da

continuação do contrôle dos preços
sôbre os produtos têxteis c confec
ções, até que todo o perigo da in

flação haja passado, disse ao seu

auditório, composto de expoentes
da indústria têxtil, de desenhado
res c varejistas, que "os Estados IUnidos enfrentavam na frente in
tenta uma crise tão perigosa quan-,to o inimigo � combatiam no

Pacífico".

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU.

LAR

L
I

DEPURATIVO

DO SANGUE

1��IIEtI:FltA,!
A 51FILIS ATM:A TODO�GANI5MO

O Fígndo. o BIi, O, O cora çàn
PUlmões li Pé!e. Pr"'l tJZ Dôres de
DOS O>ltil)",. Reumatismo. Ceguelra,
belo, Anernt» ... ,,,hortos
lnotens.vo n.) organismo. Agradável como li('Ôr.
° ELIXIR 914 está aprovado peto D. N. S. P.
como auxtllar no tratamer;to (in SUBis e Reu-

.

msusmo da meRllH\ origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914».dada d sua

base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a vil} bo·
caJ é a única possivel.

(aI Dr. Benedito Taloia.

MA�t;A REGISTftiAD

I
o Esrômazo. "I'l

Cabeça. Dó"e�
Oueda do Ca-

"I�.

Imelhorem fábricos. A Casa "A CAPITAL- chama a atenção doa
visita antes de efetuarem auos compra•. MATRIZ em

Atesto que dpliquel muitas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sell'llre os melhores resultados
DO IrL:tamente da Sífilis.

la) Dr. Rafael BartoleUI

ESCRITóRIO .JURÍDICO CO!IERCL\.L
A..untos: Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nosso Organizaçã.o crrtns de .. decidir pelo com

pra ou venda de imoveis. pinhaio ou qualquer
empresa ne.te e.todo

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

Fabricante e distribuidores das ·afamada.& con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Pos su e um gran
de sortimento de casamiras. riscados, brins
bons e baratos. algodões, rnor-ms e aviamentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamente das
Snra. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, .- FILIAIS em. Blumeno.u e Lrrj as ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 ... que os únicos países
americanos que conheceram o

regime mcnárquíco foram o

Brasil, o México e o Haiti.
2. .. que o número de pes

soas queimadas como bruxas,
na Europa, durante a Idade
Média, ultrapassa os nove mi
lhões.
3. .. que o coracão de um

homem pulsa 81 vezes por mi
nuto quando êle está de pé, 71

Serviços Aéreos Cmzeiro do Sol LtdaeI4�:�.�� ;�l�:ei:��:::ão,e e:
Passagefros •• (orreio ••. En<omendas •• (algas certos casos, evita a embria-

_______________________• .:
guês alcoólica; e que a pessoa
que comer uma libra de ma-

carrão diàriamente jamais rí
cará embriagada, desde que a

sua dieta exclusivamente vege
tariana.

5 ... que, antigamente, o rei
do Sião costumava oferecer
um elefante branco' àquele dos
seus cortezãos a quem queria
arruinar; e que, como aquele
animal era sagrado, quem re

cebia semelhante presente não
podia se desfazer dele por for
ma alguma, arruinando-se in
teiramente com o seu sustento.

6 ... que existe, na ilha de
Sumatra, nas índias Orientais
Holandesas, um povo cujos in
divíduos latem como cães -

os Oronqo-Cubus; que êsse po
vo possue uma língua que só
conhece algumas dúzias de
sons primitivos; que, além dis
so, os Oronço-Cubus não têm

concepções religiosas nem pos
suem cerimônias de sepulta
mento; e que, quando morre

um dos seus, deixam-no ficar
onde está até se consumir o

cadáver.

3 motivos de preferenda:

1 Os «Serviços Aé
.

C .

.

f '
reos ruzelro do Sul. po••uem a

mOlar rota Aerea da S I A ,. .

aviões dQa ti .

U m.arlca, Integrado J)<'r

GLAS» DC-3 pO·JUmNoC1• modernos e veloze.: os « «DOU-
• os KERS 52, os FOCKE WULF ZOO.

2 Os «�erviços Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpode tripulante. 10 bi-milioná.rio. e 23 miliQnárioa do
.

ar, o que significa ti'l:ocínio impecavel e experiên
cia vQ.ta, garantindQ segurança a�luta 60S seus aviões.

3 Os «Serviço. . Aéreo. Cruzeiro do Sub oferecem
coni?rto perfeitQ aoe passageiros e pontuaUd.ad.mcb:1ma na chegada tOda d ' .

que .ervem a cêrca d 70 e1 pCI�dl de .•·uas maquIna••

t. 1 d 1
e oca 1 o e. diferente., de nor-

.

a.u e e ceate a oeste do pai•.

Clube 12 de Agosto
PROGRAMA PARA DEZEMBRO 'DE 1941;:

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

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil com
:início .ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 hor�s..

Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas havendo
durante a CEIA números de canto e musica, e. em' seguida,
<dança.
constantes deste programa, feitas pelo Clube.

(A CF.IA DE NATAL será ás expensas do sócio, abrindo o

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

.22 haras.
OB'SERVAÇÕES '

�ste programa está sujeito a modificações, que só se ve

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

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

moderna acaba de substituir a pena deAtécnica

escrever por uma esfera de aço.

"')
.>.

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

Copy"ght da
rhe HA YE rooHlAR'! In�

[SEJA SUA

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina,

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

tuitamente os doentes nervosos in

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
i"" 11 horas. diàr lameute,

Á SÁUDE DÁ MULIlER

.. ,

FILHA I M.AE I AVO I
Todas devem usar a

DiM·US/fi·J3ilit3
(OU REGULADOR V1EIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Alivia IS CÓIiCH Uterinas

Emprega-se com vantagempa
r8 combater a8 irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�EDATINA•. pela 8U8

comprovada eficácia, é muito. re-

......
eeitada. D�ve ser usada com

� confiança.

=Jy _
FLUXO SEDATINA eocnntra-se

.

,,)MAE em toda parte

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros Yi2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

BanCC!l���iS!�!�!��o�.�! S. A. I
RESERVAS, CR$

1'.500.000.�.. .

i
Rua TraJano, 23 • FIOria"ÕPO�

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
'LA. W'ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MGrca regls.

)1�xijam o Sabão

I recomenda-se para hospital, co!egio, etc. pela sua qualidade desinfet,ante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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19 de Dezembro
B. MARIA DOS ANJOS

Virgem
Maria dos Anjos é uma da

quelas pessoas que o mundo
materialista julga ímprodutí
vas pois, ela se fechou num

convento de Carmelitas de re

ligiosas, portanto, que �e en

tregam á vida contemplativa e

que nunca saem do recinto de
seu claustro, nem para exercer
as tão apreciadas obras de ca

ridade de outras ordens reli-

I giosas. E, contudo, quão rica
.
em bençãos é a vida desta be-

I naventurada! Sua vida de vir
ROMANCE NO 'fRÓPICO gem ilibada deu-lhe um poder
Hoje, novamente na tela de I

extraordinário sôbre o coração
"O Líder dos Cinemas" - será mostrava uma iclinação pro-
xibido em "Sessão das Mo- funda para a oração, pa.ssando
as", o grande filme mexicano de Deus. Desde a sua ínfáncía
"Romance no Trópico" -- com horas na adoração do ss. Sa-
encantadora Esther Fernan- cramento. Com 16 anos de ida

es e o cancioneiro "fau" n. 1 de entrou para o Carmelo de
os brasileiros, Tito Guisar, s�as companheiras pela san

uma grande produção musí- tidade de sua vida. Obediente
al e um perfeito romance de Turim. edificando assim as

mor. ás ordens dos superiores assu

Não deixem de assistir hoje, miu o cargo de mestra das
o Cine Odeon, Romance no noviças. Já então fóra distin-.

Trópico, às lÇl,30 horas. guida pelos dons da profecia e

"STAR SPANGLED d�s milagres. Passados anos,
RHYTHM" foi ela mandada fundar um

Amanhã, no Cine Odeon, convento em Monte Calésio.
outro grande sucesso, com a

Sob sua direcâo a nova casa

exibição da maior eomédia-re- religiosa tornou-se em breve

ísta: "Coquetel de Estrelas" um viveiro de santas. Rezava

desfilando entre Inúmeros] a santa superiora, sem cessar,

utros artistas: Dorothy La- pela Igreja pela conversão dos

ou!', Verônica Lake, Paulette pecadores e Delas benditas al-

oddard, Vera ZorIna, Bob
mas do Purgatório. Como ver

ope, Bing Crosby, Fred Mac dadeíra discípula de Jesus te

urray, Ray Milland, F'ran-
ve que beber o cálice .dos"sofri

hot Tone, Dick Powell e qua-
mentos

..
Durante seis longos

i todo o elenco da paramout'j
cas e aridez da alma. Mas an

"Coquetel de Estrelas", ama-
tes d� sua morte, Deus recom

hã, às 19,30 horas, no Gine solaçoe�, que eram a mostra .d�
deon, constituindo assim

anos foi provada. de dores físí

ais um sucesso de "O Lider peJ?8.ou seu heroismo por con-

os Cinemas".
felicídade eterna para a qual
estava madura.

6ovêrno do Estado
U sr. Interventor federal no Es

tado assinou, entre outros os se-

guintes atos:
'

JeNTA DE CO?\CILIAÇÃO E
] ULGA:llENTO

.

Procassas cm pauta para iulgamellto
i\[Í:;S Dg DEZEMBRO
Dia 18, ás 14 horas

l_Processo n. JC]-!!7/45 - Reclamante:
l\\' aldernar Domingos de Andrade. Reclamado:
[Paulo Posito. Objeto: Aviso-prévio e horas ex

sraordi nár-ias.
II Dia 19, ás H horas
l Processo n. ]CJ·! 18/45 - Reclamante:
�fanoel V idal Pereira. Reclamado: Artemis
'I'r iantafil lis. Objeto: Diferença de salários e

raras extraordinárias.
. Dia 20, ás 14 horas
. Processo n. ]C]-1l4/�5 - Reclamante:
�aul Pinto da Silva. Reclamado: Jacob Vilaim

�t1ho. Objeto: Indenização, férias e aviso
révio.

Dia 21, ás 14 horas
Processo n. JCJ-! 19/45 - Reclamante: He t
ilio Ên in Trilha. Reclamada: Cia. Protetora.
bjeto : Indenização.
Florianópolis. 15 de dezembro .de 1945.

Antônio Adolfo Lisboa, secretário.
Visto: . Francisco de Salles Reis, presidente.

INEMA

A. C. T.

PRECEITO DO DIA
DISCUSSÕES ENTRE OS PAIS
o. CQSClis que díacu tem e perdem
domínio de si me.mo dão um

riste exemplo ao. filhos pequenos
, pais que all.im procedem cau

am gronde mol ii criança que
..i.te atai. e.petáculo. : seu.

ilhos aerõGI, maia tarde. petlsoall
ervoaQS e candidato. a doença.
entaia.
Evite. em pra.ença de seu. filhoa.
iacu•.õe. e p.:llavrall á.parOdl. cri
ndo-oa num ambiente d. carinho
amizade; - SNES.

f. V. M. S. C.
Hoje. àa 19, hora., nG Clube Do

e de Ago.to, reunir-.e á o Con
elho da Repre.entante. da Fede
aç&o de Vala II Motor d. Santa
tarina.

eseja obter
mprego 1
Procure então 'a nossa Gerêll.

oCia e preencha a nossa "fic.ha de
inform�ões úteis", «Iando tôdas
as inditações possíveis, que tere·
mos prazer em reeomendá-Io (8)
.aos interessados na aquisiçiio de
bons funcionários (as).

xxx

Neg6cio urgente!
Por motivo de viagem vende·
e o armazem ele secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül
ler, 2, tendo grande número de
reguezes. Tratar na- Alfaiataria
ereira. à rua Joàe Pinto, 16.

15 vs.- 8
* * *

TERRENO
Compra-se um lote nas íme·

iações da linha Circular ou

Agronômica. Informações na

ua Tiradentes - 14 - �Qb.
-

10'19. 11

Consoante os dados que di
vulga o l. B. G. E., através de
sua Secretaria Geral, o valor
das vendas realizadas por ....

•
6.761 estabelecimentos comer·-

Idi<1lma. por. CARNnça SEcn CURTUMES
ciais e industriais do centro

tuquêa. e.pa. li J.I - econômico de São Paulo,
nhol; irancê., abrangendo o município de
inglê•• etc. Fl.r�a paull.sta esta'

Santo André, ascendeu, em
.... interessada em compl'oas

Romance, Poeaia, Raliqião, Aviação, mensal·s. Cartas com
março deste ano, a 2.802.003

M t á· F
amostras e prel"os para _

a em tica, .íaica, Química, Geo.
� milhoes de cruzeiros. Embora

Iça; Mineraloqia. Eng!lnharia cio H O L L A N D & C I A inferior á registrada em de-
vil, militar e naval, Carpintaria

lO

Desenho. Saneamento, �etQlurgia.
zembro de 1944, a cifra relati-

Elatricidade/ Rádio, Máquina. Mo·

I
Rua Senador Paulo Egídio, 34, 10. andar.

I
va aos pagamentos - 274.009

tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri- SAC PAULO. milhões de cruzeiros - eSCé-

t:ultura. Veterinária. Contabilidade. deu as verificadas em todos os

Dicionário.. eto. eto. ________________________liliiii demais meses precedentf\'.

Religião
Cau�licÍ5mo '8 Mulher de Paris e Londres!

CONSTRUCÕES NAVAIS
BRITÂNICAS

o rápido progresso realizado
pela Grã-Bretanha no que diz

respeito ao seu programa de

construções navais de após
guerra surpreendeu os ameri
canos contorme acentua uma

correspondência enviada de
New York para o "Evening
Standard", desta cidade. Diz
essa correspondência que os

construtores navais america

nos declaram que não somen
te a Inglaterra atingiu ao

mais alto volume de constru
ções novas destes últimos
quinze anos, como acaba de

ultrapassar o volume total dos
barcos em construção nos es

taleiros americanos.

o SANTO De )lIA
;Ã'

París - (H. P.) - A mulher

r-rece
° máximo de sucesso em

moderna de París e de Londres todos os casos ligados a defi

sa�e despertar, a�ql:lÍ.rL' e con- ciências do sistema glandular,
servar a �a, FemlllIlld�de, Ju- do aparelho genial e do teor

ventud_e, Saüd�, Atração e B�- vitaminico, como: Frigidez, in
l�za, tao desejadas e, necessa- suficiência ovariana, regras
nas �m todos os pen?dos de anormais, perturbações da ida
sua Vida. A sua arma e o .famc- de crítica (menopausa), obesí
so tratame�to OKASA. a base dade ou magreza excessivas,
de Hormoníos frescos e VIVOS flacidez da pele e rugosidade
(extratos das glandulas endo- .,

crinas e de Vitaminas essen- d� Cl.!tIZ qued� ou falta de tur-

ciais) _ (fonte de Vitalidade) gencia d?s.,se1,?s, etc .. todas es

OKASA, de alta reputação
sas defl�IenCIaS de origem

mundial, é fabricado há mais glandular na mulher.

de 25 anos pelos conhecídos Experimente OKASA e se

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

agora diretamente de L�.cdre� boas Drogarias e Farmacias,
O b:atal_?ento OKASA e uma só em embalagem original de

n:edlC)içao. de �s.colha, ultra !a- Londres. Informações e pedidos
cional e científica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR
pela sua eücacta terapêutica NA - Av. Rio Branco. 109 -

clinicamente comprovada, ore- Rio - Telefone 43-3378.
CASA -- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00 . Aluguéis adeantedos.

Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Post s is 240 e 270.

Terá lugar hoje, ás 19,30 ho
ras, no C. E. Amor e Humildade
do Apóstolo. à Rua Mal. Gui
lherme 29, uma palestra

�������;�IEVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que- podem ser evita. I
dos. Contribua para a Cabl:8 de Es
molas aos Indigentes de Flerianó-

SALA DE JANTAR
Por moti vo de viagem, ven

de- se uma sala de jantar em

imbuia. Tratar na Rua Almi
rante A'vim, 15 3 v.·I

CASAS
Pessoa interessada Em

cornorae 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta. aos cuidados desta
reda�ão. 30 v.-l

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Correio' LageaDo
Venda avulsa na

.

AGÊNCIA PROGRESSO

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

* * *

Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "Cli
max

"
- mil rotações - força

de 6 a 8 cavalos, possuindo
cota de oleo,

Tratar com Sidnei Noceti à
rua João Pinto, 44.

Telefone 1134.
* * •

GRATIS!
Quer receber otima Slurpre.a

que o fará feliz e lhe .erá de va

liosa utilidade? E.creva a Soares
Q Caixa Postal, 84, NITERÓI -- E.�
odo do Rio.

* -I' -I'

VENDE-Sr.: U�a c�s���!na
nova. Tratar à Av. Hercílio
LLZ, 33. 5 v 3

x x x

Aluga-se
Uma ótima casa tipo banga

o em Coqueiros no ponto do
ônibus em per fei tas condições
com pia água encanada etc.

Informações na rua Tereza
Cr istina ] 64, Estreito com

Pedro J. Avira, 3v-3,
* * *Modas GUASPARI

Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhora.s. - Smokings e la.ckets.

Vendedor por conta pl'opria Placido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

Vende-se
Por motivo de viagem

1 .ala de íantar
1 quarto d. ca.al
1 gabinete
1 pequena biblioteca.

Tratar Praça Ge·túlio Var ....a. 19
lOv-l

" , •

* "I< *

VENTllADO'RES
Vendem-.e doi. ventiladores elec

tricoa. grande.. poro cima de me

." ou pa.rede, Hnao um o.cilante,
proprio. para e.critório. barbea
ria., cafe., etc. Trata·r na rJo. A17
mit'Onte Lamego IS.

",.* *

Camisas, Gravatas. Piiames
Meiasda. melhores. pelol me�

D.oret preço. IÓ na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra. 6

J\'IOVIMENTO ECONÔMICO
DE SÃO PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
�-----...

- ---.'.-..- ..-__Jc""'•..-_'..-...- ..-,..._..__• , __ • _

DR. SAVAS LACERDA DR���;;;��-�:��;��·I
clínica 111élllco-cil'LÍl'git:a de Olhos Operuçôas _ Vias Uriuúrlu s _

I
_ Ou\'icios. ::\ariz; - Garganta. ..., Li u. ..-,

Diploma ele hauil itação do Conse- Doen(;as dos intestinos, réto e

lho :\aclOnal de Oftalmologia,
anu , - Hemorroídas. Tt-a tamen-

I T 'I{lO F I' S
to ela colite amoblanu.CO:\'st ,() ----: e i pe Svhrn i- Ff sioterapía _ 111f'1'a \'C'l'111Clll0rit , S, Da., 1-1 as IS horas, �

l'OSIJ)f�:\(L\ - C:,:"nselheiro Xla-
Consu lt a: \'ilor :lleireles, 2S."

,

f -- Atende d lar iaruen ta às 11,:lO ns'lTa, I I. e ti"
TELEFO".;E'S H 18 e 1204 ,a are e, uas lG hs. em diante

Resid: Vida l Ramos Lili
Fone 10G7'" I

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

.Irgia e Or-topedia c-líntr-a e ct

TlIJ'gia do torux. Pai-tos e doenças
de senhoras

COXSl'UI'óIUO: n, :loiio Pinto 7

Diál'iulllente das 15 US 17 horas.
lI'ESIDi!:i\'CIA: Almirante Ahim,

31i, Fone ,1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

DoS Serv iços ele Clínica Infantil ela
Assistência Xlun ícipal e de

,

Caridade
CI,í:\'Je\\ 'H;I)J('I\ DE CRIAXÇAS

,\Dl.'J/rOS
coxsr r.roRIO: HlIa Xunes �la
clwdo, 7 <Edifício A. Francisco}.
, consultas das 2 ii, () horas
RESJDft:\'CIA: Rua '.\la1'e('hal Gui-

lherme, ,:; Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomaclo pala F'atuldade ".;a

cional de :\leclicina da Universida
de elo Brasil), :llc'cl ico por concur

50 elo Serviço :'\a('ional de Doen
eas :lIentais, Ex interno ela Santa
éasa de :llisericól'dia, e Hosprta l
Psiquáll'ico elo Rio na Capital :F-�

� deiat
,iNIC:\ :\[�:J)]C.\ - 1JOEX('.\S

Xl<;RYOS.-\S
_ Con su l tó írio: Edifício Amélia

:\i]<�TO
_ Rua Felipe Schm id t. Consultas:

Das ,';) ás 18 horas -

Resjdêncla: Rua ...v lvaro ele C31\la
lho nO 1 fl.: - Flol'ianópolis,

INSTITUTO DE DIAGNóS
TICO ClíNICO

DR.\ DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho gen íto-úr.inárío do homem e

da mulher
Assiste, Técnico: DR, PAULO TA�

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

Gabinete de Raio X - Electrocar
diografia cl írrica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte ele FiSioterapia - Labora
tório de microscopía e analise cH
nica - Rua Fernando Machado,

DR. ARAUJO
Assi',tente do Prof. Sanson , do
r Rio de .Janeiro
F. S P li] C I A T, 1 S 'I' .�

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, XARl7. e GARGANTA
Cirurgia moder-na da GUELA DE
LOBO, elo LÁBJO LEPORINO (la-
bio e céu da bôca fenelielos ete

uascenca)
Esôfagoscopía, m-oncoscopía para
retirada de corpos estranhas, etc.
COXSl'J,1':\S: das 1 O às 12 e das

1S "S 18 hor-as
RUA Nl.'XI;;S :\I:\CH.\DO X. 20 -

Fone 1447

DR. POLYDORO S. THIAGO
,CLíXW.\ )l(.�mc.\ E:\[ Gl<JRAJ,
Doenças 90 coração, pulmões, ri
gado,. estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos ele adultos

e cr lanças
COXSl'Vl'óRIO: Rua Fernando

Machado, lG
(,ONSl'I/I.'AS J).i!.-\ RI.4.:\IIEX TJi;:

das 15 ás 18 horas
UBSIDf:XCL-\: Av. 'I'rompow 51,j

62 - Fone Manual 7(j()
,

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENCAS

DOS OLHOS
'

CUI"O ele Aperfe icoamen to e Lon
ga Prát íca no Rio de Janeiro
('O:\S1:1,T"\8 - rela amanná:
diariamente elas 10,:10 às 12 I1s, à
tal de excepto aos sábados, das 14
ás IH horas - (;OXSULTóIUO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Resiclência: Rua
Presidente Coutinho, ;,8

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:lIédico elo Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu iZanl0s"
CLl".;ICA '.\1f:DICA ele adultos e

críancas ,

COXSULTDRIO: R. Trajano, H
(altos ela Confeitaria "Chi

quinho")
COXSl.'LTAS: elas 4 às () horas

RESIDÉXCIA: R. Felipe Schruidt,
:38 - Fone: manual 812

BIASE FARACODR.
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis 'do Centro de Saúele
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇÕES URO-GENITAIS
DE A:-IBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schmielt, 46
RES,: R. .Joinvile, 47 - Fone 1641\

DR. ARTHUR PEREIRA' E
OLIVEIRA

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises clínicas
Consultório: rua Felipe Schrnidt,
21 (altos da Casa Paraiso, das
1030 ás 12 e das 15 às 18 hs.
Residência: rua Vise, de Ouro

Preto, 64
Fone: 769 (manual

DR. ROLDÃO CONSONI
Cml'RGIA GF.RAI, - ALTA ('f,
nrRGli\ - UOLI,;STTAS DF. SE·
, , " NHORAS - PAR'l'OS " ,

F'orrnado pela Faculelad .. ele Medi-
cin na da üniversidade ele São

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

Prof, Alípio Corr-eta Neto
Cirurgia do estômago e vias bl
Irares, intestinos delgado e gl'OSSO,
tiróide, rins, próstata. bexiga,

útero, ovários e trompas, Var ico
cele, hidror-ele, varizes e hei-ria

CO,,'SULTAS:
<las 2 às õ horas" à Rua F'elpe
St-hrn idt , 21 (altos da Casa Pa

raiso), Te!. L')f)8,
RESln�,N('J.\: Rua Este\'es .Iú

níor. 179; Te!. :\1 7G4

21

I I"�;:��OdO?O.�Od��rd<!�p<!�ai!
INSTITUTO Df DIAGNOSTICO I

modernos. inclusive Sandolias para praia ao alcance
CUNICO das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

DR. DJALMA _PREÇOS SEM RIVAIS!
MOELLMANN

Nao comprem seus_calçados sem !isitar a

«TamancarIa Berreiros»
RUA· CONSELHEIRO MAFRA, 411If1lll!l1ll.. U...... _.l1li .... ..u.!III • ... •

"ALIANÇA DA BAIA-COMPANlDA
Fud.da e. 187. - Séd.: I A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245.30
142.176,603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilida des (

98.687.816,30
76.736,401,306,20

Diretores:

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.
�____..,..,..._��1

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

Tu se quiseresS a ng oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. V ....NADA.
TO. FOSFOROS, CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TO�HCO DOS MUSCULOS
O. Pí'ido.. DePluperldo•.
E,qotado" Anêmicos. Mãe.
QUIt cri_m Migro.. Crilnça.
uQllítice.. receberio a tenl-
ficlção ger.1 do orglnilmo

podes,
A «Caixa de Esmolas», urna das coisas v mais sérias e

mais socialmente benéficas que, em matéria de inetituições;
entre nós exietem ,

-- oferece aqui um «coupon» de inscri
ção para os que quiserem dar-lhe e iude, Não se pode di
zer todo o bem que merece ee ie dito dn 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,

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis,

Nome por extenso

Local onde deverá se! cobrada a mensalidade ---

de de 194--

Sa ngOüi n 01
Líe D,N,S_P, n: 199, de 1921

oe f FElTO SEGt.:QO
f INOH NSIVO AS

COIANÇAS li
..

DrSe Aldo �Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt ,
(Sobrado)

Florion6poJis

F0rma4o � UIllTer.tda4e da Gel...
Com prAUca IlOO hoçltc.1.t eure�

I Clmica mtk!1ea !PlD pra), ped.1at.r1a, -,
lU elo � nerrOllO. aparelhll rrU1&o

url::DArlO elo homtlDl 41 da mulher
......... T'-1COI Da. PAULO TAV.....
Ouno 11.. Radiol� CIm1ca com o dr,

1Ilan� d. Abreu Campa!!iario ("o Pau·
�, �1.RQo \IIll �n. e 1Ja1l.d..

Pdbl1ca. PQle UlI1TC'81d.ad@ do Rio a. la-
, I!.eliro. - Gabln.et. d. Ra10 :z: - t:I.ec1Iro

eard.1oeratl.a c11nJ.ca - lIetabol1m1o ....
I&) - WoIu:q'em DuodcmaJ - Gabinete
ile fildoterapia - LaIJlorat6r1o de mJcroiI.
�J)l:a • aJJ1Al1H clfJL1ca. - aue l"erII.uulo

Sapaturia Jurity
Rua Tiradentes 19

Apr�senta seus últimos mo,

d�los, ern calcados finos
para senhoras '

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

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

.,

MANOEL JOAOUIM DOS SANTOS
\';

.

EXPORTAÇÃO
·C

••

Banha, ,fécula,. tapióca, .

mel e cera de
abelha, cebolas, batatas, óleos e

crina v.egetal
REPRESENTAÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Aceita-se gêneros alimentícios e sacarias

End. Teleg.: ..VENUS ..

CAIXA POSTAL, 243 TELEFONE: 1680

Rua Francisco Tolentino, 13 e 15

Florianópolis
,-

Santa Catarina

I------------�--------------------_...-----

AUTOMOBILISTAS
Alencão

..,

o seu dínamo ou motor
de arranco a

OfiCINA ENALDA
Conselheiro Mafra ne• 135 I�--------------------�

Para

Rua

ESCRITÓRIO JURíDII,JO COMERCIAL

(Com um Departamentó Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

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

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA""A. 8(OSA
O,RLANDÇ) SOA RPBJLL]

Rua Conselheiro Wlafra, 36 - loja e sobrelOja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «8carpelli)) --- Florianópolis

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ottawa, 18. (D.P.)-Mackenzie King pediu que os Comuns aprovass
a declaração de Washington, pedindo uma comissão das Nações Uni�
para estudar os meios de impedir que a energia atômica seja usa�

.

para fins de destruição.

,1

FlorlanõpoU" 19 tJe DezemDro de 1945

NOYAS POLITICAS
TRIBUNAL REGIONAL ELEI
TORAL DE SANTA CATARI

NA
Resultados das eleições de

dois de dezembro, em tôdo Es
tado, conhecidos na Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral
até o dia 17 do corrente:
Para Presidente da Repúbli

ca:Eurico Gaspar Dutra, ....
126.889 votos - Eduardo Go
mes, 64.195 votos - Yedo Fiu
za, 1.772 votos - Rolin Telles,
'38 votos.
Para Senadores: Nerêu de

Oliveira Ramos, 102.200 votos
- Ivo d'Aquino Fonseca, ....
101.321 votos - Adolfo Kon
der, 65.432 votos - Aristiliano
Laureano Ramos, 64.118 votos
- Getúlio Dorneles Vargas, ..

9.992 votos - Luiz Carlos
Prestes, 1.856 votos - Aivaro
Soares Ventura, 1.628 votos.
Legenda Partidária: Partido
Social Demcorático, 99.715 vo
tos - União- Democrática Na
cional, 63.073 votos - Partido
Representação Popular, 8.478
votos - Partido Trabalhista
Brasileiro, 13.429 votos - Par
tido Comunista do Brasil,

.

944
votos. Para Deputado Federol:
voto preferencial: Nerêu de
Oliveira Ramos, 17.485 votos
votos - Ivo d'Aquino Fonseca,
Aderbal Ramos da Silva, 20.590
14.125 votos - Altamiro Lobo
Guimarães, 13.897 votos
Hans Jordan, 3.675 votos
Orlando Brasil, 5.966 votos
Roberto Grossembacher, 5:184
votos - Rogério Vieira, 4.211
votos - Otacilio Costa, 9.467
votos - Afonso Guilhermino IWanderley Junior, 6.635 votos
- Carmosino Camargo Arau
jo, 8.084 votos - Henrique
Rupp Junior, 7.410 votos
Heriberto Hülse, 3.775 votos -

Osvaldo Rodrigues Cabral, ...
3.403 votos - Plácido Olimpio
de Oliveira, 5.968 votos - João
Bayer Filho, 4.236 votos - Cô
nego Tomaz Adalberto da Silva
Fontes, 8.741 votos - Max Ta
vares d'Amaral, 13.483 votos
- Jorge Lacerda, 7.685 votos
- Dorval Campos, 363 votos
- Luiz Carlos Prestes, 603 vo-
tos - Alvaro Soares Ventura,
895 votos - Hipólito do Vale
Bousfield Vieira, 23 votos ção ]<,.,rl'('a l>araná-Santn
Pereirü, 52 votos - Sebas' ião (' ai t a l' i' n a. solicitando
Getúlio Dorneles Vargas, .... 111(' ln'('ferellciahnente a con-
3.058 votos - Otacilio NascJ.- duçiio daquele lwoduto.
mento, 1.949 votos - Edson O sr. Prefeito lIa Capital,�ilveira Swain, 41 votos - Ri- Iie rOllllllfl arÔl'tlo ('om esta
ta Costa Malheiros, 24 votos Interventoria, não tem des
Gualberto Ramalho, 1.285 vo- (',urndo das Ill'ol'ÍMncias exitos - Aristides Largura, 6.676 g'i(las lwlo �leli<'a(lo llrohlevotos - Germano Donner. 178 ma.
votos Alberto Bitencourt
Cotrin Néto. 25 votos - Ma
noel Alves RIbeiro, 8 votos _

Severino Leite Sampaio 27 vo
tos - Luiz de Sousa, 11 votos.
NOTA: Na votação dos can-

didatos Nerêu de Oliveira Ra- Comprar na CASA MISCE.
mos, Carmosino Araujo e Heri- LANEA é !abu economizar ..

* * *

berto Hülse, foram dímínuríos,
votos, por haverem sido com

respectivamente, 596, 708 e 14
putados em duplicata, cor-ter
me telegrama do Juiz Eleitoral
de Bom Retiro.

Rio, 18 (A. N.) - Durante
o julgamento no Tribunal Re
gional Eleitoral do Distrito
Federal, do recurso á impugna
ção das cédulas do P. S. D. por
conterem as mesmas o nome
do sr. Getúlio Vargas, o dele
gado do Partido, sr. Mozart
Lago esclareceu que a direto
ria do mesmo partido desapro
vava inteiramente tais cédulas,
resolvendo aguardar o respec
tivo julgamento, mesmo por
que não poude ser apurado de
onde partiu a Iniciativa da
confecção de tais cédulas.

Falta de farinha
de trigo

'Pendo-se publicado uma
notícia sôbre a falta de fa
rinha de trlgo, nesta capi
tal, e em que se frisava o
transtorno acarretado pelo
fato às panífíeações e eon
feituríus locais, cumpre es

clarecer que, há cêrea de um

mês, esta Iníerventol'ia vem

provídenclando junto aos
�I o i nh o s Rio-Grandense
(Jomvfle}, da Luz (Rio), e
�Iatal'azzo (S. Paulo), afim
'de assegurar remessas regu
lares daquele produto para
esta capltal e, eonseguínte
mente, para os municípios
vtsínhos, que aqui se abaste
cem. AU;m (USSO, telegrafou
se a todos os srs, prefeitos
das zonas trltfculas do Esta
do, afim de que indicassem
ao ]Ioillho de ,Joinvile o no
me dos produtores de trígo
e possuidores (10 precioso
g-rão, poís que o dito estahe
lecimen to íudustría I estava
dísposto a adquirir os seus
"stocks�'. J�, para que o

transporte do tríg'o em grão
se fiz('sse com a maXlma

ul'g'êneia, esta Intervelltoria
tamhém teleg'rafou ao sr.
ceI. n h:etol' da Rêde de Yia-

o POVO que vendeu
sua consclência !

Pe rmunecem os escribus de
certo jornuleco, em seus p osl os !
Etnboru derramando copiosu
meulr . lúqri tuus de crocorl il«)

pel« derrota espetacular (/111'
lhes rui inlliqidu, co n tin nun:

, ele» 11 [erro rizur SCIIS uilue rsú
rios políticos e, (J que é nuus

repuqnunle , a enxooulluu o po
uo nobre, gcneroso e bom, de
Santa Cuiarinul Esse mesmo po
PU que sctnpre soube resfi!'il(fI'
() ncnsuinenlo dos muioruis
udenisios, que, não ruro, se 11/(/8-
tauuin do proqrumct ituc iienitnu
dclcnder, para, á falia de arou
meulos corurincenles, II/'!I'ur
S('IIS contendores, não irepi 1'1/1-
do ell1 laucar injúrias e lc ounlitr
calúnias. Esse mesmo pouo do

quul: esperavam outra renpos!«
qne não a que mereciutnl Es
se lllesmo povo que, silenciosa
e conscientemente, reuulon,
atroués das urnas, «s verrinas
assactulas a seus líderes.

* *

Com (I esmagadora e insoiis
máuel vitória do candidato pes
sec/is/a, os saudosistas do j01'IW
leco deixaram cair a llWS( I/'U,
complelamente ! Apresenlinn-se,
tais quais são: sem o menor

resquício de educação política,
sem a mínima parcelu de COllSl

deracão áqneles que lhes dão
com 'one, ainda que parcamente,
manter o boletim, que, a estas
horas, deve respirar atruués
{odes doses de óleo caniorutt«]
Desceram tanto os do "Diá

rio". que nem siquer os senti
mentos cristãos [oram poupa
dos! De tal modo se c liatnrdo
l'a111 no lodocal da miséria mo

ral que, num" dos últimos exter
lares, não se pejaram em al'ir
mar que o povo catarinense ven

dera sua consciência!!1
É, por sem dúvida, a encarna

cão da miséria moral!
,

Daí, o preferir ·0 povo burriça
verde compreender e apoiar o«

candidatos que os "emporcol lia
dores de sarjetas" detendem!
li, sempre, mais decente C))1-

porcalluu: sarjetas que [erir II

dignidade de 11m povo cônscio
de suas tradicões religiosas, pu
líticas I! morais,

A. Damasceno

IRotary Clube de Florianõpoli
I' Mais uma vez, quinta-feira, I trial, para

os quais pede
reuniu o Rotary Clube de Flo- salva de palmas. Com a p'
rianópolis, os seus associados, vra, o comp. Décio, justiji

I
ás 12 horas, no Clube 12 de sua ausência ás últimas r

Agósto. sob a presidência do niões em virtude de haver 1
companheiro J. Cunha e secre- jado para o norte em objeto

I taria do companheiro Cúneo. serviço, isto é, na implanta,;
O EXPEDIENTE para a reu- em algumas cidades, da Cá:

nião constou do seguinte: Bo- ra imobiiitária do IAPI. Cal
letins recebidos - Ituverava, - explica o campo - essa C"-_
Pôrto Alegre, Santos, Limeira, teira de três planos básiCi'
Passo Fundo; "Radiogramas pelo :pLANO A, o IAPI ene
Fcotáríos", do RC de Mazataln,

I
rega-se, inteiramente, da Cu

México. Correspondência re- trução de casas para operári
cebida - Cartão de agradeci- o PLANO B consta do fin'
menta pelas felicitações e�!vta-I ciamento para a construção
das, do comp. Riggembach; casas, por conta dos operárí
Recibo das importâncias envia- I compreendendo, cinco moda'
das a Lauro Borba. dades diversa; pelo PLANO
As OCURRÊNCIAS da reu- o Instituto faz o tínancíaa

nião, dignas de nota, foram as to, por empréstimo, pará�,
seguintes: e obras de caráter social.;
Hasteamento do Pavilhão qualidade de organizador d'

Nacional, sob calorosa salva de se servico no Estado, o Co
palmas, como início da reu- Décio tem procurado impl
nião. O diretor do Protocolo tal' o benefício que tais pIa
faz a apresentação dos convi- oferecem, primeiramente,
dados; A. Damasceno da Silva,

I

Florianópolis, Joinvile, Blum
advogado e Arno Meyer, indus- nau e Brusque, procuran

assim, sanar, na medida
possível; as dificuldades de f
ta de habitação. O comp.
lentino, pedindo a pala
em Picarras, para onde segui
pôe-se ás ordens dos cormz

em gôso de férias, esperan�
recuperar a frequência em 1

24
jaí. O comp. Machado diz
recer agradecimentos do
a disposição do comp. Nocet
em ceder, no diário de sua pr
priedade, uma coluna para
publicação da resenha. das re

I níôes. Hora da Cama, adage
"salientam-se" os comps. Ma
cedo, Cúneo e Aderbal.
O presidente agradece a gen

til presença dos convídade
deseja boas férias ao comp.
lentino e convida-o para arrí
a Bandeira Nacional, o que

'

feito sob a nostumeíra salva d
palmas

*** O jantar realizado em

a'noite de ontem,nos am

plos e elegantes salões do
Clube 12 de Agosto, que
os amigos de Celso Ramos
ofereceram, foi algo de
extraordinário.
Idealizado cêrca de

horas antes, os amigos de
Celso Ramos, cientes da
homenagem pro ietede, cor
reram a, dar o seu apoio.

E, assim, em apenas al
gumas horas, o homena
geado viu-se prestigiado
por seus amigos, tendo
comparecido ao ágape,
aproximadamente, duzen
tos deles.

Figuras, as mais repre
sentativas, quer no cená
rio político, quer na im
prensa, comércio, etc ... de
zam o testemunho do seu

apreço ao ilustre aniver
sariante.
Em nome dos homena

geantes, interpretando seus

sentimentos, falou o prof.
Barreiros Filho.
Visive1men te emocionado,

agradeceu a homenagem
de que fora alvo, Celso
Ramos, lendo magnifica
oração.
Fêz, ainda, uso da pala

vra, o consagrado tribuno,
senador Ivo D'Aquino.
Todos os oradores foram,

com fustiça, vivamente
aplaudidos.
A demonstração do cari

nho em que é tido Celso
Ramos,

-

no seio de seus

am;'gos, foi, indiscutivel
mente, um revide às insi

nuações pedidas que lhe
foram assacadas.

Pão com cigarro
Em nossa redação esteve

um cidadão que nos trouxe,
para examinar, um pedaço
de pão com uma ponta de

cigarro dentro.

Registamos o fáto e suge
rimos uma visita periódica
de um encarregado do De
patamento de Saúde Pública
às nossas padarias. nas ho
ras em que as mesmas fun
cionam, para que procedam I
a uma severa fiscalização e ('façam com que os panifica
dores trabalhem com mais
cuidado.

Concedtu autonomia
Rio, 18 (A. N.) - o presi

dente da República assinou
decreto concedendo, autonomia
administrativa, financeira, di
dática e disciplinar á Unversi
dade do Brasil.

RITZ - Boje - 80
Às 17 e 19,30. hrs. Às 19,30 hor
A dramatica hilltória de um h
mem que havia feito um pacto

com a morte!
«o ASSOBIADOR». personage
eltranho e apavarante, que viv�

na_ tréva. e tudo sabia!»
«O ASSASSINO». frio e cruel, qu
matava pela necrofóbia o terror

da morte!»
lo Richard Dix, 1. Carrol Naish I

Gloria Stuart em:
,

ESTA NOITE MORRERAS
O mais sensacional dos filmes de

mi.tério!
Horripilante! Macabro!

20 Lucille BaU. Io.rnes ElllsOIllI
Robert Coten em:;

NÃO SE PODE ENGANAR A
MULHER

Um. I divertida e impagavel coIllé'
,

dia, repleta de situações
imprevitas ...

Impróprio até 14 ano.

Filme Jornal • DFB
Preçoll: RI rz . Cr$ 3.00 e 2,40

ROXY • Cr$ 2,40 único,

.\. Cal'êlleia tle trigo, toflos
O sahem, dec()]'re do fato de
11 RC})Í1hli{'1l "\rg'entilla lIa
'nr susllelHlido sells emhar
((lIes para o Brasil.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.
T�!tlc;a��f{kfJ:,
P'ÕR,!_Ê:XG,E�("( ''!J,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


