
A Catedral (até ela!) também teve culpas nas elei,ções de 2 de
I dezembro. E' «mascavada», agora, com os resultados do pleito.
I Aquele sino, pendente do arco entre as lõrres, tangeu a Dutra,
I Outra, Dutra! Bs colunas do pórtico, parece, distribuiram cédulas. I
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Já perdeu as

esperanças
Teerã, 19 (E) - Um dos

mais eminentes deputado" do
Irã declarou; em plena assem

bléia, que a provincia do Azer

baijan "parece já definit:..va
mente perdida", para o Irã
Disse esse deputado - cujo

nome não foi revelado - que
as fôrças rebeldes daquela pro
vincia do noroeste consideram

agora o governador Bayatt co
mo embaixador do Irã junto à

República independente de

Azerbaijan, e não corria um go
vernador nomeado pelo gover
ho Central do Irã,
- "O governador Bayatt -

disse esse deputado - já per
deu tôdas as esperanças de so

lucionar a crise e mandou um

emissário ao Govêrno do Irã
com uma carta em que pede
autorização para se retirar pa
ra Teerãn",

Segundo o mesmo informan

te, a cidade de Tabriz - a

maior e mais importante do

Azerbaijan --:-- já está cornplc
t.amente cercada pelos rebel
des e a sua guarnição não

pO-1derá resistir mais de quinze
dias",

MAIS UMA VEZ .••

Hio - (A, X,) - De volta de
Portugal, de onde trouxera no

fundo- da mala 'o Acôrrlo ortográ
fico celebrado com seus colegas
lisboetas, a delegação da nossa

Academia de Letras -guardou se

gredo sôbre os resultados de sua

viagem, Que teria sido assentado
entre os eruditos representantes
da .filologia luso-brasileira acêr
ca dos destinos da grafia nos
dois proses?
Essa curiosidade foi agora sa

tisfeila com a publicação, no dia
8, do decreto assinado a 5 dêste
lI1l�S (' pelo qual ficou aprovado
o refr-rido Acôrdo.
As numerosas e compactas P:I

ginas que o "Diário Oficial.' re

servou ii matéria, indicam, togo
ii primeira vista, o vulto das IlI

cnbraçôes dos intelectuais rcu

n.idos em conclave. E da sun lei
í

ura, mesmo apr-essada. ressalta
que não foram poucas as altera
c; es introduzidas no vocabulá
j',)() organizado pela Casa de 'o[a
chado de Assiz. Algumas '11.10<;

trus : "úmido" tornar-á a ter o

"II" inicial: "obieto " ganhar-á,
de novo o "c" antes do "L",
assim como' "olfato"; fica resta
belecido o "b" de "súdito", cm

bo ra mudo; "anistia" e indeni
zação" se escrevem "allllnistia" e

i nrlernn izaçân ": e o "Antón io "

passa a "António", COlllO "coló
uia " a colónia".

�Ias f'ora ou não fora aprova,
do o Acôrdo a.nterior?
Há dois anos, a 8 de dezomhro

de 1943, aditando o Vocabulúr-ic.

a nossa Academia dêelarava no

respectivo prcf'ácio :

"Assim as Tnsl ruçõcs, como as

provas tipogrúricas do Vocabu
lúrio, foram enviadas ii Acade
mia de Ciências ele Lisboa, que,
depois de examiná-Ias d Aida
mente, as aprovou sem rescr

"as, dignando-se o preclar-o pre
sidente daquela gloriosa iust.
tulçâo, sr, dr, .Júlio Dantas, co

nmnicar à Academia Brasiliera
de Letras que" douta corpor-ação
considerava as Instruções como

expressão do perfeito acôrdo
existente entre as duas nações e

as duas Academias, no sentido
dl) unidade, esplendor e presrí
gio do idioma comum ".
Xâo obstante esse "perfeito

acórdo' de há dois arros, aí está
esse novo acôrdo, por certo mais
perfeito ainda e em virtude do
qual a nossa .Acadcmla, nos ter
mos de der-reto, vai ter de reor

ganizar '0 seu Vocabulário",
Se tudo isso se passasse ape

nas n.as esf'cras acadêmicas e só
ai produzisse seus efeitos, vá
([IH' não J1]er'ecl'�s(; reparo: mas

essas marchas e cont ra-marchas,
que datam de 193:�, refletem-se
da maneira mais desastrosa do
ensino da l ingua pátria, já tão

anarquisada.
Vai-se agravar a balburdia

existente, sem vantagens de or

riem prática para o í.nrercâmbio
literário dos dois países, inter
câmbio que nunca foi prejudica
do por dif'ercnciações ortograí'i-

«Nossa gratidão»
o senhor interventor fede

ral recebeu o seguinte tele

grama: "Doutor Luiz Gallotti
- Eminente Interventor Fede
ral- Nesta,

Florianópolis - 19-12-1945,
Nossa gratidão pelo genero

so abono de Natal, que V, Excia.
.acaba de conceder aos antigos
servidores do Estado, Encabe
cei o apêlo a V, Excia. por co

nhecer as vossas virtudes mo

rais e ter ciência de que o ilus
trado conterrâneo não desce
nhece a aflitiva situacão dos

que, aposentados, sob
o

padrão
de vida inferior se debatem na

torturante caristia do presen
te,
Deus há de compensá-lo, por

que só Êle julga os nossos atos,
\ podendo distinguir os que saem

Washington, 19 (U, P,) do coração, dos que se orígí-
A suprema Corte concedeu a nam na vaidade ou no interês

suspensão da sentença de mor- se mesquinho, Por mim e por

Mortos a sangue frio 60 indonésios I Poderá continuar ;l�a��i���taatéa�ueg�ne�a;ibU;�i ��g�Sg�:t�de��ficiados, enternc-
Batavia, 10 (E,) - o tenente,co-I.E;stadlo de Polícia em 18 de no-lOS es tndos ,possa �onsiderar seu pedido de (ass) Maria da Glória Duarte

str '

1 OI' _
" apelação.ronel H, C. G, Hardíng, Assistente vembro. Posterlorrnen lc, mos I a- RlO, 19 (E,) - Luiz (e 1\ eu a, Trata-se da sezunda petição A

Ao I
_

britânico elo preboste-rnor, rlecla-« ram-rne uma crianca ele apenas 21 a:eganclo ter sido aprovado na p, I
da defesa de Yabmashita, pois pe O aos nao

rou que em 24 de novembro últi- dias ferida no hospital. tendo os
sen� elo curso, ,Cofllp_lemen�a�' de

este, condenado à forca como
mo GO policiais índonesíanos fo- médicos índonesianos declarado direito, no Colégio ,Umvel'sltano, e

criminoso de guerra, havia so- cato'Iícosram mortos "a sangue frio" pelas ser ela uma elas vítimas do as- provando haver feito a campanha Iicitado anteriormente "na-
tropas holandesas e amboinesas salto à estação policial. Também :la Itália ,no. Regimento, Sampaio, �eascorpus" e transferencia do Vaticano, 19 (R.) - O Papa PiQ

quando ele um ataque contra a mostram-se oficiais de polícia in- ll1�o�'p�r�clo a FEB, S<:.hCltou ,do caso para os Estados Unidos, xn, em epistola dirigida ao arcebis-

Estac:ão Central de Polícia aquí. A donesianos feridos à bala", �Ill1lsteno (]<1 Educaçao e Saude
A nova petição pleiteia mais po ele Trento, no norte da Itúli:l,

êste respeito, Ralph Mortin, C01"- permissão para prosseguir em seus
OU menos a mesma coisa, inclu_ pediu aos não católicos romanos

responelente ela "Associatecl Press", Auxílio aos desem- estudos, Om'ic1os os órgãos c0111pe- sive que Yamashita seja p0StO que reconhecessem ([ue a igreja 1'0-

e que noticiou êsse fatú, revela tentes. em face elo regime de tran-
em liberdade mediante "ha- mana er:l a única que linha preser-

que obteve a informa(:ão ele outro pregadOS - sição determinado pela expedição beas-corpus" e volte à sua con- \"ado fielmente as doulrinas fundf,�

corre,;pollr1ente quando ela entre- da Lei Orgânica do Ensino Secun-
dição de prisioneiro de guerra,

mel1t:lis elos reformadores do século
vista c]o ,tenente,coronel Haj'{ling Tóquio, 19 (E) - O general clário, e ele acônlo com o parecer - XVI.
e que "ouvira e vira alguns dos ti- Mac Arthur ordenou ao govêr- ela Divisão ele Ensino Secundário,
ros que se registraram perto (la no japonês que formule um

o ministro da Eclucac:ão resolveu LBIAM A REVISTA A
-,.

ad'osplano, destinado a fornecer
que () requerente tem direito à

lJAl prtston
roupa, alojamentos, alimenta�, matrícula na :la série elo curso r o VALE DO IT.'i. - Assuncão, 19 (U, P,) - Um

Ooue'"ruo de "oai.·sa-o cão assistência médica e auxí- clássico ou do curso científico. por número 'não determinado de
V li ÚO financeiro aos desemprega-

('I I' 19 (' p) (
, extensão ao r1i�]Josto no m:tigo 11 DI-ssoluca-O chefes políticos foram aprisio-,1l1ng ilng, , l, ,

- ) l'lJ- dos, Ao mesmo tempo, instruiu ,') � , 9 I
-

t'

I I elo Decreto-lei n, -1,_1,), oe , c e I ., nados sob a acusacao de erem,
Jllslro (as !nformaçiies, sr. Ko\\"u, t b g'o e'rno nI'pa-o no '

am em o v ahril elo COITEnte ano, d D- t 'd t O reo'ime Mo(lec!;mJLJ (fUl' o g'u\'êrno central ('S- sentido de estudar o regimem a le a conspIra o con ra ,b,,'
-

ta"a disposto a accitaI' li sll,gesliin '

t" 't
-

ani rinigo, O chefe de Pollcla, co-
allmen ICIO e a SI uaçao $' -

Toldo, Jn (l', P,) _ O "A"ahi" I mandante Jesus Blanev San-(los comunistas sôbr(';, fO 1"111ac;iin tária do povo, a começar pelas St I'" V Itou h
'

d(Ie Ulll governo til' coalisiio na Chi- grandes cidades, a ln o declara que () gahinet,e japonê,;" em chez!., declaro?- o]e 9ue <:t e-

na, Em ('si n'visla ii impren-sa, r1l'- ,reunião extraonlinana, clecHllu tençao dos lIderes llberal':; e

rll'('IH,rou lJue no ·dia 2 de selembro NotlFC·la desme'ntelda a Moscou dis"ol\'er a Dieta e convocar elei- comunistas, bem como dos par-
(,,'ões ,gerais, talvez para () dia 21 de tidarios do ex-presidente Fn:m

]Jrilxi1llO ]lassado Cban.g-Kai-SlIek
1 I I "1 'I' -I'· '1(»)I!C'\','(I/'{) 1(1 (I'�) ,- () ('Ilei'e J,O'll(I,'('s, 19 (u, P,) - A Auência J'a11°J'I'O, Entrementes, () Conselho CO, "constituiu uma simples)J'()JlH' eu ao genera .1 au se' U.I1,\{ _, L,' _. - �"

I" I I' I S 1'1151"'tell1'cs Tass, em transl1lissiio de :\Iosc'Ol1, Privado <lIJl"m'ou a nova lei pleito- medida preventiva contra os
que o COnQelllO Supremo da l}efesa de [lO lcra (eSlllen Il o, " "

,

1 "-I{) "111 Blll'I' JS ,"111111ci,'1 {fue Stalin voltou à canital ralo (Iue entra em yie-or imecliata- que pro]'etavam um movimenk)2'i;ü("ional poderia ser reorganizado boalos l'llI ('lrClI <I,: é I, ,
•

1 llr-I() ll() ['I'II°'ll" S'()Cl';,tl'c,'I, dando jJor encerradas mente, estendendo o clü'eito ele subvel"sivo contra o g'overno",t' substiluido ]lor UlIl Cunselho Po- Aires (,llllJa l"l'\'O 1,< ,., ,II, L

lí!ico :.\a'("Íollal ('111 que ]JHderialll (h líderes polílicos nesta cup1]al

participar os dirigenles (,Olllllllis- d('clarar,llll que r('1nn\',1 {"alma !.'rIl

caso

Iodo (l país,

A conferência de Moscou
Moscou, 19 (De Henry Shapiro, continuaram suas atividades nas

correspondente ela "United Press") respectivas embaixadas, consultan
- Todos os membros da Confe- do os funcionários das delegações e

rência 'I'rtplice mostram-se reser- examinando informações proceden
vades sóbre o desenvolvimento da tes ele seus govêrrios,
primeira sessão plenária realizada

-

A primeira sessão começou às

ante-ontem, A conferência se de- 17 horas no palácio Spiriclonovka,
senvolveu de portas fechadas e, se, na rua Alexei Tolstoi. Os delega

gundo consta, nenhuma informa- dos estrangeiros foram saudados

ção sobre a mesma será divulgada por Molotov, ao pé elas escadas, e

até que os seus trabalhos tenham crnduzidos ao histórico salão de

se desenvolvido ele forma sufi- conferência, onele estiveram em ou

ciente, tra ocasião Cordel! Hull e Antho-

A conferência é extremamente ny Ec1en,

cordial e depois ela sessão de ante- Junto a essa ampla sala existe

I ontem as delegações cearam [un- um outro salão onde Molotov re

tas, sendo obsequiadas por Melo- cebe geralmente os convidados e

tov, Os três ministros das Relações agora está sendo utilizado como

Exteriores, Mo loto", Bevin e Byr- refeitório para os delegados, Atrás
nes, reuniram-se animadamente e da mesma existem três espaçosas
o comissário nISSO encheu com dependências reservadas para Byr
vodka as taças de seus colegas in- nes e seus auxiliares, Outras três

glês e norte-americano, I' .salas, do outro lado, são utilizadas

Depois da sessão os ministros por Bevin e a delegação britânica.

Nota' de Arle
Está despertando grande inte

rêsse, em Blumenau, a exposição
do pintor M, Scola. Grande tem
sido a. afluência, por parte da
elite blumenauense, à sede do
"Clube Náutico América", onde
estão expostas as obras do S1".
Scola.
Ao recomendarmos uma visita

às realâzações do conhecido piu
tor, informamos que, 'mesmo de
pois do dia 24, data de encerra

mento da exposição, os trabalhos
de M_ Scola poderão ser aprecia
dos, em Blumenau, na restdêucía
do sr, Adolpho Benda, à rua ]5
de Novembro 11, 130L (. .)

Suspensa a execu
ção da sentença
de lamasbita

I:"ais,

sllas férias, Ont'_'111 mesmo () génc- \'oto. ]leIa. ]Jrimeira \-ez. a 22 mi

ralíssimo asslll11ill suas funçiíes es- 111<-)c,; de l11ulbcre,; e trê,; milhõcs

rIe rapaze,.;,

, CONTRIBUA
para a Caixa fie RSlfIIllas aOB lndi.
gentes de Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INFANTIS

Prceura-se vlalente-lnspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

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

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

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

endereço.

LIVROS PARA PRESENTES
LITERATURA

I O Rio do Quarto - J. M. Macedo
Senhora de Engenho - Mário Sette
Valor - Ch. Wagner
Brasil de Outrora - Belmonte

OBRAS

Cr$
8,00
10,0,)
! 2.00
25,,)0 1 Os «Serviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» possuem a

maior frota Aérea da Sul América. integrada p
:

r

aviões dos tipo .. mais modernos e veloze .. : os « «DOU-

I
GLAS» DC-3, 011 JUNCKERS 52, 08 FOCKE WULF 200,

2 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripulante. 10 bi-milionários e 23 milionários do
ar. o que significa tirocínio impecavel e experiên-

I cio vasta, garantindo segurança absoluta 0.0. seus aviões.

II 3 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» oferecem
confôrto perfeito 008 pas&ageiro9 e pontualidade

I máxima na chegada e partida de sua. máquinas,
que servem a cêrca de 70 localidades dífererrtes , de nor

te a sul e de leste a oeste do país.

3 motivos de preferencia:

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

À venda em tôdas as casos do ramo ou nas

«EDIÇÕES MELHORAMENTOS»

Caixa Postal, 120 - B São Panlo

Clube Doze

s.ou
6,00
6,00
8,00

de Agosto
A Diretoria convida os Sts. Sócios e Exa. Famílias,

para o baile que o Centro Acadêiruco XI de Fevereiro leva
rá a efeito, no dia 22, do corrente, em homenagem aos be
chareis do ano de 1945, da Faculdade de Direito de Serite.
Catarina. 3v-2

Clube 12 de Agosto
,.

ODIN

� I

LHE I1l!COVfN�1 (

COnrJ:1A FERIDAS RECEntES ou nml&RS

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli-

I
ficadorell-Tranllmi"oll'es

Mabrial importado direta
mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bohm
Electra - Tecnico - Profillsional

f
formado na Europa

Florianópolis
�ua JoGio Pinto n. 29 -- Sob.

l\fotor a óleo
VENDE·SE um marca "Cli·

max" - mil rotações - força
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
dos Maritimos. Tratar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. Telefone 1134.

PROGR.UIA PARA D}�Z::;;lUBRO DE 19M,:
-

"f/U'ESABIA •.••

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

tudantes que porventura, desejarem realizar as suas festas de Iformatura.
Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

inícío ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

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

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

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

22 horas.
OBSERVAÇõES

lilste 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 T

...endidas nem reservadas mesas, para as festas

,

cru

. .. que, de acôrdo com as

estatísticas do Bureau de Re
censeamento do Departamen
to do Comécío dos Estados
Unidos, os homens casados na
quele país são em número
maior do que as mulheres; e

que, embora isso pareça absur
do ,explica-se pelo fato de que
muitos imigrantes só depois de
aclimatados nos Estados Uni
dos é que mandam vir a fa
mília.

. .. que a vida de Homero, o
maior poeta épico da Grécia,
é quase desconhecida, pois a

Hístória não nos conta nada
de definitivo sôbre o autor da
"Odisséia" e da "Ilíada"; que,
no século XVIII, foi posta em

dúvida, p e 1 a primeira vez,
a existência do poéta, atribuin
do-se suas obra sa diversos es

critores; e que, até hoje, nada
meons de sete cidades gregas
disputam a glória de ter sido

I

o berco de Homero.
.. : que, em Roma, há uma

igreja para cada dia do ano.
... que, em 1941, a população dos

I Estados Unidos era o dobro da n·

gistrada dez anos antes.

... que Joseph Conrad, o fa
moso autor de "Tufão'''', que
sentia verdadeiro horror pelo
aleool, contava que certa vez,
estando no comando de um

navio, teve de escrever no diá
rio de bordo: "Hoje meu ime
diato estava bêbado" e, ante os

protestos dêste, a insistir em

que a anotação devia ficar,
porque era verdadeira; e que,
no dia seguinte, o imediato,
que tinha o diário a seu cargo,
vingou-se escrevendo a sua

própria verdade: "Hoje o capi
tão não estava bêbado".

APENAS Cr$ �,OO
Com essa ínfima quantia Voei

está auxiliando o seu pró:dmo.
Contribua para a Caixa de Esmola.
aos Indíeentes de Florianópelia.

Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasda. melhores. pelos me

D_or.es preços 116 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 6

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

I
Atécnica moderna

"

�ar a
"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis
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 54

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

. ;ta é a verdade J
tos de todos os modelos e dos tipos mais

I
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))

«Para o

e

ramo -de bebidas
vinhos)

I

I-

--�

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

'o

I Diário Vespertino

Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5

Tel. 1022 - Cx. postal 139I

I I ASSINATURAS

Na Capital
c-s
c-s
c-s

Ano
! Semestre
,

I Trimestre
IMês
Número

o-s
c-s

(Ano
! Semestre

avulso
No interior

c-s
c-s
Cr$
Cr$

Trimestre
Número avulso

Anúncios mediante contrato

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

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos

artigos asaíuedoa

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto Idesejaria Iêr algo. diària�J.1
mente, neste iornal? "lI'

- Qual das nossas

'('secções mais aprecia? .

NOSSAS SECÇõES
D-ireção de A. Damasceno:

Vida Militar

Notas Rumes
I>g, 3

Crônica da Semana 'l

Economia e Finanças �. 5
Vida Bancária

jut-ispt-udênc ia
Xoras Científicas
Covêrno do Estado
Fatos Políticos
Notas Locais

Direção de D, S. Li110:

Xoticiário Estrangeiro
Noticias do País
Pelos Municipios
Estatística

Esportes
Xotas da Prefeitura
Vida Escolar

Direção de E. Flores:
i

2 IMagazine
Concursos
Vida Social

2

3

5
6

Xem todos sabem

Religião

Reportaçens de:

I
D. F. de Aquino pg. div.

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes 7

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

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

para que a lg urna falt.a não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇõ [IS,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. 5. uma

illforma-lção do resultado, embora em alguns ca-

�_,.".'sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

Aparêlbos elétricos
-,

A Instaladora de Florianópolis.
à rua Trajano n. 11, xvisa à sua di!"'
tinta freguesia que dispõe de ope
rários hahil itados para executar'
instalações de Luz e Fôrça em ge-
ral, fornecendo orçamento grátis .fI
sem compromisso para seus servi-

ços. .

Possui também oficina especiali
zada, com técnicos profissio�ai�,
pa ra consertos de aparelhos eletr!,
cos, enrolamento de motores e di
namos, estabilizadores, ferros dl8'
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa� ,

relhos de rádio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cereais emm grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e saigados

MACIEL, FONSECA & elA ..

Comissões - UODsignavôeS -

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

Rio de Janeiro

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

�
�\�t5aUQ�$

� Laboratório Clínico

�I··
g �.'�. RUA JOÃO PINTO, 25 -Fone: 1448
"', _� � (em frente a. Ieseure do Estado

: nnnTOnO PRTOLDGlCR5 Ftortanôpelis
J

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alns de Souza
Firm. L. da Costa Avila

r:x�me de sa::lgue. Exame poro verificação de concer,
Exame de urino. Exame poro verificaçõ.o do gro.vi
dez, Exame <ie escorro, Exame poro verificação de
doenças do. l)ele. boca e cabelos, Exame de fézea,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de .ongue.

, Exame químico de farinhas, bebidos, café. águo., etc.

LIRA TEMIS CLUBE
Dia 2.2 - Soirée dos Bachareis da Aca«emi.a de Comércio.

Dia 25 - Natal - Ma.tinée infantil dlas 15 às 19 aoras e

m seguida,soirée com distribuição de bombons e prêmios.
Dia 31 - Reveflloa - Sl1rprezaa - Traje: Smoking,

branco, summer e dinner jacket.

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Srnokings e ]ockets.

Vendedor por conta propria P!acido Mafra.
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

Vonta Própria
(aiXà Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEtCAM

211

>

ft Mulher de Paris e Londres

Recebemos à consignação: manteige, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todo� os produtos de lavoura ligados ao ramo de cereais. Fécula,
cação, cam.arao. Contas rápidas, preços reais do mercado. Fazemos f'inan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

RIO DE ]ANEIRO--BRASIL

Or8. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt,
(Sobrado)

Florianópolis

París - (H. P.) - A mulher r-rece o máximo de sucesso em

moderna de París e de Londres todos os casos ligados a defi
sabe despertar, adquirir e con- ciências do sistema glandular,
servar a sua Feminilidade, Ju- do aparelho genial e do teor
ventude, Saúde, Atração e Be- vítamíníco, como: Frigidez, in
leza, tão desejadas e necessá- suficiência ovariana, regras
rias em todos os períodos de anormais, perturbações da ida
sua vida. A sua arma é o ramo- de crítica (menopausa), obesi
so tratamento OKASA. à base dade ou magreza excessivas,
de Hormonios frescos e VlVOS flacidez da pele e rugosidade
(e�tratos das .gla�dulus e,ncto- da cutiz quéda ou falta de tur
c�l�as e de VItallllll�s .

essen- gência dos seios, etc., todas es
cíaís) - (fonte de vltalldt�de:..). sas deficiências de origem
OKAS.A, ?-e a�ta tep�.luaç8:0 glandular na mulher.
mundial, e fabricado há mais

de 25 anos pelos conhecidos Experimente OKASA e se

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

agora diretamente de Londres. boas Drogarias e Farmacias,
O tratamento OKASA é uma só em embalagem original de

medicação de escolha, ultra ra- Londres. Informações e pedidos
cíonal e científica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR

pela sua eficacia terapêutica NA - Av. Rio Branco, 109 -

clinicamente comprovada, ore- Rio - Telefone 43-3378.

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Ftor íanôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou DO estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

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

RETIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclusive as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos laces cararí
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória d·g aperitivo KNOT.

Compra-se
Mobília de sala, grupo esta

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Pcstal 106'
Nesta.

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe $EMPll&

I a mELHOR DOS rn e L'iORES
ue lIM.S MO: IU4

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

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PlJRFECTA"
ANCORA 17 RUBIS

A Maravilha da Té�ní(a Moderna Suíça
PARA HOMENS;
Caixa folhadll
Caiza aço inoxidavel

o-s 550,00
c-s 480.00

PARA SENHORAS

FORMATO RED0NDO;
Caixa aço inoxidavel Cr$ 450.00

BOLSO. niqueI cromado.
com 2 tampos:
Ancora 16 rubie Cr$ 350.00

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

CASA MASETTI

FARMACIA ESPERANÇA
•• l'.r.aeI.U� NILO LAU8
..,. ...

......__ .� - ._Tl - r=1 ".-

uu.- .. 110ft .

......................... _ III_I'" ....

ADVOGAD,OS
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - 'Sala 5

I Edifício Cl'uzeil'o - Florian6polis. •
--------------------------------------------_1

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

,;;11 "AI ,."ri e_
'••A_/... tt �:�!::��s:!:�J.��:��ifJ;:tp=:�:.iE� I'V .,.- •• :� bons e baratos, alg:odões, morins e �via'mentos

pal'a a!fait;ltes, que receba diretamente dos

I:,1 melhoreI fábrico.. A Casa ·A CAPITAL- chamo a atençã.o do. Snrs. Comerciant_ do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetuarem .ue. compraI. -MATRIZ em Florian6poli., - FILIAIS em Blumenau e Lajee •

•-- �;UL..ua..EmmfiW5mBmm...BB5W.a -==- DBEB==== mD�==••MS � na..3R.aN!im== == ==_
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20 DE DEZEMBRO
S. Domingos de Silo, Abade
Nasceu êste santo em Can

nas (Espanha). Desde muito
cedo resolveu uedicar-se ao ser

víco de Deus numa ordem re

ligiosa. Entrou para o convento
beneditino de S. Milão. Suas
virtudes recomendaram-no a)
tal ponto que foi nomea�o'
prior do mosteiro. A reclusao
do convento não' é proteção
contra o sofrimento. Isto deve
ria experimentar S. Domingos.
O rei de Navarra, D. Garcia,
decidiu apropriar-se das pre
ciosas alfaias do convento. O

prior, conforme era seu dever,
se opôs a êste sacrilégio. Para
livrar-se dêste incômodo adver
sário, D. Garcia desterr0u-o
para o reino de Castela. D.
Fernando l°, rei de Castela,
conaratulou-se com êste tato.

o ._

Pois o convento de SIlos nao

se a'chava á altura quanto á
observância religiosa, e conhe
cia o rei os dotes de S. Domin

gos. Por isso, nomeou-o, com a...Jg)
anuência da competente auto- .

ridade eclesiástica, abade de
Silos. Como por .encanto as

cousas mudaram lá. As avulta
das rendas do mosteiro, au

mentadas constantemente por
generosos donativos do rei e.

15 milhÕes de nazistas, Criminosos de uuerral�;�!�1E�in�tc;r���i��:�
b (D

. .. .

b das i també f
. ,. pobreza Ja em VIda fOI S. Do-Nurem erg, 19 - e �redl'lC I toridades nazistas, enca eça as I tam .iem tornava cana uncionario .' d'Oesehener, correspondente da

I
por Himmler e Borrnan. haviam alemão responsável por tudo quan- mmgos recompet� O ���"United Press"l. -. Ao serem rei- d�do ordens cO,ncretas ao� funcio- to c?l'.respondia à esferá ?e sua ju- Deu, que lhe con erru o

nicíadas as audiencias no tribunal ] narres e a polícia alemães para rtsdição, Acrecentou que es.ses mes- dos mIlagres.", ;; 011;

.",
_,

que julga os criminosos de g1Jer.! que não interviessem, quando 0" mos nazistas, agora. são responsá-
ESPIRITISMO n

ra nazistas, os promotores norte- aviadores norte-americanos e brt- veis perante o mundo. O promotor O MESSIü
americanos apresentaram provas tânicos fossem obrigados a descer apresentou provas de que Ooering. \1
sôbre os crimes praticados pelos na Alemanha, a fim de que a po- um mês antes da ínva.são da RLc,,' ...If

Vencendo a hostilidade dos prof.nazistas na Russia, fornecendo pulação do Reich pudesse linchar s�a. prep�r?� o pla:lo de explora- [.1100,detalhes sôbre os planos nazistas os aviadores. cao da Lmao 80.víetíca. acresceu-
C d J ti d fi, .' , '. ,om as armas a llS iça e a u-

Para matar pela fome milhôes de Storev apresentou varro ..; do- tanelo que o refendo plano Ioi

tra-,.
.

[ ild d..

'..' nu ae,
russos. cumentos e atacou as bases do na- ! cado com a ajuda elos per.ltos do

A J
'

há xíoí '1
Em seguida, o promotor auxiliar zismo, falando sob.re a insenarabi- l\'[inistério da Economia. Estabele- pareoedu .pesuSd·la ....

OlS 1llid allBOS.' _. .
. .. I Fonte a az· o .(]duor e a on-

·estadunidense, Ralph 8torey, de- Iidade fundamental do Partido Na- cia o plano o despojo da Russia OCI' '

[dadpois de apresentar uma série de zísta do Estado alemão, no qual, dental de tôda e. classe de alimen'l
e

provas documentais, pediu ao tri-I pela lei, o referido partido "encar- tos. acrescentando que "muita.'; de- .. ' .

bunal que declarasse crímínosos na o conceito elo Estado germá- zenas ele milhões de habitante, Indiferente aos rmpios, aos tiranos,

de guerra a cêrca de 15 milnôea nico". dessa zona teriam que escolher Apostolou, com o exemplo, a Cari

[dade,de nazistas que desempenharam. Em seguida referiu-se ao prín- entre morrer de fome ou emigrar
700.000 cargos de delinquentes de cípio da hierarquia nazista, dízen- para a Siberia". Todavia, não ex

guerra, do que, o mesmo conceito que tor- plicava como, essa gente seria en-

Entre as provas mais sérias ha- nava cada alemão responsável pe- víada à 8iberia e. como iriam vi
via várias que diziam que as au- rante seus superiores hierárquicos, ver.

Os operários constroem suaSlfpróprlas
Moscon, 19 (R.) - Os operários ... * * 11 falta de operários, sendo que eS-1 Ele-é o l'em�dio pal�ada grande fábrica de; automóveis maiür de sua espécie em toda a colas de treinamento especial estão

"Stalin': desta Capital, estão I'esol- União Soviética - abrangendo 370 preparand'O para o seu serviço mi· É a luz que ·ac�ara as
vendo o problema da falta de habi- a-cres de terreno e onde trabalham Ihares de jovens e ex-membros das

ItalÇões, construindo suas próprias vinte mil operários - manufaturou fôrças armadaS. Faltam-lhe, por ou- It ü sol que anima os
casas com auxiliü de brigadas eg- caminhões pa.ra Q exército, conser· tro lado, ferramentas e maquin.ário .\
pecialisadas adidas à fábrica. On- tau carros de combate e fabricou suficiente. Entretrolto as russos es

tem, visitando ,pela primeira vez metralhadoras portateis e arma'�

I
tão revelando gralnde iniciativa na

esse grande centro de iJndústri� au- mento leve durante a guerra. fabricação de artigos domésticos,
toinobJlistica soviética, um corres- Presentemente está sendO' recOll1� utilizandt)·se de sucata e materiais

vertida para a produção em massa'·1 velhos �a fábrica, - afim de se

de automi>veis e caminhõeS pa.ra fazei' face a escassês das me·rcado
a filns de paz. Seu maior problema é rias para consumo.

PeUQ8 interessada em

almprar 5 casaa de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta. a08 cuidados desta pom\ente estrangeiro t·e.ve ocasião

redação. 3Q v.·l I de ver a fábrica funcionando.
• • • . Li' Essa formidável fábrica

..... , :i:'� .

�A:R:��::R :�UT:�AIMataram à baioneta 20' crianças
A criança. Q quem tudo se faci- II ,. . .

lita, acoetuma-ae Q ver satisfeita TOqulO, 19 (R.) - Os JornaIs

qualquer de suas vontada. Se, desta capital anunciam que solda
ainda pequena, lhe contrari.:am um dos japoneses mataram a 'baio.neta
capricho, tem cri••a nervosas; lIe. 20 criamças japonesas nlas Filipinasadulto, .oEre um insuces.a. desa-, '" .

nima a dificilmente consegue equi- so porque elas Impedll"am a retIra-

librar-se na vida. da de suas tropas.
Eduque seu filho, ensinando-o Q Uma senhora, que perdeu 4 filhos,

conte.t�r-lIe com o razo<Ível e lI.em conta que na ll1Janhã de lô de abrillhe aatldazer todos oa deseJoa, � . _. , .

para que, mais ta,t"de, êle saiba de 1945 um capttao Japones reuniU

vencer dignamente as

dificuldade.\
os civis e mulheres que fugiam com

da vida. - SNES. os soldados para as mOI1ta.nhas de
Cebú dizendo-lhes "as crianças
'com menos de 10 anos serão mor-

GRATIS , tas hoje a n'Oite".
Compra-se um lote nas ime· • Segundo ail1Jda o relato dessa se-

·diações da linha Circular ou Quer receber otima aurpreao !ihOl'a, u meia noite as eri.anças ro·
Agronômica, Informações na que o fará feliz e lhe lÕerá de VQ· quanto Ollt!"()S mantinham afasta-
rua Tiradentes _ 14 � &ob. �iolla .utilidade ? E.creva a ,Soares.

1
a CQlxa Postal, 84, NITEROI -- Eg. das �.s mães com suas baionetas.

Ovs. ,11 1 ado do Rio. l Doze crianças foram mortas devido

6ovêrno do Estado
O sr. Interventor federal no Es

tado assinou, en lre outros, os se

guintes atos:

Nomeando:
De acordo com O art. 7°, item II, do de
ereto-lei federal 11. 1.202. de 8 de abril Ide 1939:

Libero de Camilo. 2(1 tenente da Fôrça Po-
1 icial do Estado. para exercer � em comissão, I
o cargo de Prefeito Municipal de Jmaruí.

Concedendo exoneração:
A Valmor Aguiar Borges, 2° tenente da

Fôrça Policial do Estado, do cargo, em cornis

são, de Prefeito Municipal de Irnarui.

De-nguando:
Eleodoro Guedes para exercer a função de

sub-delegado de polícia do distrito de Valõcs,
do município de Pôrto União.

Dispensando:
Osmar Sousa da função de sub-delegado de

polícia de Valões, do município de Pôrto União.
Manoel Clemente de Sousa, 10 tenente da

Fôrça Policial do Estado, da função de Dele

gado Especial de Polícia do município de Ro
deio, com jurisdição nos municipios de Timbó
e Indaial.

Deseja obter
empreuo ?

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

xxx

'Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

lhados sito à Praça Lauro Mül
ler, 2, tendo grande número de
fregueses, Tratar na Alfaiata.ria
Pereira. à rua João Pinto, 16.

15vs.�8
* * *

SALA DE JANTAR
Por motivo de viagem, ven

de-se uma sala de jantar em

imbuia. Tratar na Rua Almi
rante Alvim. 15. 3 v.,]

* '" *

Vende-se
Por motivo de viagem

1 aala de jan.tar
1 quarto d•.callGI
1 gabinete
I pequeno biblioteca.

'Tratar Preço Getúlio Vargel. 19.
10v-l

* * *

VENTILADORES
Vendem-a. doia ventilador••• lec

tricos. grande., para cima d. me
sa ou parede, ••ndo um oacilante,
propriOl para ellCrit6rio. �.rbea
ria., cof_. etc. Tratllr na rua. Al
mirante Lamego 15:

" . .

·CASA -- CRS 408,00
Precisa-se de uma até CR$

'400,(1)(). Aluguéis adeantados.
Informações' fOD-U 1622 e 1360
.uo Caixas Posbais 240 e 270.

* * •

CASAS

Aluga-se
Uma ótima casa tipo benga

lo em Coqueiros no ponto do
,inibus em perfeitas cORdições
com pia água encanada etc.

Informações na rua Tereza
·Cristina 164, Estreito com

Pedro J. Avila. 3v�3
:lO * *

nova. Tratar à
.Luz, 33.

máquina
costura

Av. Hercílio
5 v 3

TERRENO

o General Mascarenhas visita o presidente dos E- Unidos Religião
(a,,�licÍ5mo

o SANTO Da }lIA

o presidente Truman saúda o General Mascar'!nnas de Morais, quando êste
visitou a Casa Branca, em Washington. A' direita vemos o embaixador do
Brasíl 110S EE. UU., sr, Carlos Martins. No segundo plano, da esquerda para a

direita, o Brigadeiro-General Zenóbio da Costa, Comandante das fôrça" terres

tres brasileiras, e o Brigadeiro do ar Antônio Appenetto. O General e outros

oficiais brasileiros estiveram nos EE. UU. convidados pelo departamento de
G'uer r«, "Serv iro r.,t -rrierio-vel do Herni=t=r io)

casas

a falta de alimentos para tooos. I
as mulheres que tentavam. impedir
eram ohrigadas a assitirem à carnÍ·
fieina.

Ora. L. GALHARDO-EA
médico do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu

consultório poro o Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde posso o

ofelt'ecer os seus préstimos.
Escreva detalhada.rnen te -

nome. idade, endereço e €In

velope selado ..poro o !'as

posto.

Abrindo para os míseros humanos

Caminhos que vão dar à Eterní

[dade]

Hoje, após vinte séculos. rebôa
A sua voz de unções divindzadas,
E quem a escuta, não 'O faz atôa,

los sofredores

os tranSleS

[duros;
almas bem

[formadas;
corações do�

[puros.
* * *

Haverá hoje, às 20 horas,
palestras ooutrinárias nos se-·

guintes centr� espíritas: C. E.
Seára do Amôr, à rua Teresa
Cristina, 21, no sub-distrito do

Estreito, no C. E. Fé e Carida
de de Jesús, à avenida Mauro
Ramos, s/n e no C. E. José deo
Nazaré, à rua JC5é Boiteux,
sln, nesta capital.
Comprar na CASA MISCE�

LANEA é sab ... f economizar ..

Correi'D' LageaDo rVenda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

I PROFESSORA IDotiJoql'Ofia ..

I
Ccrrespcndência Comercial

IRua Alvaro de Carvalho 65

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Lira Tênis
Itália. Dia 22,

19 horas,

,.

Clube-Dia
sábado, soírêe dos

matínée iníantil, Das
distríbuicão de

,

na

15
,

as

21,

Aplicou injeções
envenenadas
Oslo, 19 (R.Y - O Tribunal

Aliado -condeno u à morte por
enforcamento, dois funcionários
da Gestapo, acusados de terem
asassinado 4 aviadores britâni
cos que pousaram em Stanger,
em novembro de 1940. Os con

denados são: Dr. \Vilhelm Fritz
Seeling, Erich Hoffmann e Fnitz
Ferulein. O terceiro acusado foi
condenado a prisão perpétua.
Seeling ap licou injeções envene
nadas em três dos pilotos e de.
pois os esganou, enquanto Hoff
mann matava ° quarto com uma

pancada no pescoço.

sexta-feira, exibição cinematográfica: A F ..E ..B.
Contadores de 1945.. Dia 25, Natal, das
1 9 horas em diante, Soirée de Natal, com

bombons e prêmios ..

I Hess queria deter a

I Nuremberg, 19 (�� R�!��!�' p!!u�,.�!�,,�o-
Hess declarou que voou para aram fei tas.
Escóssia, em 1941 com o intuito Disse Hess que havia pleneja-
de conseguir deter a luta entre do aquele vôo desde -mase um

"duas nobres raças" - ingtescs ano antes da invasão da Rússia
e alemães - e não parai olbter o e que chegou a levantar vôo "á-
auxilio da Inglaterra para o aLo rias vezes, com esse intuito, mas

que á Rússia, ramo muita gente sempre teve que voltar em vir-
acredita. tude do mau tempo, .só tendo
Por intermédio de seu advoga- conseguido çxito a 10, de maio

do Gunther, aquele que foi o de 1941. •

"Nazista n. 3" e que hoje se Em suas respostas, que levou
acha entre os acusados perante três dias a redigir, Hess professa
o Tribunal Internacional de Cr i- sua imorredoura lealdade aIO
ines de Guerra, respondeu a uma "Fuehrer", a quem diz que aju·

CARNAça SECA - CURTUMES
Firma pauHsta
mensais. Cartas

está
oom

interessada em cornpeos
amostras e preços para

'--���------------------...

J Vida Social f
Â�IVERSÁRIOS :

LUIZ HEITOR SUIONE
Festeja boje seu primeiro ani ver

sár,io 'na.talício. o gala�te menino

ILUIZ Heitor S1111one, fl1110 do dis
tinto casal Heitor-Elena Simone
Ferrari.

NaI residência de seus pais, Luiz
.oterecerá uma mesa de doces aos

muitos amiguinhos que o irão reli
-citar,

*

Nazareno, filho do SI'. Campo li
no Alves, comemora hoje mais uma

-data riatalicia.
*

A data de hoje assinala o anivcr-
sário natalício da srta. Heloisa Ma
ria, filha do SI'. Ewaldo Schaeff'er.

*

Fazem anos hoje os srs . João AI·
hino Zommer, Abílio Abib, Francis-
1:0 Sepetiba Jor. e José Brüggmann,

*

Assinala-se hoje o natalício
jovem João Paiva Júnior.

* * *

x X X
ANTôNIO NORONHA

Precedente de Itaiaí, onde ocupa
v aJto cargo de Administrador (em
-exercício) da mesa de Rendas AI·

tandegada daquela cidade, visita

Florianópolis o sr.. Antônio Z. de
Noronha,
SS. em objeto de serviço esteve em

.coníerência com O'S srs. Benedito
Ribeiro Borges, digníssimo Inspetor
de nossa Alfândega e sr. dr. Antô
nio A. Carneiro, digníssimo Dele

gado Fiscal de nossa Capital, tendo
saido satisfeitíssimo pe10 modl:>
,;Jtencioso com que fo·i recebido.

e • •

DR. ARMANDO FERREIRA LIMA
Visita Florianópolis, o nosso dis-

Fnto conterrâneO' AgrônomO' Ar·

t6.a C. R.
(onvocaçáo da classe di 1925
Chama-se a atenção para a

convocação dos cidadãos alis
tados da classe de 1925, do
município de Florianópolis,
cuia relação nominal está
públicada no Diário Oficial
do Estado de 17 do corrente.
Todos os cidadãos que com

pletarem 21 anos em 1946 e

que não constem da citada

relação, estão igualmente con

vocados para o serviço Mili
tar.

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

_2' Ten. Chefe da 3a. Secção.

Fui [ulgedo em sessão de 18 do

corrente, o seguinte feito:

Apelação criminal n. 7.512, da

comarca da Palhoça, apelante a

Justiça e apelado Manoel Francis

co da Rosa. Relator o sr. des. Q'r
bano Salles,

I
A Câmara Criminal, deu provi-

I menta á apelação, para reformar a.

sentença absolutárta e desclassifí-

=- I 1Iii cal' o crime para o artigo 129 do

Código Penal e condenar o apelado
a 11 meses de detenção e na taxa

penitenciária de Cr$ 20,00.

PEDIDO DO GABINETE
FRANCES

Paris, 17 (U. P.) - O gabinete
resolveu pedir à Assembléia Cons
tituinte que ratifique imediatamen
te O' acôrdo de estabilização finan-

I
ceira e ID(}uetéria de Bretton
Woods.

* * *

NO CONGRESSO BELGA
Bruxelas, 17 (U. P.) - A comis·

1---------------------.---------- são de assuntos estra'ngeir(}s enca-
minhou hoje à Câmara sua. aprova
ção aos acôrdos de Bretton W0'008,
segerindo porém que a Bélgica con
servasse liberdade de ação para o
q;:aso de situação &onômica, vir a
*,xigir modificações nas finanças
internas do país.

do

Virilidade!
forca!
Viga.. r

Com o tratameato pelo reputado p_
juto OKASA, - A base de Horrnõntos
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma modícaçãe
racional e de alta eííeacía terapeutíca,
em todos 08 casos ligados diretamente
a perturbações das glàndullUl sexuaes,
OKASA combate vlgorollllmeBte; toa·
queza sexual em todas as idades, ao.b a

fôrma ue i�.uticiência glandU'lar ou Vlta·
minai, sen�lidade precoce, fadiga e perda.
de memoria no homem; Irlgldez e toda"
a8 perturbações de origem ovariaDa.
Idade critica, obesidade e magreza, fla
cidez da pele e rugosidade da cutia, na
mulher, OKASA (f'llloortado dir�tamente
de Londres) propor.,iona Juv1!ntude.
Saúde, For�a e VIIf4>r. Peça. fórmula
"prata" para homens e lórmu!A "ouro"
pllJla mullwea. em todas u looas Droga
riaw e Fal'li.a,ciu lnform&ÇÕ'eR _,pedldOl
fJ.9 Diatr. i'( odntOl ARNA. - Ay. Ri.
Br_. 1. &lo.

-

&HOLLAND C I A.

luta entre

Cine Imperial
A'e 7.30 hora.

A última pcalana em amor. mu

.Ica e rOmOIl.C8:

ROMANCE DO TROPICO
com Tito 8uizal'. E.th8l' Fernand••
a dupla de -Rancho Grande-, ago

ra num filme cainda melhor
No ProgaoarnG:

Noticias da Semana II.F.B.
Preço.:' Cr$ 2.40. 2,00 • 1,20

Impr. até 14 anGe
.

.,--nr"."n =.-_"_-_--__--_T__ ...

m:ndo Ferreira Lima, fitopatologi.$
ta do Ministério da Agricultura.
S. s. que, sem favor, é um dos ex

poentes Sul-American.os na sua di·

fícil e util especialidade, tem' sido

�I1Uito cumprimentado por seus. con·

terrâ'neos e amigos. Os de "O Es

tado desejam-lhe feliz estada ,l11la

nossa e sua terra.
• • •

Amadeu Andrade
De Ribeirão Claro, no Paraná,

onde reside. chegou a a.ta Capi
tal. a"ompanhado d. sua exma.

ellpÔlla, prof. Margarida Meira An

drade, e filhinho, ° ar Amadeu

Andrade. funcionário do In.titutG
Brasileiro de Geografia.

* '" *

João Bertoli
E.tá em Florianópolia o ar. João

Bertoli, reaidente em Tayó. muni
cípio de Rio do Sul, indu.trial e

o maior 'exportador de fumo em

folha do nosao Elltado. O sr. Ber
toli que aqui conta com grande
número de amigos, tem aido mui
ta cumprimentado.

Rua Senador Paul-o Egidio, 34.
SÃO PAULO.

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

Jji'l1·lSJi·I!iilitJ
REGULADOR V1EIRA;

EVITARA DORES
CÓh'CH Uterina.

(OU
A MULHER

Alivie as

Emprega-se com vlintagf'mpa
ra combater as trregularídades
das tunções periódicu das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.

'

FLUXO-�EDATINA, pela 8U8

comprovada eficácia. é muit? re

ceitada_ D�ve ser usada C6m

confiança.
fLUXO SEOATINA encnntrs-8tt"

MÃE em toda parte

raças»
I

dou a escrever o "Mein Kampf'",
mas afirma que esperava que
Hitler o qualificasse de "rnalu-
co",
Revela Hess que, ao desembar

cal' na Inglaterra, não tinha um

plano definido de ação, levando
apenas urna carta de apresenta
ção do professor Karl Haushe
fel', a quem chama de seu "rnen
tal' espiritual", para o duque de
Hamilton. Insiste em que nem

Haushofer nem Vily Messersch
midt, o fabricante de aviões, sa

biam de suas intençõeséreaís.

Resenha 'Forense

IES,PERTE I IILIS
lO SEU FIGaoO
E SIItIIt .. c.. ...............

Scafigado dft'C produzir�
_ liuo �bilis. Se a bílis não cam: i-
wcmente, .. alimenro. não tio�
e apodrecem. OI cases ia.c:haaa.esr.&-.
Co. Sobr"e'I'ém a prisão de ...eDIre. V_'
rente-te abatido ecomoqueen---'
Tudo é amargo e a 'rida � _ lD&I1Íriat.
Uma simples encuaçãe lião 1lDCIIá.

eausa, Neste eao, as Pílulas CalUIr ...
extraordiDariameotee6cazes.Fazt:aa'*'"
rer esse liU'O de bílis e ...d -.

19Q5to paft tudo. São�es e. coacact...
especialmeaee indicadas par:l fazer a biIi!I
cerrer livremente. Peça as pfiuJa.Cara..
Não aceite OUIr-O produto. Preço; c-, S 3,(11.

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

Economia e

Fincnçcs
PACTO DE ESTAB�AÇÃO

MONETÁRIA
Londres, 17 (U. P.) - A Câmara

dos Comuns ratificou o Pacto de
Estabilização Monetária assínado
na Conferência de Bretton WoOOs.

e .. .,

OOWJCE A mABALIIA.� n�l FW SI roTTmj

flprendendo :iladio
IUII CURSO PBaFllra I gOIIS1'

�

PRça informações SEM [DM�RDIM�ICI aci
,

'

IISfIlUIO IfCllGU III RIDIO SIO lm1 - trJ

.AvenJ�a_ ��12� 9��cJ'!-_2� •:�. _��I! __. �_J!��•............
"�'.'

f'2metil este tuupan.�", •

r-t�e "'e.�•••.••"
•• C) •••••••••�

•• iii 8 , •

. �"a ... :_.,.::::)-:;.:. ...•• $.-. •• ��{t".�. rf�,. •••
.�<

'. �..

��••• "

••• \li .-.. • •• • •• • .... Pa�� ••••••••••••• II

'---

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

�aba _hi
'"SILVEIBAH

Grand. Tónico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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------_ .. _ .. -------_.. -------.

quiseres l6a. Circunscrição de Recrutamento
.

CONVOCACÃO DA CLASSE DE 1925
A «Caixa de Eseaoles», uma das coisas" mais senas e -E D I T A L

mais socialmente benéficas que, em matéria de inetituiçõee, I Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos

entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inseri

I
de idade durante o ano de 1946 que estão convocados para o

ção para os que quiserem dar-lhe ajuda. Não se pode di- serviço militar, devendo apresentar-se, de 17 de dezembro de
zer todo o bem que merece eeie dito da CAIXA, mas 1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos d€

pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o I Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub-
d. que precisam os pobres socorridos oor ela. Leitor, mãos missão:

.

à obra de caridade. Preenche o coupori e ampara, eseim, "Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto União;
o teu próximo. D{i-Ihe quanto puderes. .�r>J 2° B. Frv. Rio Negro; 6a B. I. A. C.; 13° B: C: Joinvile; 32°

B. C. Blumenau: III,1200 R. I. Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 120 C.
l\{' A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuirem certificado de alistamen

to, antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve
rão procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documento.

Florianópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio JUourão Filho, Chefe da 16a. C. R.

Tu podes, se

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

-

MANlZAN
PARA HEMORROlOU
Um produto De WIU

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

Florianópolis, de ------ de 194-

Nome por extenso ------------ .Ei:'lCRITÚlUO JURÍDICO CO�IERCIAL
Aasuntos: Jurídicos _- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereco 'I'el, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nosso Organização crrtes de .8 decidir pela com

pra ou venda de írriovais pinhais ou qualquer
empresa nes te e.tado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Fre; Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - FOOle 54

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---
---------------------------------

Brevemente. sumariaremos. nesta. coluna. os aomes 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.

SANGTJENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Aneniato de
Sódio. etc-

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Críunças Raquíticas rece-

I berão 8 tonificação geral
do orgaursmo com o

1----_--- INSTITUTO Df. DIAGNOSTICO
CUNlCO

DR. OJALMA
MOELLMANN

rorma4o pelA� Ü a-oIln

Com � I!UI boç1U.w�
CIfIIIiIaa lD4id1ee fIID aval. pediIIlU'ta. QOIID.

... 40 ..... M1"YOIII.� paUD
carmtrlD do lIlouwIm II da muiblr

........ '1'MaI_ DJL PAULO TAY".
CuIW) .. BacHoloCh' CI!A1ca com • dr

� te � C&mpaw1o (1110 !'a•.

Iot.� .ai �. a .44.

PeUca. �� do JUo 4e ".

....... - � d1t Baio X - .m.ccro

� elfJlb - lIeta:IIoUmIn ..

Iti - � DaodG.' - �

..�-�te�
0QPfa e edlMo eIfII*L - a_�

fiEMORROIDES'
EJt, ,j."cifitt1
aliv;G ii5 fiil'l,'
, euit4 AS

;'n/,eri,S

Clube Doze de Agosto
De ordem do sr. Presidente levo ao conhecimento doa sr., aóci

os que está aberta, até o dia 21, a inscrição para a CEIA DE NATAL.
a !'1Ializar-se em a noite de 24 do cor!'1lnte. à. 22 hora•.

As masa. para está; ceia poderão ser re.ervada.. obdecend>o a

planta organilada pelo Diretoria, mediante o pagamento de Cr$ 10,00
por mesa. O sócio. cuja familia seja constituída d. maia de 4 peno

a., poderá ecupee maia uma mesCl, paqando a .esma ta_.

Quanto ao MENU e tabelGl de preçoe elltarão a di.posição doa
81'11. SÓciOll, no RESTAURANTE do Clube.

Secretaria do Clube 12 de Agoato. em Flol"ianópolis, 17 de de
zembro de 1945,

A açlo benMlea .. P.
mada Ma n Zan, pftpa_
da e8pecialmente para to
dos OI casos de Nemor

.,.,.,r-!'IIIoI".... roldes, é Imediata, aHYla
a8 dôres e 08 p�doe,
acalma e eYlta as compll

"/ caçêes Infecciosas das ul

cerações e varizes hemor
roidais. A venda em tedu
as Parmaclas em bisnagas
com canúla especial pana
facilitar a apllcaçio.

EPIDIO FRAGOSO. s.cr. Geral.

CONTA CORRENTE POPULAR '1Juros 51/2 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

;�

Danco do Distrito federal S. A. IICAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00__ I

Rua Trajaft�, 23 • Florlanõpo�

MACHADO A (]A
A<JtDCÜH e Representaçôetl em GuaI

Matriz: FlOl'ian6poU.
RWI João PiatO'i n. "
Caixa Poatal, 37
Filial: Creaci6m.o

Rua Floriano PttUoto. a/n (Edit.
Pl'Õprio).-TelegracnOll: -nlMUS"'
Acren.t. Doe principm. munhrlpioe

ele F..tod.,

Exijam (") Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
#eIA. liVETZBL INDUSTRIAL-JOINVILI�E (MLrca reglal

recomende-se para hospitai, cclegio, etc. pe la sua qualidade desinfetante

IDoenças das criançaa
Labol'atúrio de Análise.

Iclín!.cas.
Consultório; rua Felipe Sch
midt, 21 (alto. da Casa Po

raiso]. da. 10.30 ás 12 e das

�15 às 18 h•.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64. I'Fone: 769 [mahual]

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cli.nica Oeral da Adulto.

I !p��.� J�I!II�
I Sa.ída.. - 2 horas damadrugada

40invile _. fpolis. I
Sa.ída. - 9 horas da manhii IInformações nesta redação

;·Sáf),atQ�ri·a:·.:·.····:Jurity
:Aua Oe "'Ú·adi!ntes" 19,

A�r��é�ta·,·s�u;s·:'Ú1Üf!.b;:·rno
i,delos. 'em cakàdosJinbs
..'.

.

p'âta. senh6ras�c' ,

Ouro póra Denth�as I22 Quilates (Justo Título)
mEnvelo'pe de 3 e 5 gramas V

I

I
Pedido ao

DEPOSITO DENTARIO

MASETTI
RUA SEMINARIO, 131 - 135

RUA MARCONI, 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

NOVtOs .,
USADOS

COMPRA •

VENDE
•

IdiGlmo. por-
tugu�. ..pa_
nhol. �l'ancia,
inGlas, etc.

ROl'n(l.I\ce, Pa..ia, Religião, Aviação.
Matemá tica. F'�ica.. Químiça, 0.0"
ldgia, M inel'alogía. Engenharia ci.
vil. militar e naval, Carpintaria
Desenho, Saneamento, lI!Ietalu:rgia.
Elet.ric:i dod

..

Rádio, Mâquincu Ma.
t_. Hid�u1ica, Alvenaria. �i
I;lultur a. VeterinárÜl. Contabilidad.:

Dicionários. et:l. eta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



UDT"DO Quinta te Ira, 20 ,,'te Dezembro a. UJ45 7

Indicador Médico
DR. SAVAS LACERDA

Clínica lnédico-cirúl'gica ele Olhos
- Ouvidos. Nar íz - Garganta.
Diploma de hab.il it.ação do Corrse-
lho Xac:ional ele Oftalmologia.

CO:\'Sl.:L1'óR10 - Felipe Schmí
dt, S. Das 14 Ü, 18 horas.

ROSIDiJ:XCIA - Conselheiro Ma.
fra, 77.

TELEFOc-,'ES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clínica e ci
a-urg ía do torax. Partos e doem-as

ele senhoras
.

CO:\'SUJ,TóRJO: Rõ João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
RESIDÊl\'C!A: Almirante Alvim,

36. Fone lII. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Ass istê ncia :\lunicipal e de

Caridade
('),i:\,I('.\ :lH-;nl('.-\ IlE ('RUX(.'AS

l\()FLTOS
eOXSVLTól:IO: Hua -"unes '11a
chado, 7' (J��difí<'i() S. l_1-'l'Rndsl'O).
Consultas das 2 às Ü horas

RESIDÊNCIA: Rua Marechal Ôm
Iherrne, ;) Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Xa

cional de Medicina da Cniver,jd:.
de do Brasil) .. Médico por concur-
80 do Serviço Xacional ele Doen
oas Men ta is, Ex interno ela Santa
Casa de Míserícórdia. e Hospitul
Psiquátr ico do Rio na Capíjal } ...

deral
CU:\ICA l\IÉDlCA - DOEXÇAS

XERVOSAS
- Consultó ír!o: Edifício Amélia

KETO
- Rua Felipe Schmidl. Con sul tas:

Das 15 ás 18 1100'aR -

.Resiclêncla: Rua Álvaro de Carva
lho nQ 18 - Florianópolis.

INSTITUTO DE D1AGNÓS�
TlCO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

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

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .Ianeh:o
E SPE c I'ALIS TA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirut'g ía moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fenelidos cre

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc.
('0::\'8PI,1'.-\S: das 10 às 12. e das

1;) às 18 horas
JHTA ::'Ia:�ES :1IACHADO X. so -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Onerações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorr-oídas. T'ratamen

to da colite amebiana.
F'Istoterapta - Infra verme lho,
Con xu lt a: Vitor Xleit'e les. 28.

Ate_ncle diariamente às 11,30 I1S'1e, a tarde, (las 1 li hs. em diante
Resid: Vidal Ramos. (j(j.

.

Fone 10G7 1

DR. POLYDORO S. THIAGO
('IA�ICA �l("mcc\ E�[ GERAL

Doenças elo coraçào. pulmões, fi
gaclo, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos in ter-nos de adultos

e crianc-as
cOXSrVrIÍRIO: R'ua Fernando

Machado, 1G
COXS1' 1,1'.\8 B.Mm ..nIE;XTE:

das 13 ás 18 horas
RE81n�;XCL-\: A,·. 'I'rompowskj,

62 - Fone :\Ianual í6ü

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENCAS

DOS OLHOS
.

Curso de Aperí'eír-oamcnto e Lon
ga Pt'át icu no Rio ele .Janelro
COX8l-I,'I',lS - Pela uman nà:

d ia rlarnent e da, 10,30 às 12 hs, à
tarde excepto aOB sábados, (las 14
ás 1H horas - CONSUJ�T(lRIO:
Rua João Pin10 n. 7, sobrado -

Fone: 1.401 - Restdênc+a: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:'Ilédico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Xerêu 'Hamos"
CLlNJCA :\ll-:DlCA de aelultos e

orianc
.

.'as ,

COXSüLTóRJO: R. Trajano, 14
(altos ela Confeitaria "Chi

quinho")
COXSULTAS: das 4 às G noras

RESIDÉXCJA: R. Felipe Schrnidj ,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE A:'I'lBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schmic1t, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

fraqueza

I EDITAL
I
SIN1HCArrO XACIOXAI... IH.S El\'IPRESAS DE NAVEGAÇ.lO

l\'IARíTnIA

IMPOSTO SINDICAL

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE
GAÇÃO ::\'IARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.402, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr, Ministro do Traba
lho, Indústria e Comércio, c...onforme 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 proxnno 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 respectiva tabela constante do art. 580
'ela referida Consolidação.

I'

I'IIIInJIIId III cu .............nm

f
DR. ARTHUR PEREIRA E

OLIVEIRA
Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises clínicas
Consultório: rua Felipe Schmidt,
21 (altos da Casa Paraiso, das
1030 ás 12 e das 15 às 18 I1s.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64
Fone: 769 (manual

DR. ROLDÃO CONSONI
nHrRGL\ G1<iIV\), - AI,TA Ct
RrRGIA - UOJ,ÉS'rJAS DE SEl
. . .. �HORAS - PAU'l'OS ..

Formado pela Faculdade. <:c Med í-
cinna ela Un ívei-sídade de São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Círru-g ia do estômago e vias br
ltare ...:, intestinos delgado e grosso,
tuó íde. rins, próstata, bexiga,

utero, ovários e trompas. VarJco-1
cele, htrh-ocele. var-izes e herria

CO'\'Sl'LTA,s:
das 2 às 5 horas, ii Rua Felpe
Schm ldt, 21 (altos da Casa Pa

ra iso) . Tel. 1.588.
nESJnf;�Cl.-\: Rua Esteves .rn

n íor. 17!'); Tel. :'II 764

COMPANlDA "ALIANÇA DA BAIA·
Fud.da e. 1871 - Sé".: • A I A
INCENDJOS E TBA.NSPOBTES

Cifras do .Balanço de 1944:

Disrribuidorlls e d�posirá.rios:
OSNV GAMA & elA

FLORIANÓPOLIS
CAIXA POSTAL 239

S a ng Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS.CALetO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.�,uD.r.do.,
E'CJotedo., Anêmico.. Mi.,
QU. criem M.gro.. Criença.
rtquílic... r.c.b.rio a tonl'
fic.çio g.r.1 do org.nhmo

co.. o

Sa un n 01
Líe D.N.S_P. n· 199, de 1921

I QUa VESTIR-SE COM CONFORTO E ELE<iAHClA ?
PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto. 16 Florianópolis

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

«

momentOG de�agadávek.

«

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736.401306.20

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

.:w.---"-"""'F"'--"'''''-"""''' .. "" ... ,.." -"""""'1'11""'" ... "'CI....,. .,P"-.......

ORLANDO SO L� RPl�LL]
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 ..._- End. Teleg .. : «Scarpelli» --- FlorianópolisI

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, s-ão males per.
feitamente remediáveis. O curandei
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
às 11 horas. diàrtamente .

...Que podem ser euitados!
As situações desagradáveis ocasionadas
pelas coceiras podem ser evitadas com
PARASITINA que elimina os germens e pa
rasitos causadores das coceiras, impedindo
que êstes se reproduzam. Indicada também
para frieiras e sarnas, PARASITINA não
mancha a pele nem a roupa, deixando
um cheiro agradavelmente suave.

PJlRBSITINII
MilU OS PARISITOS QUE PROVOCAM COCEIRAS

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL

Casimiras

De ordem do Sr. Irmão Provedor I comunico aos interes
sados que a Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital
de Caridade receberá I 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 I Secretário.

e
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I o General Eurico Gaspar Dutra, que foi convidado, em primeiro lugar, para ser

I candidato à Presidência da República, pela H.D.I., está eleito pelo Povo Brasileiro.

aS aparências enganam...

:'IIaclrid, 19 (Por Hoberl Pap
por-t ) - Grandes homens de ne

gócios, estrelas e usuos de ciu.e
Alterando disposições ela Lei 01'- ma, I uristas milionários que pas

gânica elo Ensino Comercial, o pre- sum alguns dias em :\Iadrid ou

Barcelona c que se hospedam
sidente ela República assinou o se-

no Sa vova, 110 H.i tz, 110 Carlron
guinte decreto-lei: ou Pala,ce que em nada se <tire
"Art. ] ° - Fica o art. 32 elo ele, rcnciam dos hot cis do 'Illcsmo

ereto-lei n. tU,H. ele 28 ele dezem- nome de Xo va York, Londres,
, Paris ou Hio de Janeiro, dirão

bro de lil-I:3, acrescido dos segum- que a vida na Espanha de hoj«
tes parágrafos. Il' Iúci l. r\ vida na Espanlu, ('
Parágrafo :;0 _ Poderá prestar ideal, se ficarmos nas rerlondc

exame" de segunda época, escritos zas do Hit z, do Pálacc, do Carl
í

o n ou do Savoyu. I:: suficicn!c
Dispondo sóbre os exames de lei, todo o material. inclusive auto- e orais ou práticos. o aluno que" pedir para receber, se pudemos

sanidade e capacidade física, o arnbulancias, que lhe foram trans- não atingir a média global ou () pagar.

presidente da República assinou fericlos elas refel'icla,; Secções de que não atingir a média mínima Os espanhóis suporiam as rex-

I
' A istência <-, )('1"\1 par I a I 'OI a-o 1 ma OLl di a u-içõcs com alegria, mas sua fi-

o seguinte decreto- ei: SSlS "�I : L ,

'

C L )] 110<;c I II c le S .-

, siunomia varia quando lhes IX')'-
.A.I't. 10 - Para efeito de licença, Art. (i0 - A,; atr ilruiçôe» elas disciplinas.

- - gunlamos sôbr e 'os al im en lox.
controle de faltta ao serviço, posse Secções ele Axsistênr-ia Social cons- Parágrafo (jO - Quanelo a ínha- r.;;IPs concor-dam logo COI11 os h o-

e exercício, verificação sistemática tarão dos regimentos dos Departa- bilitac:ão for nos dois grupos pode- mens de negócios e turistas mi

das condições físicas do servidor mentes de Administração, rá repetir o exame ele uma elas dis_llionúrios sôbrc a Iarluru rcinan

público e pessoas ele suas famílias, Art. 7° - Êste decreto-lei entra- ciplinas ele cada um deles, 1e na Espanha. Mas, .tl1de� dep�·n.
de de ter bastante d inhc i ro. En

os exames médicos serão realiza- rá em vigor na data ele sua publi- Parágrafo 7° - Quando a inha- trcl anto, () aumento de salúril 'S
dos pelas Secções de Assistência cação, revogadas as disposições em hilitação for em um só grupo po- não é proporcional ao aumen to

das Divisões elo Pessoal do Depar- contrário, derá submeter-se a exame de uma
---------------------------------

tamento de Administração de cada ou de duas elas respectivas discí- Assassinos eraets Melhorado o racio-
Ministério, O mal·or centro pro- plinas.
Parágrafo único - Para os rnes- Parágrafo 8° - As provas escri Nuremberg, 19 (E) - Algu- oamento

mos �feitos, esses exames serão dutor de carvão tas do exame ele segunda época mas provas sôbre os campos de Berlim, 19 (U, p,) _ As auto,
realizados pelas respectivas orga- suhstituu-âo, para todos os efeitos concentração nazistas, hoje ridades aliadas resolveram melho-
nízações próprias, quando se tra- da Europa e com o mesmo peso, as segundas apresentadas pela Promotoria, rar o racionamento de um milhão
tal' de servidores de Repartições provas parciais do ano letivo an- revelaram que os comandantes de berlinenses, Estes, cujos caro

que possuam órgãos ele pessoal. Moscou, 19 (E) _ A União teríor", dos referidos campos queixa- tões de racionamento lhes davam
Art. 2° - Para os efeitos de Soviética está tratando de fa- ,Art, 2° - Êste clecreto-Iei entra- vam-se que de � a 10 por cento direito a mil duzentos e quarenta

aposentadorias os exames serão zer da bacia do Donetz na Rus-
ra em vigor em 1 de janeiro de d�s russos destlr:ados a execu-I e oito calorias por dia, receberão

I' d IS' d B' '1946 revosrada, as dísposíções cao cheza alí OI'tOrea iza os pe o erviço e iorne- sia Meridional o maior centro
'

'" '" " ,', . em
o

,

' b vam m sou se- agora 1.500 calorias, Afirma-se que
tri Médí 'contrano" mi mort O doc t Ina Ica. produtor de carvão da EuropaI'

- 'os.
" �men o rEve- a medida sah ará a vida ele duo

Art, 8° - Xos Estados, os exa Dentro de 10 ou 15 anos a pro- D H. F
.

la que ??S pnSlOnelros d� guer-I zentos mil alemães. especialmente
mes a que se refere o art, 1° se· dução do Donetz Ultrapassará, r. eJtor errarl �'a. f,UgltIVOS, com exceç�o dosl elonas de casa e desempregados,
rão realizados pelos postos das a do Ruhr. No momento a pro- Por informação particular, ont.anlCos e no�te-amencanos, que definhavam em consequência
Secções de AssistênCia Social e dução é de cêrca da metade tO-I soubemos ter sido aprovado no

deVIam ser enVIados seci'eta, ela alim.entacão deficiente,
na falta destes, por médicos de tal que antes da guerra, mas a concurso a que se submeteu, em mente para os campos de con,

"

_

serviços federais, civís ou milita- gTande devastação levada a ca-
outubro último, na capital da centração ao serem recaptura-

, República, o dr. Heitor Ferra· dres, mec.lic,os, de ,serviços estaduais bo pelos alema-es esta' sendo ta-o " os.
n, funcionário da Delegacia do

ou. r�lUl1l:1pals.' !lcando o: m�smos rápidamente restaurada que a Serviço do Patrlimônio da União, Outra ordem dada aos SS.

SUJ�ltc:.S a reVlsao pelas �ecç'oes ele produção em 1947 será igual ao desta capital. com referência aos campos de
Asslstencla SOCIal, de cUJa aprova- periodo anterior a o·uerra. .

Não podemos deixar de regis- concentração, estabelecia pe-
,ão ficarão dependendo, 'I

b tal' os nossos cumprimentos ao na de nlOrte para infraçi)es

T
engenheiro dr. Ferrari" pois o t·

, IArt, 4 - O Serviço de Biome- om':"u posse o novo simples fato de ter sido o con-
aIS como subir ate o tléto do

tria fornecerá às Secções ele As· U curso em questão patrocinado acampamento, falar qU8.11do
s�stência Social, mediante requisi· ·pres'·dente do IAPI pelo DASP, bem demonstra de estivesse andando ou procurar

I
�'ao, todos os exames complemen- quanto é ca!Jaz a inteligência contáto com pessoas de fóra.
tares, que forem ]'ulgados neces,sa'- Rio, 19 (E,) - Tomou posse, no moça desse nosso ilustre conter-

râneo.

V
•

trios ao esclarecimento ele cada Conselho Naci'Ol1!al do Trabalho. do

1 81 ser eu reguecaso clínico. cargo de presidente do Instituto do� Rua Felipe Schmidt 34,

N h·
Sala 3, Telef, 16-31

Art. 5° - O Servir,o de Biome· Industniários, o sr. I-lélio Beltrão. ataI dos lázaros aos c Inesestria Médica, 'devolverá às SecçiJes Ao alo, que SiC realizou no gabinete a

de Assistência Social, dentro cio d'O sr. Geraldo AI de Faria Batista,
prazo de 15 dias, a contar da data presideil1te 'do CNT, eompareceu
ela publicação do presente decreto- elevado número de funcionários do

lu\PI, a cujo quadro perlence o no

\'0 presiden,te, e do IPASE, onde ú

sr. Hélio Beltrão jú exereeu as fun
ções de direlor além de d�versos
amigos e admil'adores. A escolha do
sr. Hé1io Beltrão para exercer a

PI'esidênci-a do IAPI repercu tm da
melhor Illaneira no seio do fun
cionalismo dess'a autarquia" pois o

IIOVO presidente é um dos servido
res da c.asa, lendo ingressado para
a mesma em 1938, mediante concur·

so, obtendo a mais aUa classifica
ção não só na caneir,a de secretá
rio e01110 também na ile fisc.aliza
ção. Instalado o IAPT, logo o sr.

Plínio Cantenhede o chamou para

ocupar a chefia do seu gabinete.
Com a nomeação do sr. Barros
Bnrreto para a Presidência do

'['FASE, o sr. Hélio Bclll'ão foi con·

vidadn para exercer alí o cargo de
diretor de U111 de seus Departamen
tos, Volia)1clo, há pouco tempo, pa
o IAPI, o sr. Cantenhede o nomeou

p;oeurar]nr geral, funções de que
se demitiu em outubro último.

Alterada a lei orgâ
nica do ensino
comercial

Florlanõpoli,. 20 (.Ie DezemDro de 1945

Os exames de sanidade e capacidade física
do funcionalismo a cargo dos Ministérios

Sata! dos T.ú:::a}"os l? dos Filhos dos Lá:::aros

gU�,t�);,J;f�'i�':l11ento de ]�ducação expediu o se-

"oolll-to em S Paulo"F:xcelcntí"ima ,enhora Carmen Linhares U.Colônia. dig-níssíma presidente da Sociedade de que os ru,;sos resolyeranl entregar
:�::�:t.l:nca aos Lázaros e Combate á Lepra -

rrenl'y Puy. in1peradol' títere do
comercial de S. Paulo yiveu naTenho o m;,,,imo prazer de le\'ar ao seu co- ;\Ianclel1ukuo às autoridades nacio-nlwcimento qne o Departamento de Educação tarde de onten1 n10nlelltos ele vi.,

dirigiu ao Ballco Xacional do Comércio, desta nali,_;tas chine�as,
capital. n ,e,�uil1te ofício: bração em virtude ele um conflito

,. Pc"o "5 ""as 01'le11' no entl',lo de -er Como,;e sahe., os rus:"o:.; l)!'ell- ,

I' ' " "," "entre mann 1eiros americanos etransferida a conla A [JIsposlçiío em nome de c1eranl Puy pOUCo depois de inya.Pró :\at,,1 rios [,ázaros e Filbos dos Lázaros, populares, A respeito a Secretaria
para" conta COIll /h'lso, da Sociedade de As- (lirenl a Mandchuria,
sistullcia aos Lázaros e Combate" Lepra", da Segurança distribuiu unla nota
Esclareço a \'ossa excelência que a contri·

O
à imIJrensa dizendo (lue sôbre ohl1iç;\o do" alllnos cle Santa Catarina. em 1945, d d f·atingiu a \,ill(O e três 111i1 e seiscentos cruzei- n a e rIo caso foi instaurado inquérito, ele'

r(lS c !'c'tcnta centa\'os (CrS 23.600,70).
() quadro abaixo focaliza o 1110\'imen\0 da I cujos resultados será o povo infor-

campanha desde (1 scu início: d t1940 """"'" 4:15.1$100 Nova York, 19 (U, P.) _I
ma o opor unamente,

1941 "",",","',', 9:.167S800 Grande parte dos Estados Uni-

1m ::::::::::::::: 8::i íHH:f� dos está sob intenso frio e o es-, A L B A DO Recife
194.1 , ",",' CrS 2.1,600,70 I tacto de emergencia foi decla-I •••

,T '

Reitero a nossa exccll'l1cia protestos rle es· ,rado em Búfalo (Estado de No- �eclfe. 19 � A, l'\., -, Tendo o
tim<t e distinta cOllsideraçüo ".

I a lt I
'

I I d
--------------_ va York), onde cairam 48 pole-

P IS y� a( o a J1(}rma IC a
.

e com �
GRATOS gadas de neve, paralisando os

paz, yao ao,; poJcos senclo restn-
Do ilustre chefe da 16a C. R.,

transportes e fechando as esco-
ta,; as ativic1ades ela Legião Brasi-

ten. ceI. Olímpio Mourão' Filho,
las e a mal'OI" parte dos escII'to-

leira ele Assbtência, nesle Estadó),recebemos {I seguinte: "Termi-
nada! que foi a 15 do corrente, rios da cidade. A onda de frio

especialmente quanto as atribui
a SEMANA DO SERVICO MILI· ating'e até o norte da Flól'ida, (;ôes conferidas ao Departamento
TAR., cujo programa e 'laborado enC'H'l ali t

"

A tempeI"atuI"a em Chl'cag'o
c "eg c o e e pre,; al' ser\"lC,'O as

por esta C/R contou com a vos- "

., .

f'
.

I b bal'Xou" 30 abal'xo de O Fah-
no,;,�as forças armadas,. Assim já

sa patnoÍlca e e IClen te co a 0- '"

racão, esta Chefia muito vos renheit e em Nova York a 80
foi fechado o acantonamento de

agI:adece a atenção dispensada ao acima de O na cidade de Nova tropas, bem como encerraclas as

apêlo que vos foi dirigido para ativitlacles ela Cantina do Comba.
cooperar nó desempenho de tão York, às primeiras horas de

ontem,
tente,

nobre campanha."
_

Dalmlro Duarte Silva e

Senhora
participam aos parentes e

pe..6ali de suas l'e)ações °

nascimento de sua filha

ELIZABETH
Fpoli•. , 17 12 1945

3 v,.1

RITZ - Hoje - HOXY
Às 17 e 19.30. hrs. Às 19,45 horas.

Sessões Chies
Dick ,Powell, Claire Trevor • Ann

Shirley em

ATÉ À VISTA, QUERIDA
E.tonteante em sua beleza, ela se

prevalecia disso para matar!
Um filme diferente, audacioso e

emocionante ..

Impróprio at-é 14 anos

No programa:
Notícias da .emana • DFB
Noticiário Universal - Jornal

Preços: Ritz • às 17 hr•. -3,60 e 2,40
Roxy às 19.30 • 3,60 único
Roxy às 19,45 • 3,00 e 2,40

Sábado, no RITZ, ã. 17 e 19.30 hrs,
Sessões doa Moças

BEM AVENTURADOS OS QUE
AMAM

Uma deliciosa comédia musicol,
onde impera alegria, ritmos.

melodias e canções,

FERIDAS,PARA

E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

R A 5,

Domingo no RI'rz e ROXY
Gloria Jean, Alan Curtis e Vivian

Austin em
O MILAGRE DA FE'

Uma história trágica e terna em

que as tormentall do alma se des
fazem em celeste bonança!

F R E

ESPINHAS, ETC.NUNOr=l EXISTIU IGURl
.

do custo de "ida. Mesmo os ;5;"
neros racionados para o povo
custam ires vezes mais, e as V('

zcs ainda' mais do que em 19�\j.
São poucos os espanhóis que

tiveram seus salúrios ou o rclcna
dos duplicados, l'm salúri,l de
vinte pesetas por dia é convide
rado excepcional, sendo uriica
mente concedido aos operár-ios
especializados. Xu mainria os

operários percebem entre 8 e

1;) pcs e l cs por di a. QlIanto aos

eupregados nos cscrit ór i'o s pou
cos são os que ganhum 1.0nO pc
selas por mes l', menos ainda são
os ([UC ult rapassam essa quantia.
() ordenado médio é de 500 a XOO
pesetas por mô s.

O resultado, é que grande
ma ior ia dos espanhóis vive de

"cslarpeJo" COlIJO aqui se deno
mina, "lIlercado negro". Os ri
CDS compram no

.. estarpelo
"

gê·
ncros que os pobres vendem. pa
ra viver, eOIl1 deficiência nos

preços. E tan to ricos como po
brcs ainda conseguem negociar
com mais ricos.

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
'Bonnassis I�

IADVOGADOS

S, Paulo, 19 (A, X) - O Centro

o «Duque de Caxias»
Rio, 19 (1\, :-J,) - O "Duclue de Ca

xias", ela nossa Marinha de Guer
ra, é esperado nesta capital, pro
cedente elos Estado,; l'niclos, Além
elo material pal'<1 () r�xé1'cit(), ti. clZ
1.800 reselTisla,; licenciados da
1", K R. e 11 expediC'Ío!1úl'io,; fl""

! !lo,; e en fenl10s, que esti \'f'l'am hos
pitalizados e foram ,.;ullmotido.'-' c'

tratamento naquele grande pai'
amig'o,
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