
Democracia não é praga e esconjuração, despeito e insulto,
leviandade e exibicionismo vaidoso.. Intes de tudo, ela é

patriotismo em ação construtiva.

Natal dos invalidos da fEB
Rio, 20 (E.) - ® ministro no dia 23 pela manhã, serão

da Guerra, considerando que
I
dístríbuídos presentes e festas

os invalidos da Fôrça Expedi- outras aos referidos invalida

cionária Brasileira, ainda em dos. Indêntica medida foi to

tratamento no Hospital Cen- mada com relação aos que se

traí do Exército, se encontram encontram em tratamento nos

afastados, na sua maioria, de I hospitais dos Estados Unidos,
seus lares, determinou que aos

I
devendo desincumbir-se dessa

mesmos sejam prestadas aten- missão o adido militar brasíleí

ções especiais por ocasião do I
1'0 em Wâshington na data de

próximo Natal. Assim é que, 23 do corrente.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARIC\'A

Proorietarfo e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
,--------_

-
.. _-

Ano XXXI' I H.Florianópolis - Sexta-feira, 21 de Dezembro de 1945 9562

Lord Balilax e
6amelio como
testemunbas

A ocupação da Mandchúria �?!�'P!�dO�!!�;nt..
Cl k

rêsse , em Blumenau, a exposição
aung íng, 20 (Por George I Um despacho originário de do pintor M. Scola. Grande tem

Warge, da U, P.) - Os círcu- Nankin anuncia a chegada de sido II. afluência, por parte da

los militares chineses íntor- I
Chiang Kai-Shek a esta cida- elite blumenauense, à sede do

mar'am
.

d d d'
_ "Clube Náutico América", onde

Nuremberg, 20 (U. P.) _ O .

que .am .a c_al'ecem e e, a qual nao visitava desde
d

estão expostas as obras do sr.

criminoso de guerra nazista, mais e mela milhão de �oras 1937. Scola.

nal desta cidade que ouça cO-I para c�n:pletaI: a oC�lpaçao �a Antes. de pa:'tir com destino Ao recomendarmos uma vrsita

mo testemunhas a Lord Hali- Manchúria, pOIS sera necessa- a Nankm, Chíang, em decla- às reabizacões do conhecido pino

n remov ld d
_, .

di t to r, informamos que, mesmo de-
von Neurath, pediu ao Trlbu-.o er os so a os por raçoes a Imprensa, isse es ar pois do dia 24, data de encer ra-

fax e o general Gamelin. O VIas terrestres, uma vez que o de acôrdo "em tudo" com a mento da exposição, os trabalhos

acusado disse que provará que Alto, Comando NO,rte-A�e:ít;a- polít�ca �os .Estados. Unidos, de M. Scola poderão ser aprecia

Lord Halifax conferenciou com
no recusa-se a transporta-los relativa a Chma. Indicou tam- dos, em Blumenau. na residêucia

Hitler em Oberalburg, quando por vi� ma,rítima. . bém. q.u.e vem pe.nsand_o
.

na
do sr. Adolpho Benda, à rua 15

O fo t b 1 d d d
de Novembro n. 1301. ( ... )

teve ocasião de dizer a Hitler s in rrnan es anunciaram pOSSI uma e a mclusao de

Goering e ao próprio von Neu� �ue estão
,

em condições �e "outros elemento�" - prova

rath, em sua qualidade de mi- lomp�r, J?alch� elementos de

I velment,e
comunistas - em

nistro das Relacões Exteriores 2� exércitos chmeses, que te- seu governo.
da Grã-Bretanha, que o seu

rao de cobris 720 quilômetros Chíang disse que �epois de

país não via inconveniente em 1.1�0 para a zona de Han�ow. a�g:uns dias em Nankm pensa

que se unissem os dois povos' para
a zona de, Honan, �te .. VISItar Hankow e outras cida- go ministro de Estado espanhol, sr.

germânicos: Austria e Alema- . �mbora os círculos chmeses des do norte da China. Juan Negrin, partiu a bordo do

nha. insistam em que as tropas te-I "Quer-n Marv " com destino à In-

Ep-l-de'ml-a de ��s �e,;�b��tI��tf;f�:�e�n��= Irresponsável Z�:�����s ���li;�����is�aeS �I:;eer o ��'�
zem que estao em processo de sediaram,. a quem pediu não ruen-

fi
reparação os meios ferroviários �ew Haven, 20 (U. �.) clonassem sua viagem para aquele

in uenza e fluviais, alguns dos quais. po- Apos prom�ncIar um dISCurSO país.
derão ser utilizados nas opera- nesta localídade, o sr. Sprunle �egrin chegou do México há vá

ções. concedeu uma entrevista á ím- rias semanas, tendo visitado 'Vas

Um despacho da "Central prensa. e� que declaro� que hjngt on , ele onde voltou ontem pa·

News", ampliando notícias que
a .admIssao _

da A�gentma n.o ru emlHlI'car.

dizem que há quatro dias ces- se�o das Naço,es Unidas constí

saram os ataques dos comunis- tum um eqUl':oco e acres�c.n
tas chineses, assinala que foi tau que, o governo Peron e 11'

restabelecido o serviço ferro- responsavel.
casos, jú cm oito de dezembro ha- viário entre Taiyuan, capital J -d-------via quarenta e nove mil seiscentos

da. província de Shansi, e Pei- orna as
e novou ta e quatro. Entretanto, a

pIng.
epidemia não é caráter virulenta, e

O_ vice-n1inlst.ro das comuni- Tt'SI'olo'gl'CaSaté agora não há qualquer 'notícia d Ch Kcaçoes a ma, sr. ung i
de casos falais. Hueh Sui, revelou também que I O .sr. dr. Luiz (;al]olti, Intcrvcn-

a China tem á sua disposicão I tor ,fl'dl'l�al, rccpúell do sr. �r. Set- Rio, 20 (E.) - Estiveram
'1 t 1 d "d te Gusmáo l clcgrama comunicando-

umas cen� mi �::)I�e a as e lhe terem-se iniciado. no dia 19, os reunidos ante-ôntem, á tarde,
embarcaçoes flUVIaIS e de ca- rrabalhos das Jornadas Tisiológi· no salão nobre do Museu Na

botagem em mãos dos [apene- cas, em curso na Faculdade de ,�1e· cional de Belas Artes, os mem

ses embora a metade delas es- dicina de Pôr to Alegre. b d d'f t
. .

d '"lU

t
.'

'" ·t d d ' ,
O dr. Setle (;USlllltO é o represen·

1'05 os 1 eren es ]unS .0;)

<:Jam n._,CeSSI an O e lepara- tante de Santa (":atarina, junto aos Salão de Belas Artes, sob a pre
çoes. referiJos trabalhos. sidência do prof. Osvaldo Tei-

Cem ml-Iho-es pela Fordlandl·a �:�,r�s t���������opfêo�iO��nce-
Na divisão de pintura - prê-

mio de viagem ao estrangeiro
Rio, 20 (E.) - Ultimam-se josa a exploração da borracha. foi concedido ao pintor Orosio

os preparativos para a grande 'Outras réferen-se aos novos Belém e o prêmio, de viagem
transação entre a empresa interesses comerciais da Ford, I ao país, a Jurandir Peis Leme.

Ford, norte-americana, e o go- com respeito a borracha sin- Medalha de ouro ao pintor J.

vêrno brasileiro, referente á tética, e as exigencias do im- Fiuza Guimarães. Medalha de

Fordlandia, ou seja um míll1ão posto de renda da América do prata - Orlando Tarquino)
de hectares de terra cultivada Norte, que absorvem parte Edgar Valter, Camargo Freire.

na região do Tapajoz, que vi- considerável do capital inverti- Medalha de bronze - J. PIres,
nha sendo explorada desde do no Brasil. Oldack de Freitas, Agenor Cos-
1926 por aquela con1panhia A Fordlandia compreende .. ta, Reinaldo Mauske, I. Inzo e

estrangeira.. 4.000.000 de seringneiras plan- Machado Portela. Menção hon-

Ao cabo de quase 20 anos de
I
tadas racionalmente, cerca de rosa - Valter Fader, S. Kle

aproveitamento e plantio da mil habitações, 1 hospital com !nika, Rafael d'Alincourt e L.

borracha naquela vasta zona 120 leitos, 6 escolas primárias, Verri.

paraense, a empresa Ford de- 20 automóveis, 8 tratores e 1 Na secção de pintum modero

siste da concessão que lhe fi- serraria. Em suas terras traba-' na - Medalha de ouro, Rober

zera o nosso país e procura lham 1.800 empregados. Os to Burle Marx. Medalha de

vender-lha pelo preço de cem salários destes e os demais gas-I prata - Ubi Bava, Iberê Ca

milhões de cruzeiros. tos importam, mensalmente,

I margo, Joaquim
Albuquerque

Atribui-se a várias razões a em 1.500.000 cruzeiros. Tenreiro. Medalha de bronze

decisão daquela companhia. Por todo este mês deverá - Milton Iy1artins Ribeiro, Na
Dentre elas, sobressai a que,' efetuar-se a compra da con-I poleão Lazzarotto, Menção
aponta como não mais vanta- cessão pejo govêrno brasileiro. honrosa - Irmgard Burchard.

Seguin para a
Inglaterra
Nova York, :W (C. P.) - o anti-

Washington, 20 (R.) - Está se

registrando, em Iodo o território

{Jus Estados (:'nidos, uma epidemia
de inf'lur-nza que sc alastra rápida-

APENAS Cr$ 3,60
Com essa ínfima quantia VocÍl

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmola.
aos Indizentes de Florianópolis.

mente. Ao passo que a quatro de

novemhro 1"ol'a111 ver il'icados ape

nas cinco mil duzentos e quarenta

IEm janeiro a conven·
I cão nacional da

I U�lIen�·Air!�H�P'!in� Junta

Heorganizadora da Uniâo Democrá
tira Nacional resolveu convocar

uma Convenção Nacional para o

próximo dia 15 de janeiro vindou

ro, a fim de designar a sua chapa
pr-esldeucial e de sancionar a pla
taforma eleitoral do partido. O

Partido Democrático Nacional, que

reune as maiores fôrças nacionais

do país, resolveu apresentar os

seus proprios candidatos às elei

çõcs presidenciais.

LBIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJA!

Poderes a Trumao
Washington, 20 (E.) - A Câma

ra dos Representantes aprovou por-
334 votos' contra 15 o projeto de lei.

que dá ao presidente Truman a ne

cessáría autoridade para a nomea

ção dos representantes dos Estados

Unidos perante a Organização das

Nações Unidas, reconhecendo-lhe

ainda 0 direito de usar de sanções
econômicas e do emprego das tro

vas, se necessário, contra as nações
agressoras.

Os' Nacionalprêmios
de

do 51-
Belas

Apresentação
de provas
Nuremberg, 20 (Por Clinton

Conger, correspondente da

"United Press") - Os traba

lhos do Tribunal Internacio
nal que julga os líderes crimi

nosos da Alemanha hitlerista,
se desenvolveram em torno da

apresentação de provas -- de

cretos, declarações e discus

sões legàis - que formam a

base da acusação contra a

participação dos chefes dos

Partidos Nazistas no govêrno
do Reich e o papel desempe
nhado pelas tropas de assalto.

Pelo menos cerca de meia
dúzia de vezes o Juiz Lawrence

interrompeu o promotor-ad
junto, Ralph Storey, chaman
do-lhe a atenção para o acú
mulo e pormenorização de

provas. As interrupções se cem··

tralizaram na acusacão do ga
binete hitlerista, quando sto

rey demonstrou que o gov81 no
do Reich aprovou pela lei os

atos ilegais dos ocusados na

zistas, ora em julgamento co

mo conspiradores, que forma

xam esse govêrno.

Salão
Artes
prêmio de viagem ao país ..

Escultura, secção moderna
- prêmio de viagem á Europa
- Alfredo Eschiatti - viagem
ao Brasil - Alfredo Hercula
no. Medalha de prata - Leo
nardo Viana da Cunha Lima.
Manoel de Oliveira. - Meda�
lha de bronze - Edgar Duvi
vier, Armindo Almeida L. Ri
beiro, Moacir Fernandes Fi
gueiredo, João Jorge Canova e

Ismael de Barros. - Menção
honrosa Varcello Luigi,.
Hostílio Dantas, Nancy Braga
e Luiz Ferrer.

Entrega de coo
decoravões
Rio 20 (E.) - Realiza-se ho

je sexta-feira, dia 21, ás 15 ho
ras, no Quartel General da
Fôrça Expedicionária Brasilei
ra, á rua São Francisco Xavier
n. 409, a solenidade de entrega
de condecoracões americanas
a oficias 8 praças da Fôrça Ex

pedicionária Brasileira que se

distinguiram durante a cam

p'anha, ato que terá a presença
do general H. Kronel', adido
militar dos Estados Unidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Itl'iTaDO- Sexta·telra, 21 Q. DezemDro Gil .,oA!)2

fi �ulher de Paris e Londres �o �'���'�Y�'�Re�!!j��t�'�'�i,��,��!f;,�Je6�,�,r!o��
Paus _ (H. P.) _ A mulher

r-rece
o máximo de sucesso em j.éOl<

dou elo-lei. .1 cc:cn.temente, in- de ser íntrmseco a todas matérias.

moderna de París e de Londres todos os casos ligados a defi- tl�OdllZIl1c10 rnotlif'icacôes :1Cl lei or- a todo conjunto erlucati v o. em to

sabe despertar, a�q��rL- e con- ciências do sistema glandular, .g�1�1l<;a do en",l1lo_ ser-undárío. Den- dos ,," momentos. Permita Deus

servar a sua, FemInllld�de, Ju- do aparelho genial e do teor ,;1 e t,ll� (;IS1,)():-;lt.n�b. dl":Jl1gUe::-:e o que o mesmo aconteça relativa

ventud_e, Saude, Atraçao e Be- vitaminico, como: Frigidez in-
que (l� a a cducacâo moral e crvica

,
mente ao" trabalhos manuais, que

leza, tao desejadas e necessá- suficiência ovariana ú;�Ta� o cal'ate:' l)l\l�oc:ratlco de matéria devem constituir orientacão funda

nas �m todos os perípdos de anormais, perturbaçõ�s da ida- isolada, a razao ele uma hora por mental elo ensino de todas maté

sua :Ida. A sua arma e o ,famc- de crítica (menopausa), obesi-
"emana. rias, nunca matéria isolada, por

so tlatame�to OKASA, a base dade ou magreza excessivas,
Congratulando-se com o govêr- quanto constituem o ritmo peda

de Hormomos frescos e VIVOS flacidez da pele e rugosidade
no pela iniciativa, () professor Co- gógico da educação experimental

(extratos das glandulas endo- .,.
. rinto da Fonseca dirigiu ao minis- visando desenvolver o espírito exe

crinas e de Vitaminas essen- d� c';ltIz queda ou falta de tU1'· tro de( Educa(;ão () seguinte tele- cutivo e realizador das futuras ge

cíais) _ (fonte de Vitalidade). gencia d?s.�se1<?s, etc .. todas es- grama; rações, substituindo as anteriores.

OKAS.A, ?e alta reputação
sas defl?lenCIas d: origem "Velho educador. com autorrda- compostas de homens estáticos e

mundial, e fabricado há mais glandular na mulher. cl; pelo menos cronológica em ma- contemplatívos. Estou pronto a ele-

de 25 a��s pelos conhecidos Experimente OKASA e se
tena

de. ec1u�ação, felicito

vh'a-I
monstrar a praticabilidade dessa

Laboratóríos Hormo-Pharma a convencerá! Peça a fórmula
mente v. excia. pelas criteriosas orientação. citanelo como referên

�ndres, e París é importado drageas "ouro" em todas as
modificações do regime de ensino cías maiores as autoridades peda

agora diretamente de Londres boas Droaarías e Farmacias.
secundário. nolaclamente quando à gogrcas dos professos Francisco

O t�ataI_!lento OKASA é uma só em emb�lagem original de sensata e acertada redacão nova Venancio Filho, diretor do Institu

n:edlCaçao. de �s.colha, ultra !a- Londres. Informações e pedidos
do artigo 24, parágrafos 1"0 e 2°. O to ele Educação, e Pascoal Leme,

cíonal e científica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR-
assunto não pode continuar como atualmente no Museu Nacional".

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

.. que, em 1900, existiam nos

Estados Unidos somente 360 insti-I't.utQS de beleza; e que, em 1944, já
passavam eles ali de 35.000.

.. que os esquimós são tão Iglutões que uma criança dessa raça,
Do Dia 10 á 24 o Clube res.ervará os �eus salões para os es-

devora, numa única refeição, ruais tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de

de cinco quilos de alimento sólido formatura. .

e três de líquido.
Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

... que Catão, (J célebre político início ás 15 horas,devendo se prolongar até ás 19 horas.

romano, cedeu sua própr ia esposa
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

ao' seu amigo Hortensio, por não durante a CEIA números de canto e musica, e, em seguida,

lhe poder ceder a filha, igualmente, dança.
casada e cujo marido não conscn-

constantes deste programa, feitas pelo Clube.
í iu no divórcio. (A CEIA DE NATAL será ás expensas do SaCIO, abrindo o

.. que a i l.ha dinamarquesa de Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).

Booholm, no mar Báltico, exerce o
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

mesmo efeito de um íman sôbre as
22 horas.

a;glllhas magnéticas das húsolas,
ocasionando sérios transtornos aos

navios que passam por suas proxi-

CARNACA SECA - CORTUMES
�

p.-----!-- ----

Firma paulista
mensais, Cartas

está interessada em compras
com amostras e preços para

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

I
Ruo Senador Poulo Egídio, 34, 1°. andar.

SÃO PAULO. I
--------

SRs.DEHTISTAS
Wittlydtlft .

.

1'��\l,OLSO'��postl\.
PREÇOS MODIcas

SORTIMENTO INCOMPA�AVEl

rgtiti/iJjSTAc&PRE'OS'

�É��Ã�18mnSETTf
{J 7ttd/;à (J#t átli4d1;1�'

.

\mllHAQIO 131·13HAIXA 291· S. PAlI[(l

'lU,'SABIA ?....

ViaGENS
mirlades.

. .. que de todas as parles do O

corpo humano é o polegar a que
sofre as mais profundas modifica

ções, pois um indivíduo sôbr e cin

co não tem o polegar normal, o

qual muitas vezes é caracterizado

pela ausôncia da ar+iculação.

I
.. que. na China, não só mui

los cIos proyérbios e d�s locuções

I
populares Iratam os cães com des

prezo, COIllO também os falmlistas
os apresenlam como an imais gulo
sos, ingratos e infiéis; e que, em

-- ...,, ..; ccrlas regiêíes daquele país, não I
conhecem os indivíduos <1'0 povo
l1lalor injúl'il1 cIo que dizer: "Antes

tocar na cauda de um cão do que
IlUlll cabelo da lua cabeça."

fpolls. -- Joinvile

Saídall - 2 hora. damadrugada

JOinvile _" Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da manha

Informações nesta redação

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Aparêlbos elétricos
A Instabdora de FlorianópoUe)

à rua Trajano n. 11, �visa à sua dis�
tinta freguesia que dispôe de ope�
rários habiJ!tados para executa:!'

instalaçõe� de Luz e Fôrça em ge-
ral, fornecendo orçamen to grátis fJ

I
sem compromisso para seus 1::ervi�
ç�. �
Possui também oficina especlalie

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétrlo
C()�,. enl'olamento de motores e die
namos, estabilizadores, ferros di!)
t'ngomar, fog:1rei�os, aparelhos me.
dicos e outros, com exeeção de apa-
relhos de rádio,.

Procura-se viajante-inspetor para o interior do
Estado (Elcluída a (apitai).

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

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

entregar no gerência deste jornal, usondo
dois envelopes. um dizendo sómente «pro
cura-ae viajante», e o outro com o nosso

endereço,

o

Clube 12 de Agosto
. PROGRA1UA PARÁ D}�t;:SlunRO DE 194:5:

Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5

'I'el, 1022 - Cx. postal 139

OBSERVAÇÕES
Êste programa está sujeito a modífícaçôes, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.

Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

de rígor, permitin do-se o branco.

Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

�
- --�

Laboratório -Clínico

Dr. H. 6. S.

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

(em frente ao Tesouro do Estado

floria'nõpolis
Medina Farm. Nal'bal Ahres de Souza

Farm. L. da Costa Avila

ASSINA'l'URAS

Na Capital
Ano CrS

Semestre c-s

Trimestre Cr$
Mês c-s
Número avulso Cr$

No interior

I
Ano c-s

, Semestre Cr$
!
Trimestre CrS

Número avulso Cr$

80,00'

45,°°125,01t
9,01)1

0,4°1
9o,OGI50,00

30,°°1,0,5(}

Exame de sangue I Exame para verificação de cancer,
Exame de urina I Exame para verificação da gravi
dez, Exame <1e escarro, Exame para verificação de

doenças do. ?ele J boca e cabelos, Exame cig fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangue

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

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iorne l ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

�OSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno :

Vida )Iilitar
Xota s Ru raes

Crónica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancá ria

Jurisprudência
Notas Científicas
Covêrno do Estado
Fatos Políticos
N"otas Locais

pg , 3

�

5

5
:

6

7

.,

s

1·8

1

1 "

2

5

6

6

?

Direção de D. S. Lino :

1'\oticiário Estrangeiro
Noticias do País

P�los Municipios
Estatística �

Esportes
Notas .da Prefeitur-a
Viela Escolar

Direção de E. Flores:

2Magaaine
COnC1l1-S0S
\'ida Social

2,
"

� em todos sabem

Religião 6

Rcportaçens de:

D. F. de Aquino pg, div,

BRITO
O alfaiate indicado
Tjradentes 7

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que the

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

para que a lquma falta nuc se repita; e

),"Ãü o escândalo que a sua reclamacão

ou queixa poderà "ir a causar, encami-

nhe-a á SECÇAO RECtAj\[AÇõ,"S,
de O ESTADO. que o caso será levado

. sem demora ao conhecimento de queru

de direito, recebendo v. s. uma infor-ma

ção do resultado, embora cm alguns ca

sos não sejam publicados nem a recta.

mação nem a providencia tomada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Líro Tênis Clube - HOJE, sexta-feira, exibição cinematográfica: A F,E.B.
Itália. Dia 22, sábado, soírée dos Contadores de 1945, Dia 25, Natal, das
às 1 9 horas, matínée infantil. Das 1 9 horas em diante, Soirée de Natal, com

distríbuíçãc de bombons e prêmios,

.na

15

Rio, 19 (E.) - o presidente da

República assinou o seguinte de

creto:

Art. 1° - O abono para funeral

de que trata o artigo 1° do decre

to n, 19.533-A, de 30 de agôsto de

1945, não se entende com as praças
co; da ativa, da reserva de la classe,

2 - Oh' Vinde, fieis - coro OI'- reformadas ou asiladas. que perco-
feônico ; bem mensalmente vencimentos ou

3 - Noite feliz - com Deanna vantagens de inatividade ex-

Durhim.; I cluída as etapas não excedentes
4 - A�este fideles - com Dean- de Cr$ 300,00. para as quais con-

na Durbin ; tinuará em vigor o quantittativo
5 - Boas festas (papai Noel) _- dessa importância fixada na Tabe-

marcha; la "J" do Código de Vencimentos
6 - Sonho de Natal - marcha; e Vantagens dos Militares do Exér-

7 - Natal - canção-marcha; cito (Decreto-lei 11. 2.186, de

8 - Noite Feliz e Amanhã vem 13-V-940).
Papai NO€I; Art. 20 - O presente decreto vi-

9 - Noites Napolitanas - valsa; gora a partir de 8 de setembro úl-
10 - Valsa da meia noite - voo- timo, data em que foi publicado o

sa; decreto n. 19.533-A, de 30-VIII-945,
11 - Ave Maria (gounod) - solo revogadas as disposições em con-

de órgão; trário".

12 - Santa - bolero; * * *

13 - Sôhre as ondas - valsa; .vAN'I'AGENS AOS OFICIAIS DA

14 - as. patinadores - valsa; RESERVA QUE ESTIVERA1U NO

15 - Night and day - fox; "FRONT" EUROPEU

16 - Viúva Alegre - Viena, ci Rio, 19 (E.) - O presidente da

dade dos meus sonhos; República assinou o seguinte de-

E'io 20 (E.) - O general Be- 17 - Conde de Luxemburgo; ereto-lei:

De ordem do sr. diretor cien- nício da Silva, que acaba de 18 - Brasa - samba; Art. 10 - É tornado extensivo, a

tifico aos interessados que, no
1 ser ,nomeado adi�o �ilitar )�n- 19 - Luar e rosas � hawaiana ; título excepcional. aos capitães da

ano próximo vindouro, funcio-I to a rep�esentaçao �lplomatlc� 20 - Fascinação - valsa C. Ga- Reserva de 2a. classe, das armas,

nar� �a E.scola Ind�strial de I
do �rasll em was�'lln�on, V�I l:hardo; médicos e intendentes, que estive

FlonanopollS, os seguintes cur-l segUl� pa_ra ass�mIr eS1Se �arg.o 2l - Saudades de matâo - vai- ram em serviço na Fôrça Expedi-

SOS'
na primeira quinzena de janei- sa; cionária Brasileira (F. E. B.), na

1'. _ Curso de Mecânica de r?, em dia e hora a serem, �e- 22 Siboney - rumba X. Itália, o disposto no decreto-lei n.

Máquinas' sígnados. O general Benícío, Cugat; 8.159, de 3 de novembro de 1945.

2. _ Curso de Mecânica de que deverá deixar por estes 23 - Quatro persomas X. Art. 2° - O limite de idade esta-

Precisão; di�� o comando. �a la Região Cugat; belecido no artigo 70 do decreto-lei

3. _ Curso de Máquinas e Mlllt�r, transmitindo-o ao seu 25 - Freneaí - rumba - X. n. 8.159, de ,3 de novembro de 1945,

Instalações elétricas; S�bstltuto legal, g�n�ra,l Falco- Cugat; será de 30 (trinta) anos, para os

4. _ Curso de Fundição; ruere da Cunha, vIaJ��a acom- 26 - Noite de Lua - Iox - N. oficiais que estiveram em serviço

5. _ Curso de Serralheria; panhado �e sua família.
_ I Gonçalves; na Fôrça Exepedicionária Brasilei-

6. _ Curso de Tipografia e Por motivo de, sua nomeaçao 27 - Olhos Negros - fox - N. ra, na Itália.

Encadernação; par3; �quele .

posto, o general'j Gonçalves;
Art. 3° - O licenciamento dos

7, _ Curso de Alfaiataria; Benícío da Silva vem receben- 28 - Quando vovó tinha 20 anos oficiais da Reserva de 2a. classe,

8. _ Curso de Marcenaria; do
. I'l:um�rosos telegramas de _ valsa; portadores da Medalha de Campa-

9. _ Curso de Carpintaria; fellcltaçoe�, �estacall(:t0�se os 29 - Viaja'Ildo pela Itália - vaI- nha, poderá ser feito no posto ime-

Para a devida inscrição aos da Ossoclaçao BraSIleIra de sa;
diato ao que tinham no campo de

exames vestibulares, os i11;'�Te!C- Imprensa,?-o g��era1 H�yes 30 _ Suave Melodia - fox; batalha, independentemente de

sados deverão di.rigir-se á Se� Kroner, adIdo mIl1tar

�menca-I
31 - Contos dos bosques de interstício, se contemplados pelo

crets.ria da refenda Escola, a no � do Grande Ouente do Viena _ valsa; comandante da F. E. B. em propos-

rua Almirante Alvim n. 1.9, on- Brasil_ .

I
32 - Danúbio Azul - valsa; ta de promoção.

de serão prestadas quaIsquer 33 - Saudades de Laguna Art. 40 - O presente decreto-lei

informacõ-es a respeito. O PRECEITO DO DIA I valsa - P. Raimundo: entra em vigor na data da sua pu-

Florianópolis, 1 de dezemb:-o 34 - Alma de Bohemio - tango; blic;ac:ão. revogadas as disposições

de 1945.
�

COMPLEXO DE INFERIORIDADE 35 - Cr-,slal - tango; em contrári ....

Mário H. Fe1'l'eiTa� Porto IX. OS pais nunca devem lançar em 36 - Queixas de bameoneo'n

rosto dos filhos defeitos físicos que tango: .._-......._--_...._-_................._-

êstes tenham, Nem mellmo c:mvém ;.:;, - Cit"itl Lin':h - valsa; i
lembrar-lhes essa condição desa- 38 _ La .!!olondrina - valsa;

Igradável. Quando o f"zem, con-

RETIR,'RA,'! SUA," CA"'DT- .

. 39 - Adeus a ti - hawa;,ma:
�, J _ " correm para que a crIança passe

DA_TURA-�
1 � ::r��n�i::r:�a���ri�rmà. s�e���� 'W - .� h ,'as da manhã - valsa.

!'f'ldas as bebidas, mc USIH' a� , I' .

I
Es 1 nando-se, assim. presa do que se A-umero mUSIca:

fabriradas em outros ·ta( o:;, 1 d' f
- -

d I
d d t ch"rna«comp.e)to e ln ariondo e:;,). Q,"ertante (s\,

rt.t:r'lram suas can. i fi lIras., 1 l'
Se .eu filho ap�egen ta <l gum Coe- •

n: - _" 1 () ,para re!nl'T nos. lares C"I_<!r�

-II fe
to física. procure incuti�-lhe I

,-/1 01 � a ao 5_
nens·es. - em Vista da cerfl'iSl-

I d ,,,,. t .

F • ccrn habilidade. a convic.çã.o .
e. lv.J.O iVO._==�_�, _

]]';:' vitó,-:n ,;, anE'r'tivn ",'\OT. d lh d I
I

qt..le !sso em na,... a ..... _;
.. e !tn':'Ii.Ul a

I Cr$ S,OO
-����._

�

-._..,

_______
- lc:J}:""cidoae. ;;lN!:...::!. __

3 lI·l

Ji Vida Social I
.' Al'lIVERSARIOS:

. ,
EVA SCHNEIDSON

Festeja hoje sua data natalícia a

senhorita Eva Schneidson, filha do
sr. Schneidson, proprietário da
...Joalher-ia Esmeralda". A aniver
-sariante, fino onnamento da nossa

.alta sociedade, será, por certo, mui
to cumprimentada pelo transcur-so
"de tão auspiciosa data.

*

DÉSPINA SPYRIDES
Assinala a data de hoje o aniver

sário natalício da senhorita Despi
na Spyrides, professora, atualmen
te dirigindo um elos grupos escola-I
res de Joinvile,

*

PAZEM ANOS HOJE:
- o sr. elr. Moacir de Oliveira;
- o dr. Cesar Seara;
- a srta. Mar-ia elas Neves Lis-

boa, professora;
- a srta. Irene Silva.

CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE MARINHA

MERCANTE
O comandante salientou as difi-

. culdades C·OlU que arca a adminis

tração do Lloyd subordinada COll,O

é a nada menos de três ministérios.
Diz que outras entidades há que
têm os seus serviços centralizados
num só órgão, tais como o D. N. E.
H. Observa também que já foi su

gerida várias vezes a criação dum
}-IÍnistério ele Mar-inha Mercante, e,
aludindo à comissão. disse, fi,nall-
zando: I- "Quanto à comissão de l\I::tri
nha é-me impossível nela trabalhai'
intensamente como desejava por
falta absoluta de tempo. li, a meu

ver, ela está no seu te1'1110 final, de
vendo ser transformada no Depar-

I

tamento Nacional de Marinha Mer

cante, outra velha aspiração de

cêrca de 40 anos. A comissão atual
é de quatro membros e, pensando
hoje como ontem, ela deve ser, a

meu ver, de cinco membros, tende
.um repr-esentante do Sindicato de
Armadores",

Cine Odeon
A's 7.30 horas

o moi. gigante.co dos elencOtl, na

cInais .en.aoional da. comédj,all re
'ristos ! Num Show Monumental!
Musica. to-Piada. to-Comédia !-

Amor!
COQUETEL DE ESTRELAS

eem Dorothy Lamour. Roy Mil
land, Bob Hope. Paulette Goddard.
'Bibg Cro.ey Allan Ladd. Betty
Buton. Franchot Tone, Vera Zori
ena, Mary Martin. Dick PowelI.
:Fred Mc Murray. Willian Bendix.
Jerry Colono, Dona Drabe, Betty
Jcmy Rhodez, Susan Hayward e

l;j'uase todos os astros da Paramount
No Programa:

Filme Jornai -D.F B.-
-O Gato do dr. Je1ei!! -Des. Gal.

A Voz do Mundo -Atualiiades·
Preçolll: Cr$ 3 60, 2,40 e 1,50

Impr. até 14 anos

Cine Imperial
A's 7,30 hora9
tlltima Exibição

.lA glorificação da beleza feminina,
num espetáculo maravilhoso:

A PREfERIDA
(Pin-Up-Gid) --'l'echnicolor-

CCTr'- Batty Grable. John Harvey,
Joe:t; Browr, Eugene Paiiette Os
Irmãoa Condos Charles Spivak e

sua orque.tra
No Programa:

"Ioticias da Semana D.F.B

I'Os Sobrinhos de Popeye - Dalienho
Popeya-

Fox Airpl'an New1 - Jornai- ,

Preços: Cr. 2.40 -único- I
Impr. até 14 anoli

o transporte aéreo salva uma
brasileirinha de tenaz enfermidade Metropolitana·

Crisma
Faço público que, de acôrdo com a praxe estabelecida, se

rá administrado- a primeiro de janeiro próximo, na Catedral

Metropolitana, pelas 16 horas, por Sua Excia. Revma. o sr. Ar

cebispo Metropolitano, o santo sacramento da CRISMA. .

Os bilhetes encontram-se, desde já, no Consistório da Cate

àral.
Os adultos deverão confessar-se previamente.
Recomenda-se li maior ordem e silêncio durante a admi

nistração daquele santo sacramente.
Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. •

Cônego Frederico 'Hobolâ, secretárío do Arcebispado.

Cúria

Oferecimentos Mosi- ,Vida
cais de Natal

Rádio Guarujá

Militar

Atendendo a 1:lma solicitação da presidência da República.
o presidente da Panair do Bra.il, dr. Paula Sampaio, de
terminou ao representante da al,udida . organização aero

viaria em Carolina. no interior maranhanse. concedesse
pouagem aérea gratuita à menor Ligia, filha do garim
pe�ro Alfredo Maranhão e que, com seis anos de idade.
vinha .ofrendo de tenaz enfermidade, para a qual eram

baldo. o. precários reeur.o. lecets, sendo necas.ário ccn

.ultar um clínico do Rio. Efetuado o tran.porte aéreo da
menina para a capital do país, foi .ubmetida ao Uata
menta Eixigido e, re.ta.belecida, em companhia d. _ua gani
toro e oinda com pOlsagem grati8, a brasileirinha retor
nou á terra natal, sendo, por ocasião do embarque. colhi-

do o flagl'ante aC,ma.
.

ABONO PARA FUNERAL DE

PRAÇAS DA ATIVA, DA RESER

VA, REFOR:.UADAS E

ASILADAS

Ministério da Educa- Vai segUir o adido
ção e Saúde militar do Brasil em

de Washington

Escolha, na lista baixo, a

zntrezca que deseia oferecer
no dia 25 próximo, e preencha
o ·«coupon» anexo, remeten-:

do-o à Rédio-G'ueu üi â.
Relação dos discos da Rádio

Guaruiá:
1 - Noite feliz - coro orfeôní-

Daimiro Duarte Silva e

Senhora
participam aos parentes e

pesflôas dR suas re!acões o

nascimento de sua -filha

ELIZl\BETH
Fpoli9 .. 17 12 1943

escola Industrial
Flor íanópolís

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 ,'I �IT.IlO-Sexta-felrp, 12 ele Dezembro ele "45

podes, se quiseres! o DES����X�E�6�E�íÀLNOSSA
• • ?

• ,. I A aviação de comércio elo Brasil
A «Caixe de Esmolas», uma das COIsas znars serras e vem num impetu de desenvolvi-

mais socialmen te benéficas que, em matéria de instituições, I m.ento magnífico. I': () ele qu� .

nos

entre nós existem -- oferece aqui um «couporis de inseri. dão prova os uumeros estatísticos,
- '.

d Ih
.

d N- e ode di I referentes ao primeiro semestre do
çao para os que q urseretri ar- e. alu. a. ao s p -

ano em curso, que acaba de publí-
zer todo o bem que merece sete dito de CAIXA, mas cat: o Departamento de Aeronúutica
pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o Civil.
de que precisam os pobres socorridos oor ela. Leitor, mãos Segundo esses números, nossas

à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim, aeronaves couierciats. lWS pr iruei-
ros seis meses do ano, reallzar.nu

O teu próximo. Dá-lhe quanto puderes. 8.920.353 quilômetros de vôo em

C·AIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE '137.526
horas, e tra.nsportaram ....

� 118.835 passageiros, 93.440.165. pas-
FLORIANÓPOLIS sageiros-quilômetr-os, 2.'>3.940 quilo-

I gramas de correio, 1.762.201 quilo-

I
gramas de carga e 1.789.158 quilo
gramas de bagagens.
Repartem-se esses dados pelas di-

I
f'erentes companhias nacionais da
seguinte maneira:
Quilometragem voada: Cruzeiro

do Sul, 3.091.132; Panair, 2.940.460;

I No A. B .. 880.867; Varig. 584.110;
.
V. A. S. P.. 577.326; Aerovias Brasil,
464.336; V. A. S. D .. 284.922; Aero

I vias Minas Gerais. 97.200.
. I Passageiros transportados: Cru-

Brevemente, sumarraremos, nesta coluna, os nomes das '
ze iro do Sul, 44.331; Panair, 32.723;

finnas ainda não contribuintes, e das que- já o são. \- A. S. \" 24:928; ':�rig. 1�.(}18;
�. A. B., .....&lO, Aerovias Brasil•..

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA 11()(i; Aerovias .Mlnas Gerais, 867;
4>U à redação de O ESTADO.

'
v. A. S. �., 762 .. , .

Passageiros-quilômetros : Cruzei-
----------------------------- ; 1'0, 43.259.919; Panair. 26.328.573;

IV. A. S. P., 9,424.84(j; N. A. B., ....
J 7.4G7.f>Ü3: Varig, 3.106.{)',)2; Aerovias

I Brasil, 2.716.648; V. A. S. D., .

1&11.234; Aerovias Minas Gerais, ..

254.690.

i Correio, �ilog�a.n�s: r Cruzeiro,
58.092; Panair. ;:>{}.61,; v. A. S. P.,.
3.5.311: N. A. B., 12.802; Varig, ....
12.486; V. A. S. D., 9.361; Aerovias
'Brasil, 2.632.

.

Carga, quilogramas: Cruzeiro,
710.05-1; Panair, 424.782; V. A. S. D.,

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

Tu

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

Florianópolis, ----- de ---------- de 194-

Nome por extenso ------------

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

EPIDIO FRAGOSO. Secr. Geral.

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

Movimentação com cheques

Rua

FARMAC'IA ESPERANÇA
•• I'�.tieo NILO LA tIS
._ __ »NIMNa

__ .=C__ • ..sr. - .� - ,.___

� ............
............................ _ ..._ .......

Exijam o Sabão

2G4.035; Y. A. S. P:. 154.052; Varig,
105.S(iO; Acrovias Brasil. (i9.554; N.
A. B., 43.942; Aer'o vias Minas Ge-
ro.is, 2.444. •

Bagngl'lls, CiU i logram as: Cruzeiro,
715.5(i(i; Panair. 558.3G9; V. A. S. P.,
297.(il:�; Vurig. 122.553; x. A. B., .

49.269; Acrovias Brasil, 2:i.035; V.!
A. S. D., 10.853; Aerovias Mi nas Ge·
rais, 9.900.
Horas de vôo: Cruzeiros. 12.481:

Pa na i r. 12,41G; N. A. B .. 3.p46; Va
rig, 3.028; Y. A. S. P., 2.867; Aero
"ias Brasil, 1.785; V. A. S. D., 1.375;
Aerovias Minas Gerais, 58G.
São nada menos de oito ativíssi

mas organizações de aeronavegação
comerciais servindo o Brasil pela
forma que se vê. Algumas delas,
equivalentes, em verdade, a gran
des companhias estran.geiras ele re

momc mundial.

I QUfR VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGAHCIA ?
• PROCURE A

I ftlia i !u�a!�Oapi��l��i��.!Ol�e IIo
------------'-

li Dr. Art�r �erelra

111 clin�a q!!!�!rA�ultO. I
; Doençaa da. criançaa

Lab-oratúrio de Análi...

Iclín�caa.
"

Consultório: rua Felipe Sch-
miclt, 21 [alto,. da Coa0 Po-

i l'ail�o J, da. 10.30 á. 12 li dQII!

I--------------------------------- I IS 0.. 18 h•.

Clube Doze de Agosto II!
R...id3ncia�r:�:,Vi:�· de Ouro

IFone: 169 [manual!
De ordem do ar, Prelidente J avo ao conhecimento cios era sôci-

oa que eatá aberta, até o dia 21, a inacrição para a CE:IA DE NATAL, \

1\1
' I

'
a realizar'se em a noite de 24 do corrente, às 22 hora.. 010 r a o eo cruAs mesas para. esta ceia poderiio .er reservada., ohdecendo a.

.

planta orgoni.?�a pel� Diret.o:ia, ,,:,ediant� o .pagamento. da c-s 10,00 VENDE.SE um marca "eli
por mesa. O SOClO, CUJO famll1a .e)o coris eí tutdo de maiS da 4 pesso
a., poderá ocupar maia uma mesa. pagando a melma taxa.

Quente ao MENU e tabela de preço. estarão Q dispo.ição dos
ars••ócios, no RESTAURANTE do Clube.

Secretaria do Clube 12 de Ag_'sto, em Florianópolis, 11 de de
zembro de 1945

roax" - m il ro tações - fOI ça
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em !tajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto

I
dos Maritimos. Tr-atar com s.a
nei Noceti à rua João Pinto.
134. Telefone 1134.
1----------------

Banco do Distrito Federal S. A. I BREVEMENTE
'CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Tral.flo, 23 • FlorianÓpolis

E·O I TAL·

.�
.,

Reabertura do Laboratório

Radio- 'I'ecnico-Electron
Fundado em 1935

MontClgem de rádi-os, Ampli-

I
ficadoretl-Transmis.oll'es

MC1lBrial importado direta
mente do. U. S. A.

Proprietário
Otomar GeOrges Bõnm
Electre - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

'

norianópolis

_----------------------,-----1 �ua Ioeo Pinto n. 29 -- Sob.

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÁ4).
MARÍTIMA

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 regímem
instituído pelo decreto-lei n. 1.402, de 5 de julho de 193.9, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo, sr. Ministro 'do 'I'raba

lho, Indústria e Oomércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que.

A.DVOGADOS pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
.... FRACOS. o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
AN�ICOS pelos empregador� deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA-

TOMEM SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL fiou Crustai janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida-

ESCRITÓRIO; Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5 '"SILVEIRA" I ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452

I EdHício Cruzeiro - Florianópolis. I de 1 de maio de 19.4,3, � respectiva tabela constante do art. 580

_�����������������;:�������;:������������.n�d�.�l�óm�·�co���d�a�I�'e�f�e�rl�·d�a�C�o�n�s�o;l�l�a�a�ç�a�o�.���������������;;;I�
_,_

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MerciI regtsl

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

;

S�ôÃ���RCtAt
h_ESPECLl\LlDADE tt,:--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIVROS PIRI PRESENTES
LITERATURA

; I o Rio do Quarto - J, M. Macedo
Senhora de Eriqenho. - Mário Sette
Valor - C'h , Wagner
Brasil de Ou hora. - Belmonte

Cr$
8,00
10,00
12,00
25,00

OBRAS INFANTIS
Como No scau a Cidade Maravilhosa
A Vida do Bicho da Seda
O Fantasma La.mbão
O Melhor Brinquedo

À venda em tôdaa as casas do ramo ou 1"1 as

«EDIÇÕES MELHORAMENTOS»

Caixa Postal, 120 - B

\Clube Doze de Agosto
A D!retoria convida os Srs. Sócios e Exe, Famílias,

,para o baile que o Centro Acadêtruco 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 Sanb«
.Caterine. 3v-2

ESCRITÓRIO JURíDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobilíáríe)

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

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

Endereço telegrâfico : "Elibraaco" - Lajes - Sta. Catarina

Esta é a verdade I
Sapa·tos d-e todos 09 modelos a dos tipos mais

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

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA • .41

í'

NA-O E NOCIVO AOS ANIMAIS DOMESTICOS

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

Copynght da
TheHArE t'OUHIARD?ln�

pena de IAtécnica moderna acaba de substituir a

escrever por uma esfera de aço.

1 - que as tartarugas co

mem, num mês, uma quantí
dade de alimento seis mil ve
zes superior ao seu próprio pê-
soo \

2 -- que a crença de que a

ferradura traz sorte surgiu,
paradoxalmente, entre os ma

rinheiros, que espalharam essa

superstição por tôdos os re

cantos da terra; e que o pró
prio almirante Nelson possuía
uma ferradura a bordo de sua
nave capitânea.

3 - que o país do mundo
mais rico em esmeraldas é a

Colômbia; e que os mais belos
e custosos exemplares dessa
pedra, admirada desde tempos
imemoriais na corôa dos reis.
foram tirados do solo colom
biano, especialmente. das gran
des minas de Muzo e Coscuez.

4 - que, na Universidade de
Yale, nos Estados Unidos,

.

os

alunos divertem-se ensinando
os fY18.cacos a cumprirem certas
tarefas fáceis; como, por exem
plo, vender bombons; é que,
ali, os símios também apren
dem a distinguir as côres e

aplicá-las praticamente,
5 - que a sífilis retornou á

Europa por intermédio dos pri
meiros espanhóis que conquis
taram a América pois não há
nenhum indício de sífilis no

Velho Mundo antes da volta de
Colombo, enquanto que mui
tos esqueletos pre-colombia
...,�� ,;I .... América mostram sj-
nais indiscutíveis de devasta
ção sifilítica,

6 - que, durante os mil
anos do Império Bizantino,
houve dentro de suas frontei
ras 65 revoluções e 65 destro

namentos; e que, dos 109 in
divíduos que enpunharam o

cetro em Bizâncio, do século V
ao século XV, 12 foram coagi
dos a abdicar, 20 pereceram
violentamente. 18 morreram

na prisão e 18 foram vítimas
de mutilações,

..TlTUTO DI: DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN
�o pela UlUftrlllda4. ts. Geaebrl

Com prit1ea 110(1 ho.pttLw eurepeue
Cl1II.Ica mAid1ea .m nnJ. pedU.t.rIa,_
lU do lÚteltI& urYOIO, atJIIIiN)!ID pa110

ur1iII4r1o do bomem • da m�
........ TMldC!101 ».. PAULO 'l'AV.....

Cufto dII �__ ClfRIea com o tU'

� de ÃbNII campa:uno (Mo Pau
!oi. IlItpccttimadtl .m � • ..lIdt

PIlbllcl. paIII trm'Nl'S2dad8 40 &lo _ la
""-ll'<> - G-&� d. Ralo % - �

'!UI!JOCiI'U!. cUnlee - .",iIc)lf.mlI) 1M
-.l - � Duod-.J - 9&b1n�
te fJG� - Lattorat6r1o ..�

oopIa • Ullél1a eJm4ca, - .ue�

""

E' reunir o útil ao agradável.

Distrihuidores no Paraná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis I
ESCRITóRIO JURíDICO COMEP.cIAL

A..unta.: Jurídicos ,- Comerciai. -- Rurais. lnfermutivoB
Endereço Tel. ELlBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Con.ulte noesa Organização entes de .e decidir pela com

pra ou venda de irnoveis. pinhaia ou qualquer
empresa neate e.tado

Diretor: �. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

Irmandade do Senhor Jesus dos Pa'ssos
e Dos'pital de Caridade

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

sados que a Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital
de Carrdade 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.

LIRA TENIS . CLUBE
Dia 22 - Soirée dos Bachareis da Academia de Comércio,

DJa 25 - Natal - Matinée infantil das 15 às 19 horas e

em seguida,soirée com distribuição de bombons e prêmios,
Dia 31 - Reveillon - Surprezas -. Traje: Smoking,

branco, summer e dínner [acket.

LEIA*M A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

16.8 C_ R. jConvocação da classe de 1925
Chama-se a atenção para a ---------.----

convocação dos cidadãos alis- Comprar nEl CASA nrI1SCE·
tados da classe de 1925, do LANEA é sab.,., economizar ..

rnunicipio 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 igualm.ente con

vocados para o serviço Mili
tar,
Florianópolis, 18 de Dezem

bro de 1945,
João Perminio dos Santos

2' Ten, Chefe da 3a, Secção,

fraqueza

Disrribuidor'<Z5 'l d"POS;là.I'I05:
OSNY GAMA &. elA

FLORIANOPOUS

CAIXA POSTAL 20�

Camisas, Gravetes, Píjames
Meialdal melhores, pelos me

D.orel preços ,6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra. 6

AUTOMOBIl.ISTAS
Atencão

.,

o seu dínamo ou motor
de arranco a

OFICINA ENALDA'

Para

Conselheiro Mafra ne, 135

Fabricante e distribuidores das afamada!! con- Ifecções, "DISTINTA" e RIVET. Pos1ue um grnn-
de sortimento de cog6'miras, riscados, b ..in9
bons 8 ?�roto9, algodões, rnceins e aviamentos ri
para ahaHltes, que recebe dí'retome .. d

IPI PITAr" h d a C . d' .
n re as

melhore. fábriccs. A Caso "A Cr. u c ama o atenção o. onrll. ernerctarrtea o lnterior no se .. tido de lhe f um',

visita ant€J!!J de ",fgt-uoi'ern !tua. compram MATRIZ em Florianópolis FILIA'S em Bl L
azarem

�_ij!.e".,..;ô.wa5 *,1@�_I:GII IIIlI!II__�__IIZI_••BilI! ilEIIII"'rIlIIII_IiIIIII__�.· �.'·_·.'_.g.u.m_EI.o.a_'III.llilllll!:flma•a_laElIII!:III· .;,
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Govêrno do Estado

tado nas jornadas tisiológicas a serem realiza-
_

das durante o mês corrente, em Pôr-to Alegre. flontra O S. Paulo a aguardado o resultado dos es- reumao e retificar sua decisao
Concedendo exoneração: U tudos que este órgão do Minis- anterior, considerando-se que

A João Otávio Pamplona, do cargo de Ad· •

d L' t d térío da Educacão vem reali- um valor da envergadura do

:ií�;�� do Promotor Público da comarca de São estrela o Iber a zando, no sentido de preparar veterano zagueiro, vale muito
Promover por merecimento: S. Paulo, 20 (E.) -- O pró- um plano para tornar mais etí- mais que a ímportancía dese-

D, acôrdo com os artigos ns. 169 e 42, do ximo encontro entr� o L.lber- 'I ciex:te e em bases educativas jada por êle para a renovação
decreto-lei 11, 431, de 19 de março de ., tad e o R. Paulo sera em díspu-] mais seguras, os desportos do seu contrato, e comparan-1940: I it

'

dAristeu Rui de Couvêa Schiefler, do cargo ta da "Copa Presidente l\Iori-j universitários, já constituídos d�-se a mm os Joga ores que
de JU!Z de Direito da comarca dc São Joa. nigo", em jogo, desempate, I e reconhecidos pelo Decreto- nao obstante a gl�ande propa
ql11m,. de I' ,en�rância (classe '1". da car.reira I uma vez que a primeira dISpU- lei número 3.617 de 15 de se-. ganda que os rodeia e as gra:?-de I111z de Direito); para o de JU!Z de

Dtre!tol,
ta realizada em Assuncão Ler-l tembro de 1941. I des somas que recebem naoria comarca de Curitibanos, de 2' entrância ' • "

l' t d(classe P, da mesma carreira), vago em vir. minou com um empate de 1-1. Ainda de acordo com o pa- conseg�en1 rea Izar. a me a e

t.ude do falecimento de Pedro David Fernan- Adianta-se que o campeão recer da D. E, F., está prevista do que a capaz Domingos.
des d,e, Sousa. I paraguaio pretende estender a a realização, anualmente, po, r

�. * �.

Nomeando: . ão até S d ·t
.. -

d -

O· t áDe acôrdo com o art. 169. do decreto-Iei 11.
,sua excursao a e alva ar, on- par e daquela Divisao, e co� ISPU ar Quatro431, de 19 de março de 1940, 'combinado de disputará um ou dois jogos. petições entre os estabeleci-

com o art. 32°, do decreto-lei n. 614, dc S. Paulo, 20 (E.) - Un1 Vef- mentos de ensino secundário J·Og08' no Peru"Z de março de 1942: dadeiro "tour de force" foi a oficiais, equiparados e reco-
11fll'io Gregório dos Reis para. com a atri-

E
'

20 (E) O Bot fbuiçâo de fazer reconhecimento de letra e fi r- viagem realizada pela delega- nhecídos.
. .�l?, .

- _'� o_go
ma, exercer o cargo de Escrevente Iuramen-c- ção do campeão paraguaio de x x x dirigiu ao Conselh? Nacl�n�l
<lo do Tabelionato de Notas, Ofício do Registõ' 1 futebol, o Libertad. a esta ca- A In O ,-U I"el-O do Sul de Desportos, por Intermédio
de Imóveis e Protestos em �eral, da �o�arc� pitaL U das entidades oficiais, uma li-
.,:e Cresclllma,. cUJO serventuárro vitalicio e

A'
,

'

t d deixe d Amer·lcano de cenca especial para excursio-Eh"s Angeloni.; SSlm e que, en o elxa o
" ,.

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei 11. Assunção no dia 6, e após ter nar ao Peru.
431, de 19 de março de 1940: atravessado a fronteira, per-. j] t ból Na petição feita, o grêmio

Dj alma Ouriques para exercer o cargo de
maneceu em Uruzuaiana du- t'ue, alvi-negro informou que antesOficial de Justiça do Juízo de Direito da co-

rante '2,. r""�. Obtbendo então 20 de partir cientificará quais osmarca de Joacaba. �. Buenos. Aires \)/ (E.)
Frederico Andriani para exercer o cargo de um carro reservado, prossegui- Anuncia-se que a Associação a�versários que �nfrental:á em

.Juiz de Paz do distrito de Jaborá, do muni. ram OS representantes do a;,so- Argentina de Futebol, deterrní- LIma, dependendo esta íníor-
cípio e Comarca de Joaçaba. ciation paraguaio até Marceli-i nou que o Campeonato Sul-Eroncrar: .t' ......

Sabino Deitas do cargo de Juiz de Paz do no Ramos, quando novo obstá- Americano de Futebol seja íni
distrito de Jaborá, do município e comarca de culo surgiu, com a decisão da ciado no dia 19 de janeiro. no
Joaçaba. r Rede de Aviacão de Santa Ca- estádio do River Plate.

tarina em não querere atrelar * * *

ao trem da carreira, o carro Querem 8 perma"'" =mbaixada. Afinal após
muita relutancía, foi feita a nênC·18 de Doml·ngosjunção e com mais alguns in-

A Escola de Aeronáutica formou,

I
conveni�ntes de somenos im- S. Paulo, 20 (E.) - Associa-

dia 18, a sua maior turma de àspi- por�anc�a, cl�egaram. os par�- dos do Corinthíans, informam
• tituid d 1?6 iad guaios a capital paulista, aros que entre a sua inumerávelran"es. cons 1 UI a ,e � aVl3. ort's

10 d' d t f t
.

'd' d
e 36 intendentes, sem Q(}iltar com

las e es a an e vIagem torcida, esta sen o orgamza o

por via férrea e ainda com 10 um abaixo assinado com mais
horas de atrazo. de 2.000 níbricas, a fim de 30-

* * * licitar da diretoria do alvi-ne-

FtAB, em número de seis, e os ofi- Esportes Coleg,-a·ls gro a renovação do contr3.to

dais ou Quadno Auxiliar da Aero- l do zagueiro Domingos da Guia,
máutica, que fizeram o curso fun. Dlretores de colégios do Fa- cuja atuação na tarde de do-

raná dirigiram-se ao Ministé- minbO'o, deixou perplexos até osdamental, adquirindo, assIm, os
•• !- -'� Educação e Saúde S'Jge- seus próprios adversários, al-mesmos direitos dos seus colegas -

do Quadro de Oficiais Aviadores. rindo a criação, nesse Estado guns dos quais abraçam o

sulino, de uma Federacão Cü- grande "crak", dando-lhe pa-Os aspirantes intendentes com- -

lebO'ial Deseportista. rabens e externando a admira-põem a primeira turma graduada
pela Escola, pois o curso respecti. Despachando o processo, c ção que sentiam.

ministro Leitão da Cunha ma- Deante da estupenda atua-
vo data de poueo tempo, desde que
ff)i feita a reforma do ensino. nifestou-se de acôrdo com o ção de Domingos, espera-se
A cerimônJa da declaração teve a parecer da Divisão de Educa�{ que a diretoria dos "mosque

ção Física, mandando que seja teiros" venha a realizar nova

o sr. Interventor federal no Es
tado assinou, entre outros, os se,

, guiní es atos:

Designando;
Fer-nando Osvaldo de Oliveira, ocupante do

cnrgo da. classe K da carr'eiru de -:\fédico, do
quadro Único do Estado. para, no próximo
:1110, freqüentar o Curso "de Especia lizacão em

Higiene c Saúde Pública na Faculdade de IIi
.,�jt'l1e e Saúde da L'uivcr-sidade de São Paulo.

José Sette Gusmão, ocupante do cargo de

Tisiologista e Radiologista, padrão X, do Qua
dro (-nico do Estado, para representar o Es-

Novos oficiais
,da f1\8

os oficiais paraguaios e uruguaios,
que concluiram o curso de aviaç:io
militar e re{:ebermn o "hrevet" da

maior assistêm:cia que já se \_'cOncen·

trou nu Camp;o dos Afonsos em

idênti.cas solenidades, sendo as·

sistida pelo presidente da Bepúbli·
ca, m1nJstros de Estado. represen

tações das ,fôrças armadas de pl:Í·
ses amigos, adidos :militan�f. c aproo

náuticos e outras autoridades. Teve

i'nlÍcio com a chegada do pres:dente
.José Linhares, recebido o com Hino
Nacional e com as honras de"id<!s.
O presidente passou revista aos ca

detes, aspirantes e oficiais estran

geiros e brasileiros, acompanha(b
pelo ministro da Aeronáutic<l. chefe
do Estado Maior e com1Udante da

Escola, e em seguLda, dirigiu·se pa
ra a pergola, onde foi cumpnmen
tado pelas aut'Oridades presentes. A

assisl0,ncia saudou-o com urna sah'a
de ]Jalmas. Fez·se silêncio por um

minuto, ao toque de clarim, em ho

menagem aos aviadores tjU'? tomb;:.
ram no Ctilllporimento do dever, si·
lêncio rompido pela c.'Jnç"c do

�lviador, entoada pelos C:ldetc5, {AS·

pirantes e oficiais formados no

campo de eSlj)'Orte. Transferid(} o

cstanda!'te da Escola, do cadete que
o empunhava e qut' ia ti)rnal'·se as·

pirante para o cadete nÚllP!"o un

do 3° an!). I) majllr Pinto '[ollra I ..u
,) }wletim alusiv() ao :1.to, sl'f;!.lnd ,

l;(' o ('on�prO!l1isso das 11· ,\'(lS aspi·
rantes (' a (',nire",a Jd� lllt'Sn1(JS ,los

('lllbl('!'lIS de avia,}"r militar pel"$

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

Na estação sede, achara-se
retidos, telegramas para:
Dr. Chefe 5a Circunscrição

-- Bernardete -- Gerornmo
Coelho 24 - Focacia - (2)
- Oscar - Saldanha Marmho-
23 - Mariquirl'ha Amorim -

Benta Ferreira Abreu - Felipe
Schmidt 38 - Ulisse Ferrr íra,
- Edgar Salomé e Família -

Rua João Pinto 21 - Aracy
Domingues de Oliveira - Feli

pe Schmidt - Agritenas Pôrto
União Caixa Postal 104 - Pre
sidente Cons. R. de Transito
- Pompilio Oliveira Braga -

José Manoel de Sousa - Se

gundo soldado Fôrça Policial
- Sritas. Helena Arruda, i..elia
Neves Hotel Central - Helena
Arruda Hotel Central - Ed
saude - Hilda Camargo Cos
ta - Amancio Callado Pôrto
União - Artistica Operária =
Senhora Bento Santos Neves;

Francisco Salgado Hotel

Majestic - HermenegildoÊste Apóstolo era natural da
Trindade _ Oscar Hervak Ho�

Galiléia. Era um homem cora-
tel La Porta _ Nair Frietas __

joso, mas também refletido e
Avenida Mauro Rarr os Ale-

inclinado para a dúvida. Esta .

d C. ,- . . ,xandrina Julia Gnsa�" -- ap.
lx:clmaç,:o levou-o, a. lmpruden- Jarv Rocha Hotel _ Major
Cla de na? dar cr�dlto ao rela-I Sari'tos Hotel Metrcpol _

� .d9s apostol.O�SObl! a re.�s::�-I Adroaldo Maneqt:'3 }f(ltel �a
le,l.çaJ �e Cns",)., -"h�

qu.éLJ�ljestic
_ J052 Figueroa - DIV:0teI a plOva palpavel, de tocaI

Moura M3.iesüc Hbtel-- HercI
a3 fendas causadas pelos pre- lio de SrmS:1 Cons. Mafra 20
gos e pel� lanç�, Teve esta

prO-li _ Colefaz __ Tt�. Oliveric: cO!',va. � del:lt� falma a f�lta de
ta Fôrca POllria! _ Vitr)r .Joao

Tome se;'Ylll para, �onflrma.r a

I S'chlegel
--- El :lane Clabud ._

verdade mc-on�st3(,el .de nosso Sonia Costa Rua Tiradentes
Sah:a?or. DepoIs da �md:a do fiG _ Dári_o RiO'ou.
Esplnta Santo, Tome fOI pre-

,.,

gar o Evang�lho na Ásia. Os

Religião
Catolicismo

o SANTO De. ))IA
21 DE DEZEMBRO

S, Tomé, Apóstolo

macão de um telegrama espe
rado da capital peruana.
A embaixada botaíoguense

compor-se-á de 20 pessoas,
sendo 17 jogadores, o treinador
Bengala, o assistente Togo
Renan Soares (Kanela) e o

chefe da embaixada, sr. 'I'ovar,

seus sucessos provocaram a ira
dos sacerdotes idólatras

con-Itra êle. Conforme antiga tradi
ção, foi êle martirizado em Ca-
lamina, na ín�i�..

:r. I
ESpmrrISMO

Observem, criancinhas,
Ob�rvem que ao nascer

Nmna rude mangedoura.
O que Cristo quis trazer

Foi o exemplo da humildade
Para os reis e para os nobres,
Ensinam-entos aos ricos
E consolo para os pobres

Ele quis assim dizer,
Por nascer ll1a singeleza,
Que êste dia de Natal
É o dia da Pobreza .. ,

Tomem, pois, as oferendas
Que tivedem p'rá Jesús,
Transformem-nas em carinho,

Em pão. em vestes e luz.
P'�a depor �os pés, d,os órfãos,TrIstes, falruntos e .nus .. ,

Telegramas retidos

PR?r.�.��.9�A ICorre.pondência Comercial
Rua Alvaro de Carvalho. 65 I

o Fígsdo. O Baç O; O coração
Pmmões s Péle P!"(l(IUZ Dôr�s de
nos Osso",. Reuffiati!';mo, Cegueira,
bel,o, Anemia, e Aborto!ôl
Inofensivo 80 organismo. Agi'8dável como Jicôr.
O ELIXIR 914 está 6prpvt:l.do pelo D. N. S. P.
como Auxiliar 00 tratarner;tn ria Sífilis e Reu.
matismo da m(->RmR origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada d sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nas casos em que a "lia bo�
cal é a única possível.

(aI Dr. Benedito TilloSd.

II Como de costume, realizam-

I se hoje, às 20 horas, pales-
tras doutrinárias, nos seguin- DOENCAS NERVOSA�tes Centros Espíritas, desta ca- Com os p�rogressos da medicina.
pital: C, E. Araújo Fígueredo, hoje, as doenças nervosas. quando
à rua Pedro Soares 16, A. S. tratadas em tempo, são males per
Fé e Caridade, à rua Fernando feitamente remediáveis. O curandei.

rismo, fruto da ignorância, só pOGSMachado 51 e C. E. Bezerra prejudicar os indivíduos afetados 01$
Menezes, à rua Chapecó s/no tais enfermida<'es. O Serviço Na
Também no C, E. Pau.lo de donal de Doenças mentais dispõe

Tarso, no Estreito, à rua Cas- de. em Ambulatório, que atende gra-

tro Alvps "4.1 bnverq "",<:�;,) h�lt"'m�nt" ..." OOf'nt .. ", l'lel'v"'�<),,! 11'1-

I
-

: -, .1�, .CI.,

",'
"

,��"'� I ,l,,!,on"p ...
, 1'1'11 R,,� n ... "dol'O 2�. d,lI.s 9

doutrmana, as 19,3u ho:·as. às 11 horas. di.àriament.:.

o EíltômBIZO. OM

Cabeça, Dôr",iÕI
Queda do Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «(91ft» obtendo
sem>;lre os' melhcres resultados
no trLtamanto da Sífilis.

(a) Dr, Rafael BartolatU
:)('llS instrlltc'res.

* * *

NAO ATA":A o ESTOMAGO,OS QI!'I5,�I;;1\'I o C;JQ.l.-:,�O
., �wm�i4:iifi'f/6DI·
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OIITADO Saxta.felra, 21 "8 Dezembro a. "45

Cirut'gia (' Oi-toped ia clln ica e ('i�
rurg ia do t orax. Partos e doeur-as

(le sellhoras
-

CONSUUróRIo: H. .Ioão Pinto 7

� Diárialllf"Jlte das 15 às 17 hovas.
RESIDüN(,J_.\: Alrnirnnte Alvim,

ae, Fone )1. 25 t

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Ser-viços de Clínica Infantil ela
,h,i,tên('ia .\lunicipal e de

,

Cal'idade
CUXIU ;\1 ��i:fÍ�'r�� CRlAX('.·\8

coxsr r.romo. Rua Xunes .:11,,
chado, 7 (1;�difício S. Prnncísco ),
Consultas das 2 às () horas

IlESIDE:-.i'CTA: Rua :'\[arechal GlU
Iherrnc. ;; Fone 783

'�

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

danai ele Medicina ela Universida
de do Brasil). :\fédico por concur
so elo Servico Nac ional de Doen
cas :\Tentais, Ex interno da Santa
Casa de :\Tisericórelia, e Hosprtal
Psiquálri('o elo Rio na Capital l' e-

dera I
(,I,íXTC'.l .!Ilf;DH'!\ - DOEX('.-\S

Xl<�R\'OSAS
- Con su ltó írio: Edifício Amélia

XETO'
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das ],3 ás 18 horas -

Residêueia: Rua Álvaro de Carva
lho nO 1 R - Florianópolis.

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

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 genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo), Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
\'f'�rsidade do Rio de .Janeiro. -

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

Gabinte de Fisioterapia - Labora-
1ÓTio de microscopia e analise c1i-
llica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
.\8sist('lIle do PI·of. SansOJI, do

Hio ele .Taneh·o
ESPE(' IAJJISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS.
OUYIDOS. XAR1Z e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUlELA DE
LOBO, elo L.<\BIO LEPORINO (lá-
bio e céu cia bôca fendidos de

nascen,a)
Esôfagos['opia, broncoscopia para
retirada rle ('arpas estranhas, etc.
('OXSUJJr.-\S: das 10 �s 12 e das

I:; ils 18 horas
nu \. xu�ms "IACHADO N, :!o -

Fone 1447

7

cerda atada a, seus pés, causarum

prof'un da impressão no caudilho
r.azis l a. Ent ão Hitler decidiu suici
dar se c fazer desaparece,' seu ca

dáver .para impedir que fosse repe
lido o caso de Mussolini. Hitler ha
via decidido eliminar-se ell]:!:! de
abril de 1945 e baixou oportunas
ordens, transmitidas de Berchtes
gadcn, a fim de que Goering o su

cedesse 'nó cargo. Porém o dia r;xa
do por sua mente confusa o fez
crer que a batalha de Berlim esta
va f'avorccendo as armas alemãs e

assim foi que "perdeu o bonde",
isto é, retardou sua auto-elimina

ção. Sem embargo, devido a algum
erro, Goering recebeu o telegrama
que devia ser dirigido à sua pess'oa

prerisaime.l1lte na data do "suicídio"
de Hitler. A mensagem ordle'l1ava
Ilhe que assumisse o comando. Mas

Goering nada via para comandar e

estava desejoso por entregar-se aos

aliados.
GOERING PEDE CONFIRMAÇÃO
Goerillg telegrafou a Berlim para

c'ertifiear-se da morte de Hitle,r e

de det'alhes para oficial,izar sua no ...

ya n.omea'ção. QUalndo Hitler ficou
a par do assunto, ficou furioso. E
crendo que Goering eslava tentan-

Indicador Médico �11����:�r.������d�},�;��tJ� ,v��,"��:�j��
.................. _.................... I dctençâo e o fuzIlmnento de Goe-! detenção e confinamento imediato
...__� __ ...... _._.'_.n._ ..._."'_"'_'F_",_�__

..
_....,!,&"_",&"...,,_,,_",,,,"'_"'&._"'&"&"........._"'_"'_.._..._"''''' ring, em 22 de abril de 19,15, porém, pela guarda nazista de elite a{I1Wr-

DR. SAVAS LACERDA I DR. NEWTON D'AV!LA I e�tc, _que. era chefe d� '.'L�lftwarfe" I
tclada em Berchtesgaden. No entan-

Clíl1lca m6dlto'('!l'ul'glca de 0l110� Opci acões _ Vias Ut-ínárías _ I aicrua, Ioi resgatado, a última hora, to, CO]]]O o telegrama estava assi-
- OH\ ruos. :'\dl'lZ; - Gaq;dl1la.

I D

IDiploma de habil
í

taç-ão do Canse.
ocncas dos mtest.m os, réto e por Ulll grupo de puraqucdistas sob

I
nado por :\I�.rtin Bormann e não

J110 .:\aclondl de Oí talmolog ía.
arius - Hemorr-oidas. Ti atamen-

('O.\'SrL1'úHlO _ F'elrpe Schm i- '

to da colite amcbtana. suas ordens. por Hi t ler, houve um atraso de al-
F'Ixiot et apia - In í': a \ erme l ho •

ut , :-i. []:1, 11 "s IS horas. Consulta: Ví to.: .\leu'eles, �:",' I
Dos documen los uprescnt ados ao gltl1laS horas na adoção da medida.

nOSjJlf::\( 'IA - Consel hen-o )Ll-
n-a. Ti. Ale.n<.ie diaríament.a li, 11,80 n:;'1 Tribunal c do in I crrouatório de ()1Ia11l!() "'S[',',\':ll11 "III marcha, Goc-e, a tarde, das lU hs. ClTI diaut.e ._,. \.._ I; � \,.. L

TELEFO"ES 1418 e 120-1 Resíd: Vídal R',11110S, "O. processados soube-se de detalhes .

--------

Fone 10üí
' v

I, b
0. ,!'lug c o grupo que o custodiava, cs-

DR. ANTôNIO MONIZ DE ------------ I
so ir'e '() que ocorreu com Hitler em tes í'orum alcançados peja guarda

ARAGÃO DR. POLYDQRO S. THIAGO seus últimos dias, em que, presa de pessoal de Gocri ng, que resgatou o
('l,i:\IC..\. :lH,DI(,A }�:l1 (;BHAL uma crise ncrvusrr, quis fuz ilar quase pi-isioneh-o. Goer i.nsr voltouDoenc;as do coracüo. pulmões, fi- �

gado, estômago, intestinos, rins e aquele que havia nomeado seu su- a Bcrchtesguden c ali foi guardadoderna ís orgáos in tei-nos de adultos ('" d "

e críanras cessor. ,()Cnng caiu no esagrauo por paraquedistas até render-se �ns
(,O�SCLTóRIO: lctua F'erriando do" Iuehrer " desde que as turbas, norte-americanos.Mac-hado, lU
COXSrI!I'AS IHr'\JUA?dl;;.\'T�: no norte da Ilúl in, e l iminarum :\Ius-

das 1� ás 18 horas
so l in i, As Jul oarafias de seu "caro IlU;;SIDf;.\'CL\: A\', 'I'rompowskl, " !I"- IIII 11!!!62 - Fone Xlan ua l 7GO colega", cujo corpo pendia de uma

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUI'SO de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
('0.\'SI.."L1'.-\8 - Pela umanná:
diariamente das 10,:�O às 12 hs. à
tatde exc-epto aos sábados, das 14
ás 16 horas -- COXSulIl'úRIO:
Rua João Pinto 11. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, ss

DR. MÁRIO WENOHAUSEN
:\[é<:1\co do Centro de Saúde e Di
retor elo Hosp i ta l ""er€u Ramos"
CLIXICA :'\IJ�DICA de adultos e

cr-ianças .

COXSrLTóRIO: R. Trajano. 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COXSrLTAS: das 4 às (l horas

RESJDÊ);CJA: R. Felipe Schmidt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico ,- chefe do ServIço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇÕES URO·G8NI'J'AIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPIU!

-_ • .4;.

.(\.1-

I
3 motivos de preferencia:

1 Os. «Serviços Aéreos' Cruzeiro do Bul» po..uem a

malar frota Aérea da Sul América, integrada pr r
aviões do. tipo. mais modernos e veloze.: os « «DOU

GLAS» DC-3, o. JUNCKERS 52, 08 FOCKE WULF 200.

2 Os «Seniços Aéreo. Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripulante. 10 bi-milionários e 23 milionário. do
ar. o que significa tir.ocínio impecavel e experiên

cia vasta. garantindo segurança absoluta 0.0••eu. aviões.

I 3 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» oferecem

I conf?rto perfeito ao. pas.ageiro. e pontualidade
mÓXlma na chegada e partida de lIua. máquinafl.

que servem a cêrca de 70 localidades diferentes. de nor
t. a lIuI e de leste a oeste do país.

'

I

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 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64
Fone: 769 (manual

ser!!�!�ír.����o�r�oC.���!��da��.S(��ga�tdl\·1
168. Circunscrição de Recrutamento

DR. ROLI}ÃO CONSONI
('mrRGIÀ GERAI, - ALTA n
ItCRGIA - lUOIJf;S'l'IAS UE SE·

. ,. XHOHAS - P.-\RTOS ...

F01'mado pela Fa('uldacl" (,e ,\olecli
cinna da universidade de São

Paulo, onde foi assisten te por vá
rios anos do Serviç'o Cirúrgica do

Pl'of. Alípio Correia Xeto
Cirul'gia do estÔlnago e yias bi
liares. intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata. bexigat

útel'o, ovários e trompas, V3l'lco'l
ceIe, hiclrocele, varizes e herna

CONoSVLTAS:
das 2 às :; horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso), Te]. 1.511,8.
HESlnf;XCI!\: Rua Esteves ,Jú

nior, 179; Te!. ;\1 764

.. "A:.'ft

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONlcaSI

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DetJ;l.upe,.do.,
E.got.dol, Anêmico., Miei
que crilm M,grol, Cri.nç••
r.quíliclI. receb.rio • lonl-
fic.çio g.ral do org.niamo

CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1925
EDI'l'AL

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

I Concen.tração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub ..

missão:
"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto União;

20 B. Frv. Rio Negro; 6a B. L A. C.; 13° B: C: Joínvile; 320
B. C. Blumenau; III/200 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.

Flori'anópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeL Olímpio lIourão Filho, Chefe da 16a. C. R

���-----""I"""""�

F ••

DA BAIA-"ALIANÇA
FlIiBd&da 11111 1819 - Sé",: I A I A
lNCENDIO§ E TRANSPORTES

Cifras do ,Balanço de 1944:

COMPi\NHIA

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

- .1 _

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)'
FLORIANÓPOLIS

Sigistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades

Diretores: iI Mobl'Clt'a °dmespalar,agr-u�.oeesto'Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
1'"

� de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto àe Araujo fado, em bom estado. I� e José Abreu. � Dirigir-l!e à caixa Postal 106'

_ ""'''''''...,.----�_�� "...W'-'' - "'". ,."._c Nesta.
\

Cr.
Cr$ San�inol

Llc D.N.S.P. n' {99. de 1921

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176,603,80

"

(

98.687.816,30
76.736,401306,20

Sedas, Casimiras e Lãs

S••"A. '.(0$
SOA R.P·I�I�L]()RLANDO

Rua Conselbeiro 31afra, 36
Caixa Postal 51

loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
End. 'feleg.: «8carpellin --- Florianópolis---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nós temos confiança no govêrno de Gaspar Dutra, pois estamos certos de qu
não se inspirará na berraceira· dos demagogos, porém no conhecimento e na

experiência dos problemas brasileiros, que--êsses sim !--exigem pulso firme,
satisfação irnedia'la e trabalho consciente.

o abono aos
inativos

OsNY L"4EIAA

'l
lo, diremos que nenhuma sec- O comandante Thiers Flemin,,,
ção de trabalho iornalístico diretor do Llovd Bi-asi leiro conce

n�s .consta que hum_ilhe ou

I
deu un;a entre'vista coletiva, à ,.iID'dirniriue a personalIdade de prensa, em que passou em 1'e\"lsta

alguém.

I
as suas pr'incipais iniciativas, leva- .

O teatro de amadores deve das a cabo 110 dr-curso da sua ges-�
a Clen::_entino Bri�o. várías tão, ii frente daquela autarquia. O
produções, que o dieting uern I comandante Fleming, começou a

como autor de aprecavel ca- sua palestra dizendo que foi CODl
pacidade drar_nática. . I

grande satisfação que u Lluyd. pela
Em d�as pinceledes, muIto manhã, homenageára o chefe do

descololdos, queremos pres- Govêrno, a bordo do navio "Santa

�ar a nossa h�menagem a rem", que se apl'esta para reiniciar
esse velho s�rvId_o_r da _Im.- a linha regular de vapores de paSo
prensa, que e, alIas e pnncI sageiros 0ntre o Bio e Lisboa. Pras
palmen te, um -excelen te ho- seguindo, acrescentou que nào ali-
mem de bem.

, jl:.ll'llta
a menor lwetensão de J1{odi-

IIcar o ([ue já foi realizado pelas'
CONTRIBUA admÍtn,istrações anteriores, e0�

para a Caixa �e J?sm?Ias 80S .Jndi·1 proveito para o sen'iço da �Iari!IJ}J
I!'entes de Flonanopoha. 'I t ,T' 1

.

_, el'can e .,aClOna .

A conferência
de Moscou
Moscou, 20 (Por Henry Shapiro,

da C. P,) - A Conferencia dos

:\Ii-,nis!ros de Halaçõcs Exteriores dos
Trõ» Graudcs reiniciou, est a tarde,

I

seus trabalhos, sob a presi dcnrin Ide BCI'in. Xão se teve inf'ormacâo

Com a. Estrada de Ferro
sóbro o prngr-csso das deliber-ações Icom respeito à polícia cm 101'11'0 da

bomba atômica, as <ruais são l'eali-I
lugares, evitando, assim, con- zadas clen lro de tüo absoluto sigilo Ifusões e, o que não é raro, se- que não se espera saber nada antes
rios prejuizos. Muitos dos pas- do término da conferencia. Isageiros, ignorando a necessí- Acredita·se, que Bvrries e Be vin
dade de fazer baldeações, se- conf'crcnciarão com Stalin muito I

guem viajem com rumo diver- em breve, urna vez que o geli1era
so ao desejado. Quando tem líssimo soviético vem de regressar
conhecimento do êrro, saltam de Sochi, onde passou dois meses
na primeira estação e, a pé e de férias.
de malas às costas voltam à .. .

t
-

teri
Os jornais de Moscou publicam

es acao an enor. .. , .

"
- E" . . I em suas prunerras paginas uma no-

Entretanto, Roma nao se ssa írregularíedade sena, 1 ti d St Ii
. ,

f
•

di "
.

f' t bé f '1 nt d
reia e que a m p começou a

ez num la, e, por mais e l- I am em aci men e, sana a se
t b 11 TI' f

-

1". .

d
. .

I
ra a lar, a 111 ormaçao e nmna

ciente que seja uma a rmms- os snrs. chefes-de-trens, a J "

tração, não pode prevêr a tU-I exemplo do que acontece nas
os rumores (te que I() premier"

d russo estava enfermo. Sexta-Ieira,do, podendo, isto sim, tomar emais companhias, anuncias-
, A'

J
Stalin completa 66 anos de idade.

as necessárias providências pa- sem, com a devida antecedên-
ra a melhoria do serviço ou cia, o nome da próxima esta
contôrto dos passageiros, tão ção e, se fôr o caso, dá neces

logo lhe sejam apontadas as sidade de fazer baldeação ou

medidas a serem tomadas. hão.
Com o intuito de colaborar na Estamos certos de que a ad- A Diretoria do Clube Doze de

profícua Administração do sr. ministração da Estrada de Fer- Agosto tem o prazer de apre
Norberto, vimos trazer do seu 1'0 Tereza Cristina procurará sentar aos seus associados e

•
conhecimento o que a nós in- solucionar da melhor maneira Exmas. Fernilies, votos de
formaram ter desagradado sô- as falhas que acima apresen- BOAS-FESTAS E FELIZ
bre maneira aos passageiros, tamos.

.

ANO NOVO. Completou ante-ontem um

fixação dos bancos, o que obrí - ;-__,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;;:;:;:::;;:::::;:::;=:: ano mais de preeio sa exitên-

ga metade da lotação a viajar ,cia, o prof. Clementina Faus-
de costas bem fazendo com E· .. d I to Barcelos de Brito. Dize-
que, durante longas horas, nVle OS vo.os, e mos "preciosa", não para obe-
três ou quatro viajantes per- BOAS FESTAS E ANO NOVO decer à expressão feita. A vi-

maneçam frente a frente, o da de Clementina Brito tem

que hem sempre é agradável. através o
decorrido em bondade e cava-

Estando' a critério dos passa- 'Ilheirismo, Ninguém conhece-

geiros a posição dos bancos, B d L D· tanci
mos que possua espírito de

muitas vezes havia quem os raço e onga IS anela I tolerância,
em tão alto grau

colocasse na posição a que es- quanto ê6S� antigo professor
tão obrigados agora, mas isso da 1 e atual Funcionér.io aduanei-
era feito expontaneamente 10, com percurso nos mais

Iquando agradavel era a pales- Co h· T I f
·

C t
·

e
graduados postos da .nossa

:�EE:���I:fm���e�U!;�
_

mpan Ia e e onlca a ano nse
I ::!�:1::�':::nt�:t"J�;::�'es,

tação dos tubaronenses, seria tiveram o seu útil concurso,
a instalação u?, alto-falantes O

·

A mormente na parte mais du- -------------..

nas estações :p,rincipais para. cuparlam OS rOreS ra e ingrata da imprensa: a

avisar a saída ,dos trens e seus � da revisão. Clmenetino foi o li atua�a-O do co-recpetivos destinos. Washington, 20 CC. P.) - O Co- mernorandum assinado pelo sr. melhor dos revisores de Flo- 11 \'
Na impossibilidade da insta- rnitê do Congresso que investiga °1 Sunmcr Wel:es". rianópolis. E se puder pare- mandante 'Ieml-nulação do alto-falantes, suge-

desastre de Pearl Harbor revelou, Roosevelt e Churchíll resolveram cer menos honroso 'êsse titu-

'

ríamos, ao menos a colocação que. o extinto presidente Hooseveltl
então que o primeiro ministro hri

duma placa, em local adequa- havia estabelecido U1Il acordo com tânico informasse ao seu colega

do, indicando que o trem, pres-
() Brasil, em agosto de 1941, segun- português, Oliveira Salazar, de que

tes a sair, destinas e a tais e tais do o qual os Estados Ln idos e o os britânicos desejavam solicitar
Brasil ocupariam as ilhas Açores ajuda dos Estados Unidos para a

Florlanõpollt J � 1 (je DezemDro de 1943

Quem viaja hoje de Laguna
para Araranguá, ou Lauro
Müller, e se já o fêz também
em outros tempos, nota quan
to melhorou o serviço daquela
estrada, depois que foi entre

gue à exclarecida administra
ção de seu atual Diretor, Dr.
Norberto Pais, o qual efetiva
mente está fazendo ótima ad

ministração.

Entre a pleiade ie jovens que,
no dia 14 CID CC !'rente. co lo ro rn
grau na Faculdade de Comércio
1::e Plácido e Silva, de Curitiba,
fo 19amos em assinalar o nosao

[cvem conterrâneo, Osny Meira,
funcionário bancário.
Conquiatando o honroso título

de Perito Contador, o n05110 d is
tinto coestaduano elevou bern al
to, em terru. paranáenael. o c an

ceita, aliás bostonte elevado, do
ellltudiolo catarinense além fron
teiras Registando ,essa conquilta,
temos satidação em levar ao noa-

110 jovem amigo o nosso cordial
abraço com 011 rnalhores vo tcs de
pleno êxito.

Clube 12 de Agosto
Prof. Ulementino
Brim

não caíssem "defesa dos Açores".
Salazar havia solicitado tal aju

da ao govôrno hri tânico,
RITZ Hoje, 6.a·feira, às para que as mesmas

19,30 horas em poder dos alemães.
Dick Powell, Claire Trevor 8 Ann
Shirley na emocionante e interell-

sante película
ATÉ À VISTA, QUERIDA

Elltonteante em lua beleza, ela se

prevalecia diaso para matar!
Impróprio até 14 anos

No programa:
Notícias do Dia - Jornal

Noticiário Univeraal - Jornal
Preços: Cr$ 3.60 e 2.40

ROXY Hoje, 6a.-feira, às
19.30 horas

Sessões da. Moças
ANN MILLER, Freddy Martin e

_John Hubard em

O AMOR FAZ DAS SUAS
Ritmos! Romance! Rillos! Mulheres

.. Bonita.!
Impróprio até li anos

No programa:
Filme Jornal 38xlO - DFB

Ainda que pareça incrível _ short
Preço. Cr$ 1.20. 1,80 e 2,40

Domingo: no RI'rz e ROXY.
Gloria Jean, Alan Curti. e Vivian

Auatin em
O MILAGRE DA FE'

Uma história trágica e terna em
que as tormenta. da alma &Ie des

fazem em celelte bonança!

Originalmente havia-se resolvido
que a Grã-Bretanha ocuparia os

Açores, porém Churchill 1'Cyel011
que o seu país projetava ocupar as

ilhas Canárias cm meados de se·

tembro de 1941, e que, portan>to,
"não estaria 01U c'Ondições adequa.
dias para cmTl/prir o compromisso
contraido com o govêrno portu
guês de ir em defesa dos Açores,
"de acôrd'O com o que dizia um

Dr. Oldegar Franco
Vieira

Hó.ped8. do Sr. Alph&u To
lentino de Souza, encontram-�e
entre nóa lua dileta filha Edith
Tolentino de Souza Vieira e o

Dr, Oldegar Francisco Vieira.
Diretor de Educação do Terri
tório Federal de Guaporé. Os
visitante. contraíram núpcia.
no dia 11 do corrente. em Por
to-Velho, capital daquele terri
tório, onde fixarão residência.

Exposição de
pinfura

Dia 22, às 10,30 horas, será
inaugurada, oficialmente, pelo sr.

Interventor federal, dr. Luiz GaI-
'

lotti, a 15a Exposição de Pinturll
do alrtista catarinellS'e Acary Mar
garida. Dentre as muitas telas a

óleo" o sr. Margarida apresenta
rá notável coleção de ricas aqua
relas, com paisagens de nossa
terra.
A referida EXIJosição será ins

talada na Associação Çatarinen
se de Imprensa, e será franquea
da ao público.

O sr. dr. Luiz Gallotti, ln.
terventor federal, recebeu d()
Centro Social de Aposentados e.
Reformados no Estado de S�1l..
ta Catarina o seguinte ofícil
"Florianópolis, 19 de dezem,

bro de 1945.
Exmo. sr. dr. Luiz Gallotti,
D, D. Interventor federal.
A Diretoria do Centro Social

1 de Aposentados e Reformados
com sede nesta Capital, tend�
ciência, pelo Diário Oficial de
que, por v. excia. bem acdhi-'
do e resolvido fôra o caso cons
tante do pedido que fizera sõ.
bre pagamento de vencimentos
com abono, aos inativos, no
corrente mês, como fez a
União e alguns Estados, a

começar pelo Rio Grande de
Sul, cumpre o agradável dever
de trazer a v. excia. os seis
sinceros agradecimentos tlim,êste altruístico gesto com q1'�
mais uma vez v. excia. de:xou
ver seu elevado espírito de
bondade e justiça.
Assim, reiterando agradeci

mentos, o Centro Social de
Aposentados e Reformados.
apresenta a v. excia. seus res

peitosos cumprimentos.
(aa.) Alvaro Dias de Lima;

presidente - Joaquim M, Bap·
tista, vice-presidente - Ber
nartiino S. Campos, secretárío
- Epifânio Sucupira - Ilde
fonso Telemberg, 2° secretário "

Or5.
Aderbal Ramos

da Silva
e'

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3. Telef. 16-:.1
34.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


