
Com o voto de desempate do Desembargador Medeiros �ilho,.�. D.
Presidente do lR.E., a pitoresca perícia experim.ental da vlolabllld.ade
das urnas, irá para o arquivo dos casos raros da Ilha de S. Catanna.

Vrimes em Berlim,
«UIna fila deplorável» Berlim,26 (E.) - Os cri-

,LISBOA, 26 (R.) - O jornal "Diário da :\Ianhã", órgão do único mes em Berlim, diminuiram

partido português 'Gnião Xacional, do qual é presidcll,Le o sr, Oliveira sensivelmente desde o verão, O
Salazar. escreve hoje que o fllme 0(' C�rlitos "O 'Grande Ditador", aqui mês de novembro àcusou ape
exibido pela primeira vez. é "uma fita deplorável". nas 56 assassinatos, quando

l:� o pior filme de Carlitos e rcpresenta séria dimunuição a seu pres- em julho os crimes de morte

tígio", escre\'e a aludida [olha,
-

I
foram em número de 132, Os
casos de estupro baixaram ver-

VontraJ�do ')� cavalo branco d� "ir�bito 1 �i�������a�e8 �: n�,���!'��'
HOLL1" oon. _6 (E.) - O cavalo branco de Hll'oluto esta sendo Aumentaram os roubos

procurado, para figlll'ar ,no fjlmc "Beleza Negra". Nesse sentido, um particularmente os assaltos ã
promotor cinclllatogrúfi('() Jocal já telegrafou ao tenentc Dick Ryan em 'n1ão-armada, Houve 794 casos

Empregados no Comércio elo Rio Tóquio. que ó agora '() proprietário do cavalo. Hyan desco.briu a monLa- de roubo em agósto e 2,145 em

de .Janeiro. ria do Jlikado em um luxuoso esíalmlo da capital. e utilisou-se dele na novembro. No mesmo período,
Da decisão não havel'ú nenhum parada da vitória, Mais tal'lle, f'uJ1ciouários japoneses deram-lhe o ani- os assaltos á mão-armada su-

J)O"O recurso. I mal de presenle, biram de 79 para 334.
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Prisão de famosa espiã nazista IDeparta�eDto
Londres, 26 (R.) Uma De Lattre de 'I'assigny apro- de Defe�a

espiã, de vinte e quatro anos ximou-se da moça e pergun- Washington, 27 (E.) - O
de idade, foi detida sábado por tau-lhe: "É Jeanne Zímmer- presidente Trumann propôs ao

ordem do general De Lattre de lieu?", "Sim general", respon- Congresso dos Estados Unidos
Tassigny numa recepção em deu a moça, "Eu estava segu- a formação de um departa
que o chefe do estado maior 1'0 disso", acrescentou o gene- menta de defesa nacional, co

do exército francês, era hospe- ral. mo o melhor meio de manter
de de honra - anunciou o Os investigadores pediram a paz,
correspondente do "N e w s então á senhorita Zimmerlieu "Gostemos ou não, temos
Chronicle", em Paris. que os seguisse a um salão tôdos de reconhecer que a vi-
Entre os milhares de estu- próximo, onde a prenderam e tória ganha, colocou nos om

dantes universitários desmobí- manietaram, bras do povo norteamericano o

Iízados, o general reconheceu Jeanne Zimmerlieu era um pêso contínuo da responsabili
subitamente uma moça que dos mais eficientes e ativos dade pela liderança mundial"
fôra chefe do escritório de es-, agentes nazistas que aparece- - frizou Trumann.

pionagem nazista em Thionvil-I ram logo após a libertação da A mensagem do presidente,
1e, perto de Metz, França, em que êste expressou seu

.

apóio á unificação do Exérci
to e Marinha de Guerra dos

Estados Unidos, fundidos nu

ma fôrça combatente única,
coroou semanas de discussões
em que a Marinha de Guerra
se após á fusão dos Departa
mentos de Guerra e Naval, en
quanto o Exército apoiava a

medida.
O presidente recomendou

agora o estabelecimento de um

Departamento de Defesa Na
cional, constituido de fôrças
armadas e civis existentes den
tro dos Departamentos de
Guerra e de Marinha, Apontou
êle um civil para exercer a pas
ta ministerial como Secretário
de Defesa Nacional, com sub
secretário e assistentes de se

cretário, todos civis,

o dr. Nerêu Ramos remeteu ao dr. Altamiro
Guimarães o seguinte despacho telegráfico:

«Por seu intermédio envio a todos os nossos cor

religionários os melhores votos de feliz Natal e próspero
Ano Novo».

Culpabilidade
reconhectde

Mac Artbur censura I Patton sepultado
o govêrDo japonês DO cemitério
Tóquio, 26 (D. P.) - O Q. G. de Hamm'Aliado informou que o general

Nlac �rthUl' :ensur�u () �()vêrn? I
Luxemburgo, 26 (l". P.) -

japonês por nao distríbuir sufí- PattonJoi enter-rado na manhã

cientes quantidades de medica- chuvosa de 24, e-ntr-e ()� rúmu-

mentes aos hospitais civis e aos Ios de Inúmeros soldados ame

médicos japoneses, Por outro la- rtcanos que êle couduzh-a á yi·

<lo, Mac Arthur ordenou a trans- t ór-ía, no ('emHÍ'J'io (II' Ha nnn, a

ferência ele grandes quantidades ;) milhas a leste da cidade de

de medicamentos nm-ta-amerfca- Lu xembm-go,
110S para o l\Iinistfrio do Interior, O� i-eprr-sentanres de oito paí-
afim de que este os distribua en- ses ('\l,ja vltói-ía Patton ajudou Londres, 26 (U, P.) - Os

tre a população, inclusive os hos- a ganhar ou cuja liberdade êle lideres ecle,\5iástic:os da Alema-

pitaís e médicos. auxiliou a reconquistar, encon- nha, tem conciência profunda
* tr-avam-se no cortejo fúnebre da culpabilidade germânica,

Tóquio, 26 (U� P.) - Uma anela que atravessou as mas r-epte- quanto a guerra, mas tal ím

de crimes começou a se verificar tas de cívts. O corpo de Patton pressão, de forma alguma é

na capital japonesa quando a po· estava sob a guarda de tropas compartilhada pelo povo ale

lícia, no sábado, realizou a prisão do famoso :3° EX(-ITito Amer-i- mão em geral, segundo ímpres-
de mais ele míl homens e mulhe- cano, A sra. Pattou acompa- sões deduzidas por clerigos bri-
Tes acusados ele inúmeras contra· lIhou o cortejo mantendo-se ao tânicos, que visitaram a Ale

venções e assaltos, A polícia infol" lado do túmulo de seu marIdo manha, durante três semanas,

mou, a propósito, que alguns 110- durante a ('('['imÔllia militar. sob os auspícios do conselho

mens, armados de pistolas e es- I leclesiástico
britânico, por soli-

padél:s, foram presos em vários CONTRIBUA citação do arcebispo de Can-

lJOnto·s tIa capital, en.qua:lto que para a Caixa �e 1psJll.?las. aos Indi., terbury, doutor Geofrey Fis-
em Okayama, dez bantIIdos, ar- gentes de FlorlanOp1)ha. cher.

mados ele revólveres e espadas,
períetraram num bar, roubanc!o

cêrca de cinco mil yens.

Contra o aumento
Rio, 2, CE.) - Será julgado ho

je pela Câmara ele .J ustiç·a elo Tra

balho, o recurso interpo-.;to pelo
Sindicato elo Comércio Varejista
de Géneros Alimentícios elo Rio

de. .Janeiro ela (leci"ão elo Conselho

Regional elo Trabalho que (lec1'e·

tou aumento ele salúrio,� para os

empregados do comércio. :'\0 pro
cesso é recorrido o SindiC'ato (los

I A história
eleitoral
1'(/I',I/(lS, apeado, Seus minis

I1'0s, idem, lnteruentores, ]Jre

leitos, inien denles ; delegados de

policia, tudo snbstituitto,
Se mais não se destil uíu é

que não liaoiu mais gente para
destituir,
.llagislrw!os e varões supe

riormenie íntegros, de açncenal
pendor democrático, passaram
a preencher, com isenção qU(1-
se sôbre-Iuuruinu, os postos 011-

ies ocupados por cidadãos sus

peitos de parcialidade c l isnrt
dos de qelulismo.
.Jieaou-se, assim, a um lHO·

menta histórico de santidade
liberal. Pairaoa no W' um cbeiro
de reliqião cívica. Respirou-se
afinal, a plenos pulmões, na

ambiente místico, o oxigénio da
Iibertucôo nac ionat.

Os comunistas, os inteqratis
las, os trabalhistas, os agI" os,
'os democratas, - cumprio-lbcs
votar.
Fôsse : C011l0 fosse, em hora

propícia ou aziaqa, chegara a

tie : de o Brasil, volvendo á De
mocracia, pronunciar-se eleito
rolmente.

O voto não era só lima reqa
lia, porque [oi também lima

obriqação,
Tirante os casos especiticados

em lei, facultativos alguns e

protbitinos outros, os brasilei
ros de ambos os sexos. aliabeti
zudos e vice-alfabetos, haoeriam
«e Vala]' ali, no dia 2 de derem
bro, com sufrágio obriqatcrio,
secreto, direto, premunido de
garantias legais, t.àdas ; pelo
menos tôdas .as preuisiuei=.
Em quem quisessem, mas �JO.

tossem!
Liberdade plena, exceto (J de

não notar,

E tujora':
rozeiam as queixas. Soluçam

os peitos e os desgostos, 1Ie
blateram as reclamacões : Fo
ram os católicos, postoretutos
pelos padres; foi a máquina
mal desmontada do [azetuleiro
de S, Borja; {oi o fascismo, o

estado-nouismo; foi o povo SC/ll

vergonha. , .

Arqnmenios de grosso col ibre,
bufos de desaponlamento e dl'
cepção; chicanas da mais ierda
procedência clamam que 'lã"
era a is:o, ao resultado Dt'r a
que aspiravam. Aspiravam (10

resultado Brigadeiro. No Brusil,
só UI11 homem encarnaria U re

flimen de iuocrútico : Eduurdo
Gomes, Dcmocrucia cirr unscritn
a /(111 cheie só. O culto de lI111a

personalidade, realmente muito
[orte, era o conteúdo democrá
tico do mouimetito libertário, ()
fanatismo pessoal, acima da
vontade popular, expressa lUS

urnas, valia mais do que Ltulo,
Democracia ás avessas, mal

concebida, errada nos seus {11'1I
damenios e nas suas presunções.
Esse culto prova - eu não

SOIl cego - que Eduardo Gome s

é 11m grande liame nacional,
mas proua também - eu não
SOIl cego - que o UdenÍsmo se

dewiotz do rumo' prometido a()

eleitorado, para trilhar (l vere.

da do personalismo, sobreJ!(:sIO
à sobel'ania do pouo bl'asi'eÍl'o.

flARREIROS FlUIU

'Rejeitado O
I

irecurso_
I Londres, 26 (R.) - William

Joyce ,mais conhecido como o

Lord Havv-Havv, da rádio na

zista, morrerá mesmo na forca.

A câmara dos lords rejeitou
por maioria de votos, o recurso

I apresentado pelo locutor i?
glês a rádio de Berlim, conür-

I mando a sentença de morte

pronunciada a nove de setem
bro,

* * *

Londres, 26 (R.) - Um
c u r i o s o incidente, ocorreu

quando se anunciou na Câma
ra dos Lords a condenação de
William Joyce. Um homem,
sentado na tribuna do público,
levantou a voz e gritou: "Es
se homem é inocente, Eu pro
fetisei a morte de Hitler e a

sua volta". Apesar dessa excla

mação sem nexo, o apartean
te poude permanecer no balcão
até encerrar-se a sessão,

Alteravõos nos
or�amentos
Rio - CE.) - O presidente da

República assinou decretos- leis,
alterando, sem aumento de despe
sa, o Orçamento Geral da �epú
blica, o orçamento do Ministério
da Viação e Obras Públicas e o

Orçamento do "Plano de Obras
e Equipamentos" para 194G, na

parte e relativa ao Ministério da.

Agricultura,

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voe.

está auxiliando o aen próximo,
Contribua para a Caixa de &mola.
aOI IndiJrentes de Florianópolis_

Em Juta com o

IVongreSSo
I Washington, 26 (U, P,) -

[o presidente Trumann terá
agora' que travar forte luta
contra o Congresso, por ter
vetado o projeto de lei que fa
zia retornar ao govêrno dos
Estados Unidos, o serviço de

públicos, mediante concursos.

Conforme se- recorda, Tru
mann declarou que tal fa
to prejudicaria os planos do

govêrno de dar trabalho nas

indústrias do país.

Ors.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

•

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3. Telef. 16-31

Transferido para
a reserva
Rio - (E.) - O presidente da

República assinou decretos, ·ua

pasta da Guerra, transferindo pa
ra a Reserva do Exél'cito o coro

nel Ue Artilharia, Teodoro Pache
co: os coroneis de Infantaria. Au

gusto Maynard Gomes e Joaquim
ele Magalhães Cardoso Barata e o

coronel elo extinto Corpo ele In

tendentes, Eustórgio ele Meira Li

ma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cúria Metropolitana
Crisma

Faço público que, de acôrdo com a pr8;x� estabelecida, se:
rá administrado a primeiro de janeiro pn;>xlmo, na \

Catedral

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

cebispo Metropolitano, o santo sacra.�ento da �Rp�MA.
Os bilhetes encontram-se, desde ja, no Consistório da Cate

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

nistração daquele santo sacramento.
Florianópolis, 21 de dezembro de 1945.

Cônego Frederico Hobolâ, Secretário do Arcebispado.

........� n. _\.

3 motivos de preferencia:

1 o. «Serviços Aéreos' Cruzeiro do Sul» po..uem a

maior frota Aérea da Sul América, integrada p e r

aviões dos tipo. moi. modernos e velozes: os « «DOU
GLAS. DC-3, os JUNCKERS 52, 011 FOCKE WULF 200.

2 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripulantes 10 bi-milionários e 23 mil.ionários do
ar, o que significa tirocínio impacavel e experiên

cia vaata, garantindo segurança absoluta' nos seus aviões.

3 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» oferecem

conf?rto perfeito OaB passageiro. e pontualidade
máXIma na chegada e partida de luas máquina.,

que servem a cêrca de 70 localidadell diferentes, de nor
t. a Bul e de leste a oeste do pais.

168. Circunscrição de'Recrutamento
CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1'925

EDITAL
Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos

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

serviço militar, devendo apresentar-se, de 17 de dezembro de
1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub
missão:

"Quartel do 140 B. C., Estreito; 50 B. E. M. Porto União;
20 B. Frv. Rio Negro; 6a B. I. A. C.; 13'" B: C: Joinvile; 320
B. C. Blumenau; III/200 R. I. Itajaí; 20 B. Rdv. Lajes e 12e C:
M. A. C. Laguna".

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

,

rao procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documento.

F'lorí'anópolls, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio 11loul'ão Filho, Chefe da 16a. C. ft.

1��-no�-�-�-u:-e,G-sob-�-!:-dQ�-p:-rQA-ho�'R'-en,I-e
senhoras. - Smokings e Jackets.

I Vendedor por conta propria PlaCido Mafra,
Rua Felipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

.
I

_I

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

"I
Atécnica

"

E' reunir o útil 00 agradáveL

Distribuidores no Paraná e Santa C:ltorina

Fiuza Lima & Irnlãos
Rua Conselheiro Mafra n. 25

florianõpoli.s

•..Que podem ser elJifadosj
PARASITINA, eliminando as coceiras, evi
ta situações desagradáveis. As coceiras são
causadas por germens que são facilmente
eliminados com PARASITINA, que, ao

mesmo tempo, impede que estes se repro
duzam. Indicada também para frieiras e sar

nas, PARASITINA deixa um cheiro agra
dável e não mancha a pele nem a roupa.

PIRISITINI
",na os PARASITOS QUE PROVOCAM COCEIRAS

E· O I T A L
SINDICATO NACIONAL DAS EIUPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MARÍTIMA

IMPOSTO SINDICAL
O SINDICATO NACIONAL DAS· EMPRESAS DE NAVE

GÁçÃO l\IARí'l'Il\IA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30

andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituído pelo decreto-lei 11. 1.482, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo, sr. Ministro do Traba

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

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

janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida

ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
da retert.'a Consolidação.

�

....,._-.-_- - ......_.._-.-_...._-_..___ �."._�_........._.•-_...

_-:.-._..._..-......- .-_
.._._",_.......-_._-..-_._-;AI

o ESTADO
Diário Matutino

Reclaçào e Oficinas á rua JO:"l:1
Pinto 11. 5

DIRETOR DE HEDAÇÃO::

'I �. Dan:asceno da ,�i/va
GEREN1E: D. S. LI/lO

I
HELATOR: E. Flores

ASSINATURAS
�a Capital

'Ano ,' ..... ', Cr$ 80,00-
Semestre "., CrS 45,00
Trimestre ,... Cr'S 25,00
Mês , . , .. , , , . , Cr$ 9,00
Número avulso Cr$ 0,40'
Número avulso
domingo ... CrS 0,50

No interior
Ano .. ,., .. ,. Cr$ 90,00
Semestre .,.,. Cr$ 5�),OO
Trimestre .... CrS 30,00
Número avulso c-s 0,50

Anúncios mediante contrato

Os originais. mesmo não
publicados. não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

�OSSAS SECÇõES
Direção de A. Damasceno:

Vida ::-.rilitar
�atas Ruraes
Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária

PII. 3

�

5

5
6

7
,�"

8
1·8

Jurisprudência
Notas Científicas
Govêrno do Estado
Fatos Políticos
J:\ atas Locais

Direção de D. S. Lino :

Noticiário' Estrangeiro
Xatidas do País 1 li

2

5

6

6

7

'Pelos Munícipíos
Estatística
Esportes
Xota!", da Prefeitura
Vida Escolar

Direção de E. Flore .. :

Macazi ne

Concursos
Vida Social
Xem todos sabem

Religiào 6

Rcportaçen s de:

D. F. de f \quino pg. dIV.

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que rbe

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

pai-c que alguma fz.lta não se repita; e

::\ÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇÃO RECI"A!lIAÇÕ 8S,
de O ESTADO, que o caso será levado

!'t:'111 demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

macfio nem a providência tomada. ,.
__________________________-w

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Flor-ianópolrs,

à rua Trajano n. 11, xvisa à sua dis
tinla freguesia que dispôe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis (li

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparelhos elêtrâ
cos.• enr-olamento de motores e di
namos, estabilizadores, ferros de

engomar, fogareiros, aparelhos mê
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube - Dia 31, Reveillon de São Silvestre,
summer e dinner [aket e branco. Surpresas,

Liro Tênis

'paz
espírito militarista. A desnazi
ficação do povo alemão esta
bastante adiantada. Os milita-

Washington, 26 (U. P.)
O general Mac Narmey, gover
nador militar da zona norte
americana de ocupação na Ale
manha, informou que progride res foram retinidos do govêrno
consideravelmente o retorno e da indústria. Cerca de .....

daquele país ao caminho da 100.�00 alemães estão sob

paz. Disse que ainda resta mui- custódia como membros das

to por fazer, porém que as fôr-I organizacões nazistas e serão
ças alemães foram desarmadas, julgados

J

pelo Tribunal Inter
e que continua a luta contra o' nacional Aliado.

Instituto Brasil-Estados Uin�os de
Florianópolis

Eleições da Diretoria e Consêlho Fiscal
Para o Biênio 191t6-19lt1

Convocacão
,

Pala presente, convoco os senhores Sócios do Instituto Brasil
Estados Unido. da Florianópolis para a As�embléia Geral Ordinário,
que se realizará. impreterivelmente. no próximo dia 29 de Dezembro.
às 17 horas. em ilua séde social. afim de elegerem. de acôrdo com o

art. 19 dos Estatutes a nova Diretoria e Consêlho Fiscal. que rege
rão os deliltinoll do referido Instituto no biênio de 1946-1947.

Caio não haja númaro legal da associados e� primeira convo

cação. {ar-lIe-á .egunda convocação maia hora depois, que funcionará
corn qualquer número (art. 22'),

Florianópo liso 24 de Dezembro de 1345

ERASTO MACEDO, Presidente

�Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Caridade

181-

\.
FUNDADA, EM ) 765

EDITAL
aniversário da íundacão

,

Comemorando esta Irmandade. n9 dia l ' de j at\eiro vindo uro
'o 181' aniversário de sua Instituição e realizando à. 6 1,2 horas (Seis
·8 meia horas) Comunhão DeraI. tem a Me.a Admini.trativa o pra
zer de convidar os Irmãos e Irmã. para, rev<,stidos da SU,II insígneas
(àalandraus e fitas) compartilharem desta demon.tl ação de fé. Igual
4:0nvite faz para a Mi••a que. em seguido. será rezQ.�a. às 8 hora.
,(oito horas).

Consistório, 26 de dezembro de 1945.
LUIZ S. B DA TRINDADE, Secretário.

acidentes67 Dr. Roldão Consoni
Seguiu no avião de dom'ingo

último para S. Paulo e Ribei

rão Preto, em visita a seus

pais, o dr. Roldão Consoni, com
petente e consciencioso' médico,
agora exercendo suas ativída

des nesta Capital, onde desfru

ta. sem dúvida, de largo círcu

lo de amigos, mercê de suas

qualidades de perfeito "gentle
man",

Moço ainda, estando relati

vamente há pouco tempo entre

nós, dr. Consoni já tem ótimo

conceito firmado nos meios

profissionais, conceito que con

quistou e mereceu não só pelos
seus conhecimentos de clínico

seguro na ciência difícil do

diagnóstico, mas, e sobretudo,
pelas suas qualidades de cirur

gíão perfeito e preciso, mestre

no manejo do bisturi que é,
nas suas mãos hábeis, instruo

mento que conquista a cura

inapelavelmente, para a ventu

ra elos que perderam a saúde.

Com os nossos votos de feliz

estadia entre os seus, aqui fi

cam rs nossos desejos de breve

regresso ao nosso meio.

Nova York, 26 (U. P.)
.Pelo menos 67 acidentes ocor

reram nos Estados Unidos, em
-consequêncía das celebrações
da primeira Festa de Natal em
-tempos de paz. Esse número é
menor do que o previsto an
teriormente. Outras 30 pessôas
.morreram em consequência de
.acídentes de outra natureza,
-que não os de rua.

Clae Odeon
A's 7.30 horas
Sessão Elegante

·Um filme altnznente emocionante.
'.llCerrando uma hi.tória sublime e

enternecedora:
Vibrante! Arreb-!1tador !
DAMA POR UMA NOITE

COm John Wayne, Joan BlondeU
'Um assunto ainda não explorado,
atravéz sequências movimentadí.si-

ma.

No Programa:
Brasi 1 Atualidacàes D.F.B

<Ocupações Inusitada. n. 5 -Short
Colorido

A Voz do Mundo -Jornal
Preços: c-s 360, 2,40 e 1,60

Impr , até 14 anal!

Cine Imperial
A's 7.30 horas

'Sim, .. e o auceSQO continúa, Posi-
tivo e Arrazador !

SI'
A

Ceci! B. de Mille. tem a máxima ta in e avohonra de apresentar por intermé-
'dio da Paromourrt, Gary Cooper J\Ioscou, 27 (E.) - O gene- .

em: ralíssimo Stalin é tambem avô
PELO V.z\LE DAS SOMBRAS

Technicolor, com Larayne Day,
- revelou-se pela primeira

Signe Bossa o Denriis O Reefe vez. Sua filha Svetlana, deu á
No Programa: luz, há DOUCOS dias. Ta�to a

:p
Notícias da Semana D,F.B. mãe con;o .:::eu espôso cao esttl-

aSSante Out (] Vez -Das. Col.-
I dant"'s da Faculdade de Hhtó-

Preçoe CreSte" 41,040anec;� ,ao i ria da tJ1iversidade de Mo?C'ou,ln,p.r. �

Traje: smoking

---o--

o BOM PASTOR
Ainda nem bem apagou-se

da nossa imaginação as cenas

espetaculares do filme "Pelo
Vale das Sombras", e, eis que
03 Cines Coroados, apresentam
para domingo, dia 30, outro
ruidoso sucesso, que é, sem

dúvida alguma, "O BOM PAS
TOF�" (GOING MY WAY) -

o filme que recebeu nada me

nos do que 7 prêmios da Aca
demia de Artes e Ciências do
cinema,

Interpretado, nos seus prin
cipais papéis, por BING CROS
cançaram nessa película a glo
BY e RISE STEVENS, que al
ria máxima de suas carreiras
artísticas, "O BOM PASTOR"
surge como um espetáculo de
fé. de aventura e de amôr.
"O BOM PASTOR" venceu 7

prêmios, porque apresenta
uma produção admirável, um

argumento diferente, uma �1Ú
sica incomum, e, o trabalho de
BING CROSBY e RISE STE
VENS, até agora ínsuperados.
" O BOM PASTOR" é um

grande filme da Paramount,
cuja produção e direção, foi
maravilhosamente executada

por LEO MC. CAREY.
.Recomendamos na semana

passada, "Pelo Vãle das Som
bras", porque era bom real
mente. Hoje, recomendamos
"O BOM PASTOR", porque é
melhor ainda.

A. C. T.

Retorna a Alemanha ao CINEMA
cominho da

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

RETIRARAM SUAS CANDf- .

DATURAS
Tôdas as bebi-das, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reiaar nos Iares catari
nenses, - em vista -da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

•

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150,000,00
cada uma, pede oferta por
carta. aos cuidados desta

redação. 30 v.-l

.

Drss Aldo 4vila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt.
(Sobrado)

Florionópolis

o ESPião PREDILETO
OI INGUlTERRIlSe ela quízesse, podia ter

feltochantagem contra qua
se tõda a gente da vila I A
amável telefonista conhecia
a vida privada de todos os

moradores... Não deixe de
ler esta condensação de um

livro excepcional.

o espião nazista enviava
abundantes informações a

Berlim, mas ... eram infor
mações erradas. Uma das

histórias de espionagem
mais surpreendentes desta

guerra, revelada pela prí
metra vez em Seleções,

FIO QUE FILI E CINTII
Descoberta sensacional de
um jovem norte-americano,
filho de imigrantes, que
vem abrir rumos inteira
mente novos na arte de re
gistrar o som.

122
Pld/III1S

- E OUTROS 24 ARTIGOS
DA MAIOR ATUALIDADE
E INTERÊSSE.

Confederação Nacional do Comércio
RUA DA ALFÂi"l'DEGA. 107 - P ANDAR - TELS. 23-5.244 E 43-3.874

DISTRITO FEDERAL

EDIT AL

IMPOSTO SINDICAL

Para os Estados: - AMAZONAS - PARA - MARANHÃO - PIAlH
- SERG[PE - BAHIA � ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ESPíRITO

SAi\'TO - PAHA�A - SA.J.'IITA CATARINA - MATO GROSSO - GOIÁS
E OS TERRITóRIOS FEDERAIS.

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO, entidade sindical
de gráu superior coordenadora dos interêsses do comércio em todo ter

ritório nacional e reconhecida pelo Govêrno Federal, através do decre
to n. 20.008, de 30 de novembro de 1945, publicado a fls. 18.:illt, do Diá
rio Oficial. de 4 de dezembro corrente. torna público que, nos têrmos

do artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho, todo e qualquer
exercente de atividades econômicas ligadas ao comércio em qualquer
parte do território nocional , conforme discriminação abaixo, estabeleci
dos em Municípios ou Estados, onde não existirem Sindicatos de Comér
cio da sua categoria econômica, nem Federação de Comércio, eclética,
ou correspondente 'ao grupo .de sua atividade econômica, deverão reco

lher o impôsto sindical em favor desta Confederação, durante todo o

mês de janeiro próximo futuro, sem multa.
1 - As categorias econômicas sujeitas ae rmpôsto sindical devido

a esta Confeder-ação, nas condições acima citadas ·são:
a) - COMBRGID ATACADISTA: de algodão e outras fibras vege

tais; de café, de carnes frescas e congeladas; de carvão vegetal e lenha;
de gêneros alimentícios; de tecidos, vestuários e armarinho; de louças,
tintas e ferragens; de maquinismos em geral; de materiais. de constru

ção; de material elétrico; de minérios e combustíveis minerais; de pro
dutos quimicos para a indústria e lavoura; de drogas e medicamentos;
de pedras preciosas; de joias e relógios; de papel e papelão,

b) - WJISTAS DO COMÉRCIü: (estebelecimentos de tecidos, ves

tuários, adornos e acessrios, de abeto de arte, de louças finas, de óticà,
de cirurgia, de papelaria e material de escritório, de livraria, de mate
rial fotográfico, de móveis e congêneres); Comér-cio varejista de carnes

frescas; de gêneros alimentícios; de produtos farmacêuticos; de. maqui
nísmos, ferragens e tintas (utensílios e ferramentas); de material elé

trico; de automóveis e acessórios; de carvão vegetal. e lenha; de com

bustíveis minerais; de vendedores ambulantes (trabalhadores autôno

mos); dos feirantes.

c) - AGENTES AUTàN'oMOS DO COMÉRCIO: corretores de mer

cadorias; de navios; de imóveis; despachantes aduaneiros; despachan
tes de estrada de ferro; leiloeiros ; representantes comerciais; cornissá

rios e consignatários.
d) - COMÉRCIO ARMAZENADOR: trapiches e armazens gerais de

café, algodão e outros produtos; entrepostos de carnes, leite e outros

produtos.
e) - TGRISMO E' HOSPITALI:DADE: empresas de turismo; hotéis

e similares; restaurantes, pensões, bares, cafés, leiterias, confeitarias,
clinicas, casas de saúde; Ca.5,IS -de diversões; salões de barbeiros e ca

beleiros. Institutos de beleza e similares; empresas de compra e venda
e locação o"' imóveis; serviços de lustrador-es de calçados,

snrlical devere �(,I'

21

procura.l. . 'n',' C:(,�..t "i< ,.; fe,terais, PrcL·j'u" Iq )_j A�-ênGizl.:' d, Banco
do Bras e • Nun a !·",,,·s ,''11i Jct'les o c urtribu i r'l l.t- en,'uürará ws gu.us e

porierá I\:;.. .tcr ir�f(...... l� �,e, Si'L,fe, I) assunri.

i
.,

;3 - �J li•., t j "üu"' .• deve ser pu;.(v fJ' r in, -rmédi ! dessas guias,
�'la ):lE-r I'fl 'I " f 11 1 \'1'1';;', �l f!,".a{�'t\ d Bré:r"ll, 1 t.;S T {'Jr �C'lL. � üP!le

t>" .. �I �
',- n , , L J. i �SSe estabc lL";n .H bancár!o . ..l.US d .n.ais

,e' ,:Li ir

fpl.,
1 11 ti r, t cI II :7i.

'. H.fl'j''.\C \.) �\CIO�AL DO UnmRCIO.
( 1, .) .Joi:�, Daut c1·Olh·eira. P"?sicl 'Ilt(.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

MACIEL, FONSECA & elA ..

Comissões -- Consignavões - Conta. Própria

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura hgados ao ramo : de cere ais, Fecula,
cação, camarão. Contas re pidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

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

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

Rio de Janeiro

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

RIO DE jANEIRO--BRASIL

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

moderna de Paris 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- vitaminico, como: Frigidez, in
leza, tão desejadas e, necessá- suficiên�ia ovariana, regras Inas em todos os períodos de anormais, perturbações da ida
sua vida. A sua arma é o ramo- de crítica (menopausa), obesí
so tratamento OKASA, à base dade ou magreza excessivas,
de Hormonios frescos e vivos flacidez da pele e rugosidade
(extratos das glandulas endo
crinas e de Vitaminas essen

ciais) - (fonte de Vitalidade).
OKASA, de alta reputação
mundial, é fabricado há mais
de 25 anos pelos conhecídos
Laboratórios Hormo-Pharma a

Londres e Paris é importado
agora diretamente de Londres
O tratamento OKASA é uma

medicação de escolha, ultra ra
cional e científica. conhecida
pela sua eficacia

'

terapêutíea,
clínícamente comprovada, ore-

da cutiz quéda ou falta de tur
gência dos seios, etc .. todas es

sas defíciências de origem
glandular na mulher.

Experimente OKASA e se
convencerá! Peca a fórmula
drageas "ouro" em todas as
boas Drogarias e Farmacias,
só em embalagem original de
Londres. Informações e pedidos
ao Distribuidor: Produtos AR
NA - Av. Rio Branco, 109 -

Rio - Telefone 43-3378.

I�u�
ptdfI"dd

ENFERMEIRA

"

tfo fim de um ano, quan·
to somarão êsses dias de da.

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padeci

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, anti-doloroso - é o reme

dio que lhe restituíra á trl1n

Quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

A aproximação do perio
cio mensal é, para as senhe
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo_
.A Simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham

,pertúrba-Ihes a trenquitide
�e e as põe em sobressalto!

Â SArnE DÁ MlJ1HER

CONTRA
Gil!!>!!
R ESFJ;I!A003
OÓQ66 ..CASfÇA
IIEVQAlGIAS E
OÕA.fS EM Gf�AL

SÓSEIJSA

Procure-se viajante.inspetor para o lnterlor do
Estado (Excluída a (apitai).

Os candidatos deverão apresentar referên- t
. cios e pretenções e mencionar o meio de

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

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

endereço.

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Alluntol: Jurídicos·- Comerciai. -- Rurais. Informativol

Endereço Tel, ELIBRANCO _ LAJES _ Santa Catarina
Conlulte nOlsa Orqanizoção ontes d••• decidir pela com

pra.. ou venda de imoveia. pinhaie ou qualquer
emprNCl ne.te •• tado

Diretor: .- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

!
I Visite, sem compromissos

LIVRARIA ROSAr Rua Deodoro, 33

I Flcr ianópo lis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas 811 Isemanas

I QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E EUGAHCIA ? IPROCURE A

l�i!!a!!oapi��l��i!�w!OI�ello I

MAmADO • ClA.
Agiacliaa e Repr...nt.·lçõea em

0.1'0.1
Matriz: Floricm6�1l.
Ruo João Pi.to in.. !J
Caiza POltal, 37
Filial: Creac:iÚJ:nO

Rua norlano Peixoto, ./n
(EdU. P:r6prio)

T.legram<Ul: ·PR·IMUS·
Aoentrll '!lati principal.
II1UDloipiol elo E.tad,..,

ESCRITÓRIO JURíDIf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

\/endas de pinhais, fazend-as e empr êsas
Díretor ; dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - "on� 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfieo: "Elibranco" - Lajes - Sta. Cataria.

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

FORNITURAS E UTENSILiOS PARA

IBalanças ��aR!�c�: _Epa::��:�e:IR�!madúres
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

tear - Cordas, vidros para relógios, etc,

II'Preços e prospectos com a

CASA MASETTI
Rua Seminár io, 131 - 135 - São Paulo.

los sofredores
Ora. L. GALHARDO -E:&

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultó·rio para a Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e eri

velope selado ",paro ares·

, pOSM.

I FIO E I N E
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes

I FIDEINE BERGAM.O adquirireis um grande bem. O
fígado volta a sua função normal, o estomago, os intes-

I tinos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA.

I
Rua Paisandú, 219 - Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

.

.

Est. do Rio Orande do �ul.

S_L�NGTJENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vcm.adato e
Arseuiato de

Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

C I A. '\/F,T�EL INDU8TRIAL-tJOINYILIJE (Me rce reg-isl

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua quc.lidade desinfetant?

Exijam o Sabão

":",,.'-_

,
....- �---- --== -- -�-- � o

DE"
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Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Geral da Adulto.

Doenças da. criança.
Laboratório de Análisea

clínicas.
Conault6rio: rua Felipe Sch·
midt. 21 [altOll da Casa Pe

raiao]. da. 10.30 á. 12 e da.
15 Q. 18 h••

R••iclaneia: rua Vise. d. Ouro
Preto, 64,

Fon.: 7� [manuall

17i..ilidade!
l'oJ:ca!
Viga.. I

C.m o tratamento pelo reputado pr..

4Iuto OKASA. - Á base de Bormônloe
(extratos glandulares) e VltamlnB!lIl!Ie
elonadu, OKASA é uma medlcaçlo
racional • de alta e!leacla terapeutlea,
e. todos .,. ClI_ ligados dlretament.
a perturbaçÕ811 du elAndulaa eexu_
OKASA combate vlgoroll8lll..te: fra·

queza eexual em todas as IdadU. 1Gb a

(ôrma de il:.eullciêncla glandn!ar ou vila·
minaI. 8ellilldade precoce, '!,dtga a pe�<ie memoria no hoftlem;. Ingldez a to

ao perturbações de ongam O'f&rtua.
Idade critica, obetlldade e m.,r.za, fla·
cidez da pele e rugosidade d� cuti....
mulher. OUSA (hnllO.rtado du.etamellte
de Londres} proporclona Jllventude.
Sande, Força e Vli4)l:, peça ��
"prata" para homens • I4rmula "oura

para mulher., em todaa u 110..D�'
ria.I e Far..."iaa. In(ormaç6all ...padi!!�
� D�tr. fi'; od.uto. ABNA. - ."':"'
...... 1.....

Ju podes, se quiseres
A «Caixa de Esenoles», uma das coisas"mais sérias e

mais socialmenie benéficas que, em matéria de instituições,
.entre nós existem; -- oferece aqui um «coupon» de inseri

,ção para os que quiserem dar-lhe aiuda. Não se pode di
zer todo o bem que merece sei« dito da CAIXA, mas

,pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso ro
de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos
.à obra de cesiâede. Preenche o coupon e ampara, assim,
" teu próximo. Dá-lhe quant.o puderes.

I VIAGEM S
fpolls. -- JolnvUe

Saídaa - 2 hora. da.mQd�u�ada
Copy"ghl da

rhe IIA)"f vooH/ARO? Inc. .loiflvUe _. FpoUs. I
Saída. _. 9 hora. dQ manha IInformações nesta redeçâo

1. .. que, em Hanover, {la A1&-1
manha, ainda floresc.e uma roseira Jque foi ali plantada há mais de mil
anos pelo imperador Car los Magno,

2. ... que o rio Lima, no norte da

Sibéria, e 'O curso fluvial mais reto

do mundo, pois percorre 1.300 qui
lômetros sem acusar uma só curva

em todo êsse longo trajeto.
3. .. que o rodovalho, posto num

aquário com fundo de areia clara

ou escura, toma dentro de algumas
horas a côr exata dêsse fundo, pa
ra Q que aquele peixe dispõe na suo

perficie da pele de cédulas coran

tes especiais.
4 ... que os chineses divorciam

se muito mais facilmente que os

norte-americanos, bastando para

isso um documento assinado pelo
marido declarando publicamente
que se separa da espôsa e autori

zando-a a casar-se com o homem

que melhor desejar. ao que não

oporá objeção.
5 ... que. na cidade de Horta, ca

pital da ilha portuguesa do Faial,
no Oceano Atlântico, o inglês é fa

lado por quasi todos os habitantes,
em virtude do considerável número
de em'l.,"l"antes que voltam anual

mente da América do Norte. onde

vão tentar fortuna.

6. .. que um dos. mais originais
presentes de núpcias já feitos no

mundo foi o que o duque de Bu

ckingham ofereceu � Carlos I da

Inglaterra e Henriqueta de França,
no dia de seu casamento, fazendo

servir na mesa daqueles monarcas

o seu minúsculo anão Jeffrey den

tro de um bolo frio.

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
,

FLORIANóPOLIS
.

Autorizo a minha inscrição como sócio centríbuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$�--- INm11JTO Df. DIAGIIOSnCO

CUfOCO
DR. OJALMA
MO·ELLMANN

ForIII8do pala� de GeUIIn
Com pritIca _,�w�

.JUDiCIa lIIM1ea .m ...... lJ8diI&101'1a. GOa'
lU do lIIII&cma� apuwJIlo ...,..

urtD&rIo do liI.omam • da JINlllC

........� Da. PAULO TAY....

0ul'II0 de Rad:iolOC1a CJmm& com • dr.

JbJ10eI 4.� Campaarlo (110 Pall'

100. Jlap«:lttH-do _� • lIdda

Nbltca. pela tr� do aio .. I.
uIro. - GabllwW d. RaSo X - lbcU'O

� clfmca - ....boIWIBo ..

Ia) - � DuIJCl.-J - �
.. �p1a - r.....�t6rIG «-�

JO� a� aIJWcL - a.. ,......

Florianópolis, ------de 194-de

Nome por extenso

DOENÇAS NERVOSAS,
r Local onde deverá ser oobrada a mensalidade ---

Com os pre,re�08 tia medicina.
hoje, as doenÇ'88 nervosas, quando
'ratadas em tempo, sio males per
feitameate remediáveis. O curandei.
rismo., fruto da ignorância, só pode
prejud�car os indivídllos afetad,os de
tais enferm.idlUlel!l. O Serviço Na
cional de DOell.ças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitaDle.te os doentes Be"OSeS lu

"!gentes, na Rua Deodoro 22, das ,
is 11 horu. diàriamen"

Brevemente, sumariaremos, nesta celuna, os nomes das
"'nuas ainda não contríbuíntes, e das que já o são.

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

,;.1i .

- r

FILHA I MAE I AVO', CASA -- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

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

VE.NDE-SE. Uma máquina
• de costura-

nova. Tratar à Av. Hercílio
Luz, 33. 5 v-5.

Toc1as devem usa:- a

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivia tU Cólica. Uterinas
Emprega-se com vantagempa

r8 combater as trregutartdades
das tunções periódic81' das se

I! ho ras. É cal rnante e regulador
dessas tunções,

.

FLUXO-'EDATlNA. pela sua

comprovada eficácia, é muito re

, ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO SEDATINA encontra·8e

MÃf em toda parte I I,--------------
I

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros slí2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A. I

PR�!,��?.?�A I
Corre.pondência ComercieI
Rua Alvaro' de Carvalho, 65 I UM CORTE DE CASEM1RA,

PRÓPRIA P'ARA O VERÃO!

11WJ! Temos também linho

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de casemiras •

,

,\:
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

.1 R_._E_s_E_R_v_A_s_.:_r_�_R_$_1_2_.s_O_0._0_0o_'_oo. •

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

e ..elKOA VERMiFUGO
oe fFEITO St6�DO
( 'NGFIE ..SIVO AS

CRIANÇAS �
."
O;

,

\.

Enviamos amos

tras P'u' via aérea
e a Ilüercadoria
pelo REEMBOLS6
POSTAL.

./j

R E IADVOG r\_DOS CASIMIR.ASDASo
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRA.L
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULOESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmiàt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis. II
...--_...""'.,,""__,....."'_...

._.*'*WHW* !iWl!ftjZMf ,M ....".,

a:WW

�&eIA1l&!:JMítJí!WtJij$g,�:....�---ííliÀmé

I < rtr
..

I n.."".d

�:.�,

Mki.m

Fabri::;,ul te 6 di 'tr 'bl,lido�es dor, o.famado.SI con

fecçôe"l ':i:HC)'T'I '!'A" e RIVET. Posque u!t' grcm
de :(,.�in", .tl .J� cc.<;c ••,;rcs, �ocac.. ... : brins
bO.L o aba. ."" L lrlÕ('!'l, rtLOJ:'lf,' ('11�rAInt>t"'tos
Jj,\ra '\lf .... ':t et., ,ue rE: c b I :"et � nen f' dC.9

Sr.cm. Comc..l' iantor. d l int rlor no sEnudo de I e fazc"�f'" u'I.c

Florianópolis, - J. ILl }� T �

,tTl. 'n:-�t'"\e'"\llll e Laht.:.
C' 4-e"1.'=lã.o C:o
IVI.ATRIZ em

J (,"1' 1 ·'r. C h 'TAt/'
Itr ((' ",feti''' .'1 r IJ<I ;Jtü G.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Novos diretores do Veleiros da Ilha
Conforme foi amplamente I te para segundos Secretário e

divulgado, realizou-se sábado
I
Tesoureiro.

último, na sede do Clube Ve- Desta forma, está de para
leiros da Ilha, a sessão de as- bens, o Clube do nosso amigo,
sembléia geral, para o preen- sr. Manoel Gonçalves, por es

chimento dos cargos de presi- sa atitude tomada pela assem

dente do Conselho Deliberativo, bléia, em vista dos elementos
Více-Comodoro 'e segundos Se- recem eleitos, são dignas e

cretárío e Tesoureiro. competentes para os referidos
E, com grande acerto, a as- cargos.

sernbléia escolheu o desportís- * * *

ta sr. Aldo Lin,hares ?obrinho, I Reg lta ·,nter-clubespara o cargo de Presidente do t�

Conselho. Deliberativo, .0 sr. Dando cumprimento ao pro-
R�fael Lmhares,. verdadeiro es- grama 1945/46, o simpático
tela da vela .em nossa terra, Clube da Prainha, Veleiros da
campeão brasile�ro de vela, pa- Ilha, promoverá no próximo
ra o cargo de VIce-Comodoro e domingo dia 30 do corrente ás
esportista O�valdo Nun�3 eSta _

9,30 horas, em homenagem' ao
varas Kotezlas, respectIvamen- seu Comodoro dp Honra. dr.

27 DE DEZK\IBHO
S. João, Aoúsiolo e Buatujelista
L'ma das figuras mais atraentes

na imensa galeria dos heróis cris
t áns é o sanlo cuja í'est a hoje ('1'11'
hrumos. A riqueza de sen

í

imcnt rs

m a i s "le\"HlOS, lúlla p rof'unrl a into-

. . .
ligenc ia. uma pllreza angelical Ia-

Thíerez de Lemos Fleímig, a fl8J·Ur t
z iam dde o discípulo predilecto dê'

regata inter-clubes, programa-. U novamen e .\'ossc. Senhor. Xc nh um (bs Após-
da para aquele dia I . -

l o lus penetrou tão intimamente ,lOS

S ' d f
.

f' d em coglt��oe8 abismos de bondade do Cnracâ.i de
egun O

.

amos .ln .?lma os,
I U\,., .les.ú�, COl!lO s. _João. Por isso>, ver

O Clube promotor ja conta

I
RIO - Agora que ja passou a Cr isto e segui-lo era uma so cou-

�om_ a participação do

seu"c�- 0, período
'da disputa da "Copa I

sa
.. ��r ,iss.o �rava�'am-se na sua ,lll�

irmao Iate Clube, e por meti- Roca", Flávio Costa volta sua 1J]()II,.1 ,nt.:.xtmguneln:ente �JS J.�_t()S
vo de fôr

.

. d st: - I t
-

. �
.,

.

ria vi.la (lO Redentor, uruiu.s dos

_ . ça, maior. .

e", � vez,
I
a ençao. pala a", pelejas inter- quars os outros cnvangetistas 1:-;0

nao, �OI poss:vel ao Slderu!glca nacionais q.ue serao disp�tadas I t.�.1C!1C iun.un. ,por .isso , a i

n, da"
C'lH

�tletlco Clube, de Tubarao se no Uruguai e na Argentina. fiou Jesus, do _alto da cru.',:. e!ll que
Inscrever. I' OS dois quadros q,ue irão morra, sua ::\1ae aos cll!da(.I.,s :1(,)
D t f' t '1"

- .
d isc ipulo predilecto. Uep o i.: Ih

.

es a or�<l:' eremos o pra-I aque es dois pa�ses estao pratí- vida do Esp irito Santo, S. João

Zel;?e aSSIstE no domingo camente organizados, uma vez cvann-Iiz.iu a Jud,éia. O irnpevadur

pro�Im.o, duas regatas entre os que a, quase totalidade dos Dnm ic i 'In0 cl-amou-o p�I.·a Hlll�a e

temíveis comand,an,te, s da,
I. C. "players" se encontra em exce-I

dc' Ia

l,n:,1m!OU-O
a.o l'XLJIO n« d'\:.'

F e V I S C - d "'1 t f O
- '.'

d(' Patrnos, Depois da morte dn.
.

", ... , sen O a primei- i en_e arma. 'S aors conjuntos perseguidor. S. João voltou para
ra I?-0 horário supra e a segun- I

estao produzindo até mais do I'
sua sé de Éfeso, onde mor-reu com

da as 14 horas. i que era esperado. perto de cem anos de vida.

* * * ; Entretanto, a dispensa de I '" ,�, '"

O B t f P"
Oberdan veio criar 'uma V80'a I ESPIRITISMO

. O a ogo no d ru no arco da seleção. O golei�o i Haverá hoje, .às, .20 horas,

paulista não irá ao Uruguai e i palestras doutrinárias nos se-

Ria _ O Botatogo encarni- Argentina. pois a sua forma I gu�ntes centr�s espíritas: C. E.

nhou á F. M. F. a relação da não é das melhores. lseara do Amôr, a rua Teresa

sua delegação que irá ao, Perú, Para substituir Oberdan, o

I
Cristi_na, 21, no SUb�d'istr,it� do

para ser submetida á aprova- nome mais indicado é o de Ca- Estreito, no C. E. Fe e Carida

ç�o pelo C. N: D. A c,onstitui-j [ú. Segundo noticias que nos I
de de Jesús, à avenida Mapro

ça? e a segu,mte: chefe: sr chegam do Paraná, o arqueiro. Ram��. s/n e no C� E. J�se de

.Iair Tovar; técnico. Bengala;
-

do Atlético voltou a ostentar Nazaré. a rua. Jose Boiteux,

jogadores, Osvaldo, Jurandir, o melhor de sua fôrma tendo s/n, nesta capItal.
do (Flamengo), Gerson. Lusi- praticado maravilhosas defe- Comprar na CASA MISCE-
tano, Laranjeira, Sarno, Negri- sas no encontro de domingo lANEA é sabl,,/ econornisae..
nhão, Cid, Zarcí, Spineli, pa-, último

com o Atlético.
peti, Lula, Geninho, Tovar, Li- Cajú deverá ser convocado
moeiro, Franquito, Osvaldinho,' imediatamente. afim .de ficar

Isaltino, Friaça, (do Vasco) e concentrado junto com os de-
Tim. sob condição. mais "scratchmen".

participam 0011 parentes e

pessoas amigas o contrato de � I C
·

L I

cQsa;;;��t;A!��;�E�ilhQ • or���� avu�ag!ano. f
100m

° ". Aio"., Cip"ono I AGÊNCIA l'ROGRESSO

1__F_PO_li�__�V�_:�1_2-4 5 __.,1 Glnbe 12 de 4gosto
I Compra se
I
Mobília de sala, gr'Jf)o esta

I fado, em bom estado.

!', Dirigir-se à Cdlxa Postal 106
Nesta,

«Sul' América»
Ha�ional de
de Vida

(�mpanhia
Seguros

Cumprimenta todo. o••eus

Seguradoll. Banqueiros, Mé
dicos, Agentes e o Público
em geral, desejando-lhes um

FELIZ NATAL e PRÓSPERO
ANO NOVO.I

i

Florianópoli., dezembro 1945.

�----------------------�

I Vende-sePor motivo de viagem
I .010 de jantar
1 quento de ca.al.
I gabinete
I pequena biblioteca.

Tratar Praça Getúlio Varga., 19.
IOv-l

AMADEU OUTRA e URSUlA
GOULARTE OUTRA

- Traje: Smoking,

Religião
Catolicismo

O SANTO De )lIA

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

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

..... --

LIRA TENIS CLUBEI Dr SAVAS LACERDA I' Dia 31 - Reveillon - Surpresas

I R
•

branco, summcr e dinner )·acket.
- eassumiu sua clínica, nesta Capital, o dr, Savas

.

Lacerda, oto-rino-Iaringologista. I .-----------------------------
�-------.;....-----.....:. Deseja obter

emprego 1
xxx

Procure então a nossa Gerên
cia e pree'ncha a nossa "ficha de
informações úteis", .dando tôdas
as indi<:aç-é)es possíveis, que liere
mos prazer em recomendá-lo (3)
acs intHessados na aquisição de
bons funcionários (as)_

Válvulas para rádio de bateria
Mantemos um grande estoque d� todos· os

tipos comuns,

Dispomos ainda de vasto sortimento de outras
válvulas e acessórios para rádio.

Consulta. e pedidos a

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita0 I

dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Florí311l�

NegóciO urgente!
Por motivo de viagem vend�

se o armazem de secos e mo·

lhados sito à Praça Lauro Mül
ler, 2, tendo grande aúme,o de

freguezes. Tratar na Alfaiataria
Pereira. à rua João Finto, 16

15 V9,- 8

MAX WOLFSON
Av.· Rio Branco, 9 40 ando Rio de Janeiro

SI tem 1rntação ret<lJ ou hemorra
gias. cuidado I São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica.
ções, exigindo até uma intef'venção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, &ra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

VENTILADORE.S

*

SALA DE J4NTR
Por motivo de viagem, ven

de se uma sala de jantar em

imbuia. Tratar na Rua Almi
r,:mte A'vim, 15 3 v.' I
"..,..,.._ � ..,

Sa!patatia
'.

Jurity:
Rua Tiradentes 19<:
Apresenta seus últimos mo·'
delas em calcados finos

par.a senhoras

TERRENO

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU.

DEPURATIVO
DO SANGUE

1��I�lt.4:,A StFILU:: A TODO: �GANISMO
O Fígado. o Baço; o c(}ração

PulmÕes a Péle. Produz DÔres' de
D08 OS80S, Reumatismo, Cegueira,
bel,o, A.Demia. e Abortos
lno·feosiv,o. ao organismo. Agradável como IicÔr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo n. N. S. P.
como auxiliar DO tratameEto da SUilis e Reu-
matismo da mesma origem" _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR c91\»,dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da SifIlis principalmen
le nos casos em que a via bo
cal é a única possivel. .

(a) Dr. Benedito Talora.

LAR

A Diretoria do Clube Doze de

.
Agosto tem o prazer de apre

I sentar aos seus associados e

I g',-nlas F amilias, vo tos de I
! BOAS-FESTAS E FELIZ

ANO NOVO. I.
..

Compra-se um lote nas ime
diações da linha Circular ou

Agronômica. Informaêões na

rua Tiradentes. 14 • !Sob.
lOvs. -11

I
o Estômago, 08

Cabeça, DÔres
Queda do Ca-

,...., _, c::, rr �_ -..j
...

, �' := S \
,,� �'Il �I•.'�';;��

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
S8Dl1Jre os melhores resultados
no Ir�tamenle da Sífilis.

(a) Dr. Rafael BartoletU

GRIPE o TOSSE o BRONQUí'TE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico sãn� enol
-;�;:�;;;;====a"';;;;;;;;;y;;:;:;;;;:: i OlTOe�:m!s�:�
Clínica médíco-cn-úrg'íca de Olhos Opel'ações - Vias Urinárias - ARSENIATO VANADA- Ouvidos. Nar-Iz - Garganta. Doenças dos intestinos, réto e

. , •

Diploma de habilita<;,ão do Conse- anus - Hemorroidas. Tratamen- TO, FOSFOROS,CALCIOlho Nacional de Oftalmologta. to da colite arnebiana ETCOSSUJ,TóRIO - Felipe Schmí- Fisioterapia _ Infra ven11'e1110 Cdt, 8. Das 14 às 18 horas. C '

ROSID.f:NCIA _ Conselheiro Ma-
.on suf ta: Vitor Meu-eles, 28.

f'ra, 77.
Atende diariamente às 11,30 I1s'l TONICO DO CEREBRO'l'ELElFONElS 1418 e 1204
e, a tal'de, das 1(; hs, em diante "ONICO DOS MUSCULOSResid: Vidal Ramos, .66. &

Fone 1067 !

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis db Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SÍFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. -

R'IFelipe Schmidt, 46
RES.: R. .Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO DR. POLYDORO S. THIAGO

CI,iNICA MÉDICA EU GEHAJ,
Doenças do coração. pulmões, f'i
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSULTólU{): IlUA Fernando

Machado, 16
CONSUL'L'AS DI..-\RIA.1\fIll:NT:E:

das 15 ás 18 horas
RESID:I;;NCL\.: Av, T'rompowskt,

62 - Fone Manua l 7fi6

Cil'lu'gia e Ortopedia clin íca e cí
"

Turgia do torax. Partos e doenças
ele senhoras

, CONSULTóRIO: R. .Ioão Pinto 7'
Diáriamente das 15 às 17 horas.
RESID:I;;NCIA: AlrllÍl'ante Alvilll,

36. Fone xr, 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUI'SO de Aperf'eiçoarnerrto e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUJ�TAS - Pela amanná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 1-1
ás 16 horas -- CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 38

Dos Servícos de Clínica Infantil da
Assí stêricia Xlun icipal e de

Caridade
CLíNTCA )H;Df('!\ DF. CRLlM,'A8

.\DUUrOS
c.()�suJ/róIU(): Rua Nunes )13-
chaclo, 7 (]�f1ifício S. F'rancfsco j ,

Consu lt.as das 2 às G horas
RESID�NCTA: Rua Marechal Gui

lherme, ;) Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonal ele Medicina da UIÚversida
de do Brasil). :\Iédico por concur
so do Serviço Nactonat de Doen
eas :\Ientais. Ex interno da Santa
Casa de Misei-ícõrd!a , e Hospitar
Psíquátrico do Rio na Capital J< e-

deral
CJ,ÍNJC1\ ]\!f;DICA - DOEX('AS

NI<JRYOSAS
- Consultóírto: Edifício Amélia

NETO'
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das ]5 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO ]8 - Florianópolis.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:\lédico elo Centro ele Saúde e Di
retor do Hospital "::--':erêu Ramos"
CL1NICA :\IÉDICA ele adultos e

crianc-as ,

COXiSULTõRIO: R. Trajano, H
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CO)\TSULTA8: das 4 às 6 horas

RESID�NCIA: R. Felipe Schmidt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLíNICO

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 Campanarío
(S50 Paulo). Especializado em Hi
gien,/ e Saúde Pública pela Uni
versidade do Rio de .Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar-

'�diOgrafia
clinica - Metabolismo

basal cr- Sondagem Duodenal _

qabinte de Fisioterapia - Labora-
�' �lO de microscopia e analise clí

mca - Rua Fernando Machado.

DR. ARTHUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Clinica Geral de Adultos
Doenças das crianças

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

Preto, 64
Fone: 769 (manual

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRlJHGIA GERAL - ALTA Cf
JtUHGIA - )IOLÉSTIAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ...
F'orrnado pela Faculdade ele Medi-
cinna da Universidade ele São

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

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias )),
liares, intestinos delgado "e grosso,
t.iróide. rins, próstata, bexiga.

ti lera, ovários e trompas. Varico- I
cele, hidrocele, var-izes e herna

CO)\TISULTAS:
das 2 às iS horas, à Rua Felpe
Schrnídt, 21 (altos ela Casa Pa

raiso). Te!. 1.598.
RES1I1ENCI.>\: Rua Esteves .rc

nior. 179; Te!. :\1 764

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .Ianen-o
E S P 1<] (' I A L 1ST A

Doenças e operaçOes dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna ela GUELA DE
LOBO, elo LÁBlO LEPORINO (lá
bio e céu da uôca fendidos ce

nascenr-a)
Esôfagos('opia. broncoscopia para
retirada de ("01'PO$ estr-anhas. etc.
COXSULT.\S: (Ias 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NC,lêS :\L<\CHADO X. se -

Fone 1447

wc ... u cu III' lId .., mau ...me _ .............

DA RAJA"COMPANHIA
Pudada e. 187. - Séd.: I A I A
lNCENDIOS E TKA.NSPOBTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

«

(

98.687.816.30
76.736,401.306,20

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

Dire:ores: liDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francis�o
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

.._ .- _.....__.... _"� -..:r.-......,. -,... - .......
- 'II'.:oiir.. "_

.. - - ......v ....
- .... - ......-...-�

Oi Pálido.. Dep,uPlrado••
E.got.dol, AnêmiCO', Mãe.
Que cri.m M.grol, Cri.nç.,
IIQuíliclI. reclblrio • tonl·
fic.çio Slr.1 do org.ni.mo

San�énol
LI" D,N.S.P. rr 199, de 1921

fraqueza

,

cru

Disrribuidorq.s a depositcil"iOS:
,QSNV GAMA & elA

FLORIANÓPOLIS
CAIXA POSTAL 239

BREVEMENTE

I
I
I Dr. H. G.

.

Laboratório Clínico

Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Muntagem de rádios, Ampli
Hccdores-T'rcmsmteaores

Material importado direta
mente dos U. S. A.
Proorietário

Otomar Geor§es Bêhm
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
.

,

Florip.nópolis
�ua João 'Pinto n. 29 -- Sob.

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis

1\lolor a óleo
VENDE-SE um marca "Cli

max" - mil rotações - força
de- 6 a 8 cavalos, possuindo CGo

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritirnos. Tratar com Sid
Rei Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134.

Medina Fum. Narbal Alns de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

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

Exame de secreções.
Jlutnvaccinas e transfusão de sangue.

S.

.,

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

� =- �

I Esta é a verdade I
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)) I..............� ..
ijiJ

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

!!;;d!!i�!! ,,�����tP�!�!!.� d� ,���,��!! Io contrato de casamento de sua filha MARIA DE
NAZARETH com o sr. engenheiro

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

Apartamento 201 - Santa Tereza,

---:

AUTOMOBILISTAS
Afenção

o seu dínamo ou motor
de arranco a

OfiCINA ENALDA
Conselheiro Mafra ne. 135

Para

I------------------------------------------------------------------

FARMACIA ESPERANÇA
•• l'.r.B1.�..tleo NILO LAUS
líIo", • lUIUUlIIA _.. • na pnr.-t..

._ -- • edraqetr.. - HollleO!NdlM - r.r Z1II
� .. lIoftaelul.

.....- • aa...1NIIIrY.... _ .................

Sedas, Ccsimírcs e Lãs

CASA SA.-rA aOSA
ORLANDO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg_: «Scorpellí» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dentro em poucos dias, com a apuração total dos v�tos para a Presidênci� d
República, fará o Superior Tribunal Eleitoral procla�açao do re�ultado do pleito

da eleição do General Dulra para o posto de Magistrado
Supremo do Executivo ·Federal.

4lfândega de
Florianópolis

Comunícccéo
Os abaixas assinados, fazem ciente ao público e ao comér_

cio em geral, desta e demais praças do Estado, que, em data de
20 de Dezembro do corrente, constituíram uma sociedade in
dustrial sob a firma de Machado & Bastos, para a fabricaçã(}
ne vassouras- e produtos congêneres, registrada na MM. Junta.
Comercial do Estado, sob nO 6.036 e que se acha instalada à
Rua Santos Saraiva n" 68 fundos, (Estreito), nesta Capital
onde aguardam as ordens de todos aqueles que se digna1'ií:
distingui-los.

Florianópolis, 26 de

Florlanópolj, t �7 ele DezemDro de 1945

Solicita-se aos Srs. Con tri
buintes que fazem, nesta

Repartição, equisição de fór-

(mulas para selagem de pro

dutos suieitos ao imposto
de consumo, o obséquio de

adquiri-las até o dia 29 do

corrente mês, visto que no

dia seguin te, não ser passiveI
tal atendimento, em virtude
de Balanço.

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

NorAS POLITICAS
NÃO HAVERÁ NOVAS ELEI- torno da questão, encerrados

ÇÕES PARA SENADOR NEMlos quais verificou-se empate
PARA PRESIDENTE na votação. O presidente, en-

Rio 26 (E.) -- O Tribunal tão, proferiu o seu voto de de

Superior Eleitoral, esclareceu o sempate, a favor, mandando
caso das eleicões suplementa- que se recomendasse a maior

res.
�

urgencia aos Tribunais Regio-
Como se sabe, coube a O nais no sentido de que os se

JORNAL, levantar a questão nadares da eleição presidencial
relativa á renovação de eleí- possam ser con�ecido.s rápida
ções para presidente da �epú- me�te, para o fim colimado no

blica e senadores nas seçoes de pleito.
urnas anuladas.
O artigo 105 da Lei Eleitoral

condiciona a renovação ás con

dições previstas na parágrafo
1° do artigo 39 que estabelece
taxativamente que a mesma
só se deve realizar quando a

anulação "alterar qualquer
quociente partidário", isto é,
a eleição para deputados.
Falando a respeito a O JOR

NAL, o sr. Mozart Lago, con

sultor técnico do Partido So
cial Democrático, reconheceu
que havia um cochilo na Lei
Eleitoral, mas entendia que,
pelo espírito da mesma Lei, a

renovação devia abranger tam
bém as eleições para presiden
te e senadores.
Dias depois, o referido pro

cer dirigiu uma consulta sô
bre o assunto ao Tribunal Su
perior, que, finalmente, de
acôrdo com o parecer do de
sembargador Oliveira Sobri
nho, esclareceu que a renova

ção só se verifica na hipótese
prevista nos citados artigos,
salvo no caso de anulação de
mais de 50% do pleito, quan
do a renovacão se extende
também ás eleições para pre
sidente e senadores.
Aliás, cabe ainda esclarecer

aqui, que no caso de renúncia l\lEXOH

No decorrer ela soma dos rede um candidato a senador, a

renovação só se verifica se a sultados de ata por ala 0S funcio

vaga suceder á proclamação nários do Tribunal Regional veri
oficial dos eleitos. Antes da ficaram um estranho fato: mui

proclamação, a vaga resultan- tas urnas dadas como impugna
te da renúncia é presenciada das haviam sido apuradas.

pelo candidato mais votado na
A explicação para () estranho

fato não tardou em ser encontramesma eleição. Depois da ex-

pedição do diploma o preenchi
mento da vaga resultante da
renúncia ou de morte exige a

realização de nova eleicão. Jvias
esta é uma outra questão que
o Tribunal não considerou, por
não constar da consulta.

.

* * *

PARA A PROCLAMAÇÃO DO
PRESIDENTE ELEITO

O desembargador Oliveira
Sobrinho, apresentou, também
relatório sôbre o projeto do
ministro WaJdemar Fakã.o,
apresentado há dias ao Tribu
nal, relativo á adoção de pro
vidências tendentes a dar mais
rápido andamento aos traba
lhos finais de apuração do pleito de 2 de dezembro, de modo
a que possa ser feita no mais
curt? prasa, a procla�ação do
presIdente eleito.

O parecer do relator foi fa
vorável, mas o ministro EdgardCosta e o sr. Sá Filho se

ma-,nifestaram em desacordo sus
-citando animados debat�s em

Dezembro de 1945.
ROMEU MACHADO
LOURIVAL BASTOS

Decisão do chefe de Polícia de ParisEm Florianópolis o ceronel
Ma�edo Soares Paris, 26 (R) -- O chefe de

polícia desta capital, sr. Char
les Luizet, informou hoje ao

Conselho Municipal, que deci
dira determinar o fechamento
de tôdas as casas de tôlerancia
no Departamento do Sena
(Paris) e seus subúrbios ad
jacentes. A data em que se ve-* * *

Tribunal Regional e elas por lá rificará O fechamento não é
Rio, 26 (E:) - O "O Jornal" ficaram como ::;e fossem impugna- conhecida.do Rio, publica o seguinte: �-

das. Mais tarde, voltaram essas A decisão tomada pelo chefe
Apesar de não estar concluido

urnas para o depósito, sendo iso- de polícia vem em seguida á
ainda, o trabalho de apuração ladàs à espera de uma decisão a resolução apresentada pelado pleito presidencial, já os se- respeito da apuração ou da anula- conselheira Marte Richard,tores estaduais se movímen- ção definitiva das mesmas. Eram

I que declarou quinta-feira últítam para as eleições locais. exatamente em número de 89, ma que havia de seis mil muNumerosas composições são es- pertencentes às .�ec�ões e z�na,s llheres registradas na polícía,peradas, não sendo estranho
que O JOR�AL ja divulgou ha va- com tres médicos para dirigique, em alguns municípios, rios dias. rem o serviço de inspeção decandidatos de conciliação pos- Ontem, em vista do observado saúde. Acrescentou que o índi

sam obter os votos de pessedis- pelos funcionários do Tribunal. ce de moléstias venereas au-
. RITZ Hoje, Sa.-feir8, àttas e udenistas.

comprovou-se o engano dos presi- mentou consideravelmente e 17 e 19,30 horasAs notícias mais recentes dentes de algumas Juntas, isto é, alegou que as casas de tole- Se..Ões ele!!antelsôbre O assunto chegam de muitas das 89 urnas dadas como rancia foram centro de esnío- Spencer Trocy. Mlchey R�on.ySanta Catarina, onde, segundo . o

.c

Melvyn Douglas e FreddIe, impugnadas já estavam de fato nagem durante a guerra. Bartholomew eminformantes conhecedores da apuradas sem qualquer impugna- Na mesma reunião do Con- MARUJO INTREPIDOpolítica do Estado, se iniciou cão. selho o conselheiro Corval, A vida aventurosa. romantice
um movimento para lança-

o

O próprio secretário do Tl'ibU-1 declarou que os "proprietários de.astrosa dos homens que lu'
1en da candidatura do atual .. .

.

tltuí com as tormentas e o. tub�n
nal, sr. Armando Mala. decl�lU das casas de Pans cons I uiam Um Btlpetáculo gigont6�interventor sr. Gallotti, ao go- efetuar pessoalmente a conferên- um grupo poderosamente or- fanta.tico ..vêrno do Estado, com o apôio da das urnas impugnadas, ata ganizado, representativo de Livre:de cenlurade uma ala do P. S. D., do Par-
por ata tendo verificado, até on- considerável fôrça financeira". No progra�a.: FBtido Trabalhista e de outras tem que o número dessas urnas Seus lucros durante a guer- Cine, !orndal BD�QIiI116Ilro

o Dld
,.

t locaí
,

.. . - NotICIas o la - ornapon eraveis �orren es �cal,s. subia a G5. Yerificou ainda que as ra excederam de cmco milhões Pre os: 00 à.1 17 horal o 3,60 02,Essa

candId.�t�ra
sena

lan-, demais,
incluídas na .li.sta das 89 i de libras por ano -- acrescen-

ç
ãlil 19.30 00 único 3,60

çada em oposiçao ao, nome já divulgadas, estavam realmente tau o sr. Corval. --

apresentado.pelo sr. Nereu Roa- apuradas, conforme atas assina- Emile Bure, redator do ROXY Hoje, 5oa·feira, àJ
mos e podena mesmo - ace�- elas inclusive pelos .representan- "L'Orde", amigo de Clemence- 19,30 horas
tua-se - con.forme evoluçao tes dos diversos partidos, príncl- au, primeiro ministro francês Ultima exibição

11t t t R't Hayworth e Gene Ke y IIdos acon ecimen os, con ar
palmente do Partido Comunista. na última zuerra criticou se- n:o�s deslumbrante e maravilh

.com o apôio da U. D. N. cata- Esclarecendo definitivamente veramente � medida de fecha- tecnicolor mu.ical feito até hOlrinense. êsse caso. a Secretaria elo Tribu- menta das casas de tolerancia, M o D E L O S
'd>!< >I< >I< nal Eleitoral Regional dístríbuí- dizendo' ""Em Nova York Um espetáculo alegre. div.ertl 00

"CRXAS ri\lPl:GXADAS - " ,.

"'1
'

romântico, com as maravIlhorá.amanhã uma nota oficial à im- nao ha casas publIcas de I U"L composições de Jerome Kern.
prensa, cliscrimi nando as urnas No programa:
impugnadas, secção por secção, e PARA AL IVIAR O Vale do S. Froncíscc - DFB
citando os IPOtivOS determinantes

S
PreçoI : Cr$ 3.60 e 2.40 -.;

das impugnações, constantes elas OS ZUMB I 0·0
Domingo. no RITZ. Donald <?co�OIrespectivas atas.

E A O I F ICU L- Peggy Ryan. Jack Oakíe e
>I< * * Ann Blyth em

DAOE OE TRADIÇÃO ARTISTICA
Um romance de uma fomílitJ;"

OUV IR «vaudeville»o com lual agruraf'
triunfos. sempre inesperodtl. \

são", mas a moral não é me",
lhor por isso, e, as doenças v
nereas não são em númsn
menor, ao contrário, terno;
muito que aprender dos Esta.
dos Unidos, mas deíxemo-n
com sua pretensa virtuosa in
tolerancia" .

Argumentou Emile Bure que
o remédio seria pior que
doença e que surgiriam b�E.dancingues e clubes notupYl
que não ofereceriam a mes,a

garantia das "casas" colocada,
sob fiscalização, direta.

Acha-se em Florianópolis. já há

dia., o snr. cel. Edmundo Macedo
Soares e sua exma família.
O ceI. Macedo Sqares pretende

panar entre nó. o dia de Ano Bom.
O ESTADO. muito cordialmente,

laúda ao ilustre militar.

LEIAM A REVISTA
O VALt DO ITAJAI

OS VOTOS DAS "CRNAS QCE
AINDA FOREi\[ APl:RADAS

t
Afonso L. de Assis,.
família, João A. de Asll

e família, GustavO
Assis e família, convida
seus parentes e pesSos

. t' eJl)amigas para 8SSlS Ir.
Missa que por alma .de SU� �Aquecivel mãe, sogra e avo

SIRIA SERAFINA DE AS
mandam celebrar no dia _29f
corrente, sábado, na Igreja
Francisco, às 7,30 hofaS.

,.

'1�

'ela, o que. aliás, foi comprovado
pela reportagem ele O JORNAL. O cômputo fornecido pela Se-
Ao ter início a apuração elas cretaria elo Tribunal Regional e

urnas no Palácio Tiradentes, .fi- sujeito a retíf'icaçôes. poderá ain
cou decidido que as urnas impug- ela sofrer alterações no tocante às
nadas deveriam ser remetidas pe- eleições para presidente da Re
las Juntas Apuradoras ao gabine- pública e senadores, pois a êle te
te do presidente elo Tribunal e as rão de ser adicionados os votos
urnas vazias devolvidas ao clepó- elas urnas impugnadas que o 'I'ri
sito situado no pavimento térreo bunâl mandar apurar. Só então a

elo mesmo Palácio e sob a guar- soma será definitiva para procla
da ele forte contingente da Polícia J mação elos eleitos.
Militar. :N"ela não influirá a realização
Muitas Juntas. porém. conf'un- de eleições suplementares nas

diram as instru�'õcs a respeito, e secções tle urnas anuladas. elei·
rel1leteram urnas .iá apurac1as lla- ções essas que serão esclush'a·
ra o _gabinete elo presidente elo, mente para deputados.

Se V. S. sofre de aturdímsnte
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é azra
davel ao paladar. As pessoas qUI>
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem. provando êste remédio.

Impertaçâo
.

Rio - (E.) - O ministro da Fa

zenda mandou suspender as in
,

trucões que regulam o regime d

licença prévia para importação, �
produtos, até que o seu Ministerl
e o do Exterior confeccionem li

lista definitiva dos mesmos.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS,. ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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