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a enxurrada de impugnações, recursos, protestos, perícias e demais rabulices e

subterfúgios, têm intuitos protelatórios e visam obstruir o andamento regular dos: 'I
trabalhos de apuração eleitoral e sua final decisão. 1:1

(li':11

O abono de emergência ":\

Ano XXXI I Florianópolis Sexta:eir8, 23 oe Dezembro de ,1945 ! M. 9567

ruo, �i (1). c.) - o ministro da Pazenda declarou, ontem
aos representantes da imprensa acreditados junto ao seu ga

binete, haver o govêrno considerado o abono de
'

emergêncía
extenxívo aos meses de outubro, novembro e dezembro, ao in

,és de novembro, dezembro e janeiro, eomo havía sido estabe

lecid () anteriormente.
Adiantou, depois, o ministro rires do Rio, flue o presiden

te José Línhares aprovou, em consequência, o aumento do

iuudonalismo cívtl e militar da União, a partir de janeiro de

1946, nos moldes da tabela organísada pela Comissão presidi
da pelo gal. Jlell(les de JlOl·ais.
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· - · I faleceu Lord leres ISôbre o Livro

sr. ampalo orla e a onstllulçao em prOjeto Londres, 27 (1� P.) - Após tn�s Didàtico
Ri�, 27 (E.) - .1.'{�gressou c�m ISSO dizer que as aspira- vel se tivesse de liuar com ba- semanas de doença, morreu o alrui- Rio (E) O presidente da

de Sao Paulo, aonde roí passar I çoes modernas, quando tunda- ses democráticas na contextu- rante Lord Kevcs, Ulll dos grandes República assinou decreto-lei, con

O .Natal com s_ua f�n:ília, o mi- i das em necessidades protun- ra do Estado? hcrnls da marinha e líder do cspe- solidando a legislação sobre as

nístro Sa!llpaIo DO�'Ia, . I das da natureza humana, de- Como fôsse inquirido sôbre tacular ruidc contra Zoebrugge, condiçôes de produção, importação

Na capital bandeirante, o tl- vem ser atendidas nas leis. As a conveniencia de adotarmos da primeira grande guerra. Keyes c ut ilixacüo dos livros didáticos,

tular da Justiça,
.

confirmou, reivindicações sociais não po- o parlamentarismo, o ministro morreu aos IX anos de idade. que passa a ser livre no país, sal

como constava aqui, que eíetí- dem ser desprezadas. Todavia, Sampaio Dória assim se mani- Deixa uma larga soma de serviços vo aqueles escrltos em Iingua es

vame�te.' _?á um projeto de é previsto considerá-las sem o festou: "Não sei o que a cons- à lngtaterra e à causa da paz. Foi trunge ira, destinados ao uso de alu

con:>tltUI�ao em est�do. D�le, sacrifício da liberdade, que é tituinte vai preferir. Será um observador junto ii frota dos Esta- nos das escolas primárias.

porem, nao �ons.tam _lllovaçoes a suprema liberdade humana, contrasenso querer praticar, dns L'nidos em outubro de 1944, Para os efeitos dessa lei, funcio

que a experiencia nao tenha O ideal é a fartura econôrni-] ao mesmo tempo, o regime Ie- tendo participado dos ataques aé- narú, no :\Iinisterio de Educação e

aprovado, sendo preservado o ca sem o desprezo á liberdade, I derativo, no que este tem de I'('OS e desembar-ques em Leytc, nas Saúde, em carater permanente, a

r�speito int�g�al á trad�ção ju- e,. so?re�udo, com o respeito' á[puro, e o regime parlamentar. Filipinas. Grande parte do êxito na Com issáo Nacional do Livro Dioa-

rídíca e política do pais. dígnídade de vida. O que se dá na Inglaterra, não lula contra os submarinos deve ser tico.

Revelando a seguir, que o A constituição terá de depa- se repete em nenhum outro creditado a õle. Pelo art igo 26, não poderá ser au-

projeto aludido se abeberou na rar com uma lei constítucio- país. O parlamentarismo, fora o seu filho, tenente-coronel Geo- torizado o lIS'O de livro d'ldaUco

constituição de 1891, por sua nal. Essa ou aquela. Ou Ias- ra Inglaterra, há de se estio- frev C. T. Kcves f'o i morto em ação que atente de qualquer Jorma ccn

vez inspirada na dos Estados cista ou democrática. Aceitará lar, fenecer ou reduzir-se ao em 1941. quando chefiava uma ope- tra a unidade, a independência ou

Unidos, o sr. Sampaio Dória ou rejeitará livremente o que aparato das formulas vasias ração aérea contra o quartel-gene- a honra nacional, que contenha

acrescentou: "A constituição encontrar. Não seria preferi- de realidade democrática". ral de HOlllll1el na Africa do Norte, pregação ideológica ou indicação

�:llif�;:��:���f�� ::t� O regresSo do sr. I M-lo·lsle' r-lo da Sau'deIPu'.bll·ca ��:�;:::,:��!:�:�:��:�����:,��:)i::�:;�::���:
solidoy. a República entre nós � Washington Luiz i

",

'

,:\s �"Ol:Ç,�S. Armadas ou às demais

�f,' deu ótimos resultados. Os er
'�', ')7 F) I r . ,

., O' .. "
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IIl1StltUIÇOCS
nacionais.

TOS e males de que a acusam!, 1)'
- (",

-

/101. n::1 11 dl.�- Rio (E.) -- Não é de hoje go a tão elevadas funçoes, con-
são reais em parte, mas todos ": l,(Ue o. SI.",� ,��h:.�",IO�1 I�Ul�, que se esboça um movimento' sen!iu o ex-dir�tor. na ampu- N"NHUM PROJ"TOsanáveis. Nada há perfeito, eo-!

q,lIt. ,tem ,sl�a .,' l.�](h.ncI� �Il� �o, a favoravel á criação de um úní-] taçao dos mais importantes fi fJ

mo obra do homem. O essen- �::.I�'. rJes�le 'd�!(�S an(�s, .:�stal:l/e co ministério, com um grande I órgãos do D�pa�taxrento Na- Rio, 27 (E.) - Um matutino r-e-

cial é que, a cada ímperfeição
I �.",I (s�o ,ao BraSIl. POI., via 111<11 i ti-

quadro de técnicos, para se' cional de Saúde", gistrou que o mirisitro Sampaio

que se verif.ique, providencie-Illla: de nl i (I de p�)lJ,C�S ._elldS. , ,
' .

.

uedícar á saúde pública. Essa Passa, a seguir, o dr. Marce- Dória estava elaborando um proje

se' na emenda, correção ou me-l S. s., em conv e: saçao
. t:ldol1�c<l idéia volta agora á baila ás lo Junior, a fazer severa cri- to de constituição para apresentar

lhoria.
,

I �0I.11 pessoas .ele" Sl�.�S, rel,�çoes, �l�- vésperas da composição d� no- tica á gestão do dr. Barros ao parlamento. Adiantou' mesmo

A constituição de 1891 e a
jOllHOU que chegai d ao Hill no pru- vo govêrno de que será presí- Barreto, naquele depal'tanlen- que a importante matéria estava

mais 2erfeita de quantas hou-
XilllO dia vinte de jan'ciro. dente o gal. Eurico Dutra. to, enumerando, também, 30b sendo C01l1iposta na imprensa na-

ve no mundo. Por que deixa-la

A t
.

d
Debatendo o assunto, o dr. seu ponto de vista, o que deve- cional, do:nde as provas iam e "ol-

á margem, como quem, tendo au ODOmla O Marcelo Silva Junior, chefe da ria ter sido feito. tavam pm'a o gabinete do sr. Sam-

á mão agua cristalina e pura, O· t -t F d' I Secção de Organização do Con-
-- - paio Dúria.

vai saciar-se .em agua chilra, el IS ri o e era trole do Serviço .Nacional, ?a La 6uardiá repre- Ouvido, porém, a respeito, o sr.

barrenta? FOl o que fez o Bra- Hio, '2i (E.) _ O cônego Olimpio Peste e docente llvre de Hlgle-
En

Brilo Per('ira, diretor da imprensa

sil em 1934,' O 9�e indica o de .:'IIc1o sempre foi autonomista �e, fez largas obse.rvaçõe� sô- sentará os f.. UU. nacional, quando ao que toca à sua

bom senso e atuallza-Ia. Quero "uma palestra, a propúsito dos pro- ore aquela necessldade, das 'T" v '1' 9-, (1- P) _ I
repartição, desmentiu, dizendo:

.

t·
.

t
.,0\ a 101" - .. ,:} "AI é esta data nenhum projeto de

J)lemus

d"
() ,distrito, confil'lllou s'cus quals ex �almos os segUIn

es, GUa,rdia
declarou <[ue ticeitara' a

'trecho consl i tuiçã'O recebemos do :\Un isté-
prinl'lpios, particularl1lente, no que s:. .

'
, indicação do seu nome, como repre-

.

"Q d f 1 rio da J usliçH ou de qualquer outroinll'rcSSa ii inuependênci a politico- uan O
.

a Imprensa ocoa l- sentanle do I)I'esidente Truman. na
za a n d d d d d órgão governamental. A notícia

administrativa da capital da Repú- eceSSl a e �. e� ?!)ra� '--IJOSSe do ,presidente do Brasil re-

I ' S mento d I t r o f
que eslá sendo rJinllgada, de termos

bica. ,·ou autonomista e acho que. .e � guns mlnls eIs, e
,centemente eleito, !reneraI Euric'O

,

lmpreSc d I I b
� remetido as provas finais de um

so assim os moradores se interessa- ln lve �'e e_m rar a.s Gaspar Dutra. Acentuou La Gua'l'-
,

I f I
.

I vantag'en<:: da cnaçao do MI tal projeto ao ministro Sampaio
rao, (e ato, pe a sua cu ade, cou-

. '. u, "

-

dia que está aguardando instruções
sa "ue atualll1ente apenas fazem os nIsteno, de Saude, c�m. c��r�- de selltl'do.

Dória, não tem fundamento, por-
"

'"
_ 'Vashington nesse

que tem impostos a pagar. Acho ter autonomo. Mas so ISSO nao ql1e, como estou afirmando, 'l1e-

que caberá à Constituinte deJibe- bastaria. O essencial é que o CONTRIBUA
nhum original ela natureza do que

rflr a rl'speito". Desmentiu o cône- mesmo fôsse entregue a um para a Caixa de Esmolas a08 Indi. se aponta 110S foi .rncaminhado".

go Olímpio, os rlll1lorcs sôbre a técnico com aptidão' especiali- lI:entes de Florianópolis.
EVITE ABORRECIMENT�

e\'l'ntualidmte de sua eandidatura, zada e dotado de espírito apo-

N'
com pedidos que podem ser evita.

acrescentando crue não é ca'l1didato lítico, para o desempenho da ovas esperan�HS dos. Contribua para a Caixa de Es.,

e ((ue não tê1l1 hayido demarches complexa missão. 97 (U)
molas aos Il\digentes de Floria:uó�

Chungking, '-' . P.
_

ncsses scntid'o. A ditadura barretiana, exer- Surgiram novas esperanças de I t ê Icida durante cerca de dez aw,s n er sses pO oueses·que se concerte uma tregua de

Repercutiram bem no Departamento Nacional princípio de ano nas lutas en- Hio, '27 (E.) - O ministro da
Saúde, evidencia a premencia tre as fôrças do regime de Ye- F:c>zenda baixou uma eircular, diri

Hiu, 27 (E.) - Chegou ii Gunna- dessa condicional.
nan e do govêrno central chi- gida aos chefes das repartições su-

O ex-diretor daquele depar- .nês, e de que se dê começo em bordil1adas, declarando que, de
tamento, com maifesta defi- janeiro às conversações entre. acôrc]'O com () ayiso de seu colega
ciencia para administrar, na

os dois partidos dissidentes pa-I do Exterior, a representação diplo
sua política centralizadora, lla- l'a pôr fim às suas divergên- múlica consular da França, assu-
da fez de construtivo, em tão cias, Esta tregua facilitará miu, com aquiescência do nosso
longa gestão, senão aproveitar, grandemente a tarefa do 0'0' 'mo t

-

d
.

mediocremente, em obra l�l<t,
con- '" 'c ,a pro eçao os lIltct'csses

terial, as vultosas verbas C0n-
selho COll'sultivo político. poloneses no Brasil.

------

cedidas pelo govêrno deposto,
através de uma fórmula ongI
nal de atuação pública - faz-'�:

depressa, mesmo que errado,
- diminuindo, assim. lamen
tavelmente, o prestígio do e.=u'

go que Osvaldo Cruz, Carlos

Chagas, Clementino Fraga e

outros tantos elevaram no

conceito público e científico,
Além disso, por motivo de

acomodação política e d� ape-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Progrietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
------_.� '�-_.__._------ .._-- -

bara o transatlântico espanhol "Ca
bo de la Buena Esperapza", trazen
do IH passageiros para o Hio e :!09
em tnlnsito para os portos de Puer
lo Catwl1o, Lisboa e Barcelona.

A margem da politica
BUENOS AIRES, 27 (U. P.) - Numa circular distribuidoa:

pelo Cardeal Santiago Luiz Copello, Arcebispo de BUe'llos
Aires, os Ipadres de todo o país receberam ordens de se abs
terem de atividades políticas. Esta ordem determina que
eles "devem se abster de qualquer política partidária, ficando
lhes proibido fazer discursos, não só dentro mas também fora
das igrejas, q ue se refiram a assuntQ.s puramente políticos" .

As mesmas normas deverão 'prevalecer nas conversações pri
vadas.

Tentativao de
assassinato
Batávia, 27 (U. P.) - Um

carro onde se encontravam 5

jovens eurasianos, vestidos
com. uniforme holandês, deteve
o automóvel em que viajava o

primeiro ministro Sjahrir, des
fechando-lhe um tiro que fôi

atingir o radiador do carro.

Depois disso, se aproximaram
mais 15 eurasianos, tam ...ém
,em uniforme holandês, mal fu
giram com a aproximação de
um carro'patrulha britânico.
Batávia, 27 (U. P.) _. Fra

cassou redondamente a tenta
tiva de assassinar o ptimeiro
ministro javanês, Sutan Sjah
xiI', quando um grupo de as

saltantes atirou contra o seu

carro. O primeiro ministro e

um outro ocupante escaparam
jlesos. Os ingleses prenderam
-cinco eurasianos. O primeiro
ministro - que conta atual
mente 35 anos - é a figura
primordial nas relações entre
aliados e javaneses. Ele vem

insistindo para que seus parti
dários tenham moderacão. An
te,ôntem êle voltou de uma ex

cursão que fez pelo país. Du··
rante a sua ausência, os ingle
ses prenderam vários eurasia
nos, que tentaram arrombar a

sua casa.'

Entre os passageiros que se des
tinaram a esta capital. an'otamos D

sr . .J (lsé Roberto de .:'lIacedo Soarl'S,
embaixador do Brasil no Crllguai,
que veio, em viagem oficial, tratar

COI11 o llIinistro Leão Yeloso de as

suntos pertinentes à sua e111baixa
da.
Falando sobre as elciçües no

Brasil, disse: "Hepercutiram ll1uito
hem as últimas eleições. O povo

uruguaio interessa-se 60bremodo
pelas nossas coisas, e a denmerati

z,'çiio do Brasil lera há :u..uito cspe-
rmkl ali COl1l0 ineYÍllln·i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Confederação Nacional do Comércio
RUA DA ALFANDEGA, 107 - 10 ANDAR - TELS. 23-5.244 E 43-3.874

DISTRITO FEDERAL

EDITAL

IMPOSTO SINDICAL

Para os Estados: - AMAZONAS - PAHA - l\IAHANHÁO - PIAUí
- SERGIPE - BAHIA - ESTADO DO mo DE JANEIHO - ESPíHITO
SANTO - PAHANA - SANTA CATAHINA - }IATO GROSSO - GOlAS
E OS TE.HIUTóRIOS FEDER.;\IS.

A CONFEDERAÇ.�O NACIONAL DO. Cm,lÉRCIO, entidade sindical
de gráu superior coordenadora dos interesses do comércio em todo ter
ritório nacional e reconhecida pelo Govêrrio Federal, através do decre
to n. 20.068, de 30 de novembro de 1945, publicado a fls. 18.201, do Diá
rio Oficial, de 4 de dezembro corrente, torna público que, nos termos
do artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho, todo e qualquer
exercente de atividades econômicas ligadas ao comércio em qualquer
parte do Lerritório nacional, conforme discriminação abaixo, estabeleci
dos em Municípios ou Estados, onde não existirem Sindicatos de Comer
do 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 Lodo o

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

a esta Confederação, nas condições acima citadas são:

a) - CQl\fEJRGIO ATACA,J)ISTA: 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 ferrage-ns; de maquinismos em geral; de materiais de constru

ção; de material elétrico; de minérios e combustíveis minerais; de pro
dutos químicos para a indústria e lavoura; de drogas e medicamentos;
de pedras preciosas; de joías e relógios; de papel e papelão.

b) - LOJISTAS DO COMÉRCIO: (estabelecimentos de tecidos, ves
tuários, adornos e acessrios, de oheto de arte, de louças finas, de ótica,
de cirurgia, de papelaria e material de escritório, de livraria, de mate
rial f'otogr áf'ico, de móveis e congêneres); Comércio varejista de carnes

frescas; de gêneros alimentícios; de produtos farmacêuticos; de maqui
msmos, ferragens e tintas (utensílios e ferramentas); de material elé
trico; de automóveis e acessórios; de carvão vegetal e lenha; de CQm�

bustíveis minerais; de vendedores ambulantes (trabalhadores autôno
mos); dos feirantes.

c) - AGENTES ACTôNO�WS DO COlVIÉRCIO: corretores de mer

cadorias; de navios: de imóveis ; despachantes aduaneiros; despachan
tes de estrada de ferro; Ieilo eiros ; representantes comerciais; comissá
rios e consignatários.

d) - COlVn�RCIO ARMAZENADOH: trapiches e armazéns gerais de

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

produtos.
c) - TCHIS:\IO E HOSPITALIDADE: empresas de turismo; hotéis

e similares; restaurantes, pensões, bares, cafés, leiterias, confeitarias,
clínicas, casas de saúde; casas de diversôcs ; salões de barbeiros e ca

hcleiros, institutos de beleza e similar-es; empresas de compra e venda
e locação de imóveis ; serviços de lustradores de calçados.

2' � As guias para recolhimento do impôsto sindical devem set'

procuradas nas Coletorias federais, Prefeituras ou Agencias do Banco
do Brasil. Numa dessas entidades l) contribuinte encontrará as guias e

poderá obter informações sóbrc () assunto.

3 - O Impôsto sindical deve ser pago por intermédio dessas guias,
já preenchidas, cm 4 "ias, ao Banco do Brasil, ou nas localidades onde

não houver agencia ou filial desse estabelecimente bancário, aos demais
estabelecimentos bancários nacionais.

Hio de Janciru, dezembro de 1945.
Pcla C()�FgDEnAç.�O :\'AClO:\'AL DO CmnmCIO.
(ass.) João Daut d'OJiveira, Presidente.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

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

IRua Trajano, 23 • Fio rianõpolis I

�---------- .w ....' ...

ADVOGL\_DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
Dr. r. r. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt S2 =:: Sala 5

IEdifício Cruzeiro - Florianópolis.
...----------..----------------------------------�..----.

Metropolita naCúria
Crísme

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
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 Hoboui, Secretário do Arcebispado.

� � _ �

3 motiVOS de preferencia:

I .0. «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» po..uem a

maior frota Aérea da Sul América. integrada '1>' r
aviões dCIII tipo. moi. modernos e velozes: os « «DOU

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

2 011 «Serviçoll Aéreos Cruzeiro do Sul» têm no corpo
de tripulantes 10 bi-milionários e 23 milionários do
ar. o que .ignifica tirocínio impecavel e experiên

cia va.ta. garantindo segurança abaoluta GO. seu. aviões.

I 3 Os «Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul» oferecem
confôrto perfeito ao. pas.ageiro. e pontualidade

I máxima na chegada e partida de .uas máquinas.
que servem a cêrca de 70 localidade. diferente•• de nor
te a sul e de le.te Q oeste do país.

16a. Circunscrição de Recrutamento
CQNVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1925

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 ínsub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 50 B. E. M. Porto União;
20 B. Frv. Rio Negro; 6a B. L A. C.; 1313 B: C: Joinvile; 32°
B. C. Blumenau; III/20° R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12c C:
M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuírem certificado de alistamen
to, antes de se apresentarem 110S P. C. acima indicados, deve
rão procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documento.

F'lorfanópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Teu. CeI. Olímpio lUourão Filho, Chefe da 16a. C. :fL

•

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

FARMACIA ESPERANÇA
de Fumaee.tleo NILO LA tTS
Boje. lIlIUUlU .........�b

....... ...-a..• ..araacetr.. - jf__padu - rei .....
� Ce lIorraeJla.

b .....,.&a!la �

o D�r�rt�n�O I
Redacáo c Oficinas á rua JI.Ú(�

Pinto li. 5
. DIHETOH DE HEDAÇÃO::

"

,i�. l!(�Il1(�sceno da �i/V((
(,hHENTE: D. S. Lino

I
HELATOH: E. Flores

ASSINATURAS
Na Capital

I
Ano CrS
Semestre CrS
Trimestre CrS

I' Mês.......... CrS
Número avulso CrS

I Númer.o avulso
I domingo... CrS O,5!}

I No interior
,Ano CrS
I Semestre Cr$
I Trimestre. CrS
I Número avulso CrS;
I _

! Anúncios mediante contrato
,

,

80.00'145,00
25,00
9,00
0,4()'

90',00

1:'),0°130;00 r

0,50

I Os originais� mesmo não,

II publicados, não serão !devolvidos.
! A direção não se respon-.

I sabiliza pelos conceitos Iemitidos 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 iornel ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

I NOSSAS SECÇõES
Direção de A. Dornasceno :

Viela Militar
Notas Ruraes

Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária

Jurisprudência
Kotas Científicas
Governo do Estado
Fatos Políticos

Natas Locais

pg. 3

Direção de D. S. Lino :

j\' oticiário Estrangeiro
N'otícias do País

Pelos �Iunicipios
Estatística

Esportes
Notas. da Prefeitura

Vida Escolar

1 !!

2

5

6

6

Direção de E. Flores:

Magaxine
Concurses

Vida Social

2

2

3

5
6

Kem todos sabem

Religião
(

Reportaacn s de : , .

D. F. de Aquino pg. div.

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes 7

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PR CZA120 LEITOR: Se o que ,he

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

pai-a que al e utua falta não' se repita; e

1\ÃO O escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami
nhe-a á SECÇÃO RECLAJ\fAçüf!;S,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de rl i reito, recebendo v. s. uma informe
ção (10 resultado. embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a r-ecta

mação nem a providência tomada.

Aparêlhos elétr.ic�s
A Instaladora de FloJ'1anopol!�,

à rua Trajano n. 11, svísa à sua dís
tinta freguesia que dispõe de ope
rários halnlitados para executat
instalações de Luz e Fôrça em ge
raI, fornecendo orçamento grátis .8
sem compromisso para seus serVI"
ços. . tiPossui também oficina especta."
zada com técnicos profission�
para' consertos de aparelhos elé�
cos, enrolamento de motores e

e
namos, estabilizadores, ferros .!ru.,
engomar, fogareiros, aparelhos -::: \
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,CLUBE DOZE DE AGOSTO-Baile de São Silvestre-31-12-45. Reveillon
1-1-46. Reservas de mesas, a partir desta data mediante

o pagamento de Cr S 10,00 por mesa.

I
...

,

-

VidiSocia-n �o�o������n�i'�émq�u����!r�� tando esclarecidos todos os I da energia atômica, outros as

pontos, exceto pequenos por- suntos serão discutidos em

FAZE}! ANOS HOJE: menores os ministros das Re-I Moscou, serão assuntos que
lacões Exteriores se reuniram interessam, primordialmente áAL'l'INO OLIVEIRA ôntem á tarde, ás 14,30 horas, Grã-Bretanha, os Estados Uni-

Festeja hoje o seu aniversá-l no Palácio de Speridonovka. dos e a União Soviéti�a. Pare- !.... _

rio natalício o nosso contera, Espera-se que todos os traba- ce provável, com efeito, que

Irâneo sr. Altino Oliveira, pres-) lhos _sôbre o:, assuntos �m dis- sejam aborda?o�, entre oU,tros, I SAVAStímoso agente da Empresa I cussao termmem hoje a noite. os casos da Pérsia, do Extle�o I Dr.Auto-

viaçã,o Catarinense, nes-, Nos círculos bem informados Oriente e dos, Balcans, esse

UI-I _ Reassumiu sua clínica, nesta Capital, o dr. Savasta capital. afirma-se que se chegou a um timo responsável pelo fracass? Lacerda, oto-rino-Iaringologista.Ao distfnto nataliciante, !
acôrdo geral sôbre questões de da reunião do C.onselho de Mi-

nossos melhores votos de f'el i- suma importância para a cons_- nistros do Extenor de, Londres.cidades. I trução da paz do futuro. E Para a França, 0, que mte::essa,
d E I I d tri I

'*
I verdade que nem tôdos os pro- acima de tudo, e a questao do Diplomandos a sco a n us riaA data de hoje assinala a blemas que afligem o mundo, controle da Alema�ha, u!l1apassagem do natalício da poe- possam ser solucionados, mas vez que a mesma dIZ respeito, de Florianópolistísa d'astorina Lobo S. 'I'hdago. o certo é que foi feito grande diretamente, á sua segurança

.

-

>x' I progresso nesse sentido. futura. Invadida três vezes pe- P. Alegre, 27 (E.) _ Na ma-j O sr. �ugustin Ferna�de�Faz anos hoje o sr. Elpídio Informa-se que se obteve los alemães, num período de drugada de ante-óntem, apro- Pena, perito d�quele espeClall�Nascimento Valgas. ;, acôrdo sóbre numerosos dos 70 anos apenas, a França con- ximadamente a uma hora, ir- dade, procedera ao exame no",� >X'
I principais pro'blemas discuti- sidera um objetivo primo:'di�l rompeu violento íncendío na ,,-�"n1bros, devendo apre-eu-

.

A menina Janir Paim vê dos pelos três ministros do Ex- de sua política externa a llq_m- fábrica de adubas da firma tal', oportunamente, um laudo
passar no dia de hoje mais terror A tensa atmosfera que dacão definitiva da capacida- Luchsinger Madorin & Cia. a respeito.uma primavera. I prevalecia depois da conterên- de 'agressiva da Alemanha. É Ltda., situada na margem do _-.-:=- _

».' I cía dos chanceleres em Lori- visando tal finalidade que o rio Gravataí, na estrada que Religiãoo jovem Oscar Vieira de dres, foi agora eliminada, e o govêrno francês se mostra liga Pôrto Alegre ao vizinho
Souza, estudante, faz anos grande trio de ministros

.

do partidário intra_nsigente da município de Canôas, ficando Catolicismo
. hoje. I Exterior. está agora reunido internacionalizaçao do Rl?-ur e

o estaoelecimento completa-'1.' 'no mesmo espírito de colabo- da F.'henania. Pode-se díscor- mente destruido. O SANTO De DIAA menina Virgínia Maria ração q�e existia d�rante o� dar do� mé�odoB proposto�, . O fogo foi notado pelo guar- 28 DE DEZEMBRO'

o dia de hoje. I negros dias da guerra. Um dos mas nao da Justeza do objetí- da particular da firma,. a.le- Os Santos Inocentes de Belém
faz anos n

.

I" ímnort id d
,.

di
,

di da vi

.

* I fatores pSICO OglCOS impor an- VOo Na realí a e, e m ispensa- xandre Custódio de Oliveira, Pouca cousa pode izer-se a VI-O sr. Marquez de Diniz, tes dessa conferên:ia, é ��e, no vel que seja extirpada. pelas que, tendo verificado ligeiro da dêstcs santos; pois, trata-se det 1 t residindo no Rio momento, os tres mmístros raíses, a velha agressividade defeito num dos focos de luz runs meninos, todos com menos de
a ua men e

1
_

E teri se co A'

Iit: te tra .

d f d
d JJ

.

faz amos no dia de das FJe açoes x eriores '" -

gerrnamca, po I icamen <:t
-

interna, que acendia e apaga- dois anos de ida e, que oram e-�h�'e�ne'lro, nhecern já perfeitamente, po- vés d�. liqm�açã�, do na�sm,o I va, foi ver de que se tratava, golados por ordem do rei títere
' AJ '1 stre conterrâneo dendo-se c o m p r e e n d e r na e do junzensmo e, mIlItar-I ocasião em que notou nuvens Herodes. Contudo e a despeito da

o nosso 1 u
'l'd d

.

do que em t t "d fi acão de I f t ta
"O Estado" saúda cordialmen- atua 1 a e mal� _ men e, a raves ,a. xaç

. de fumo saindo pe as res as tenra i.dade, são eloquentes es s\. .'
I qualquer outr� epoca, fator es- fronteira.s estratégicas e.medi- das portas.

A
crlanças. Falam-nos da tremendarire. * ,.. * I se que podera provocar gran- das destinadas a Impedlr_ que Ato contínuo, foi ele desper- injustiça a que as paixões podemBÔDAS DE PRATA 'des. be_nefícios n!l futura as- o poderio industrial alema<? se tal' Pedro Rodrigue?, que dor- levar. Somente para se livrar deRovere-Cascais sociaçao das «N!ç�es. transforme, de novo,

.

em ms- mia junto ás caldeiras, tendo um menino, julgado perigoso paraVêem tranecorrer, nesta data. o trumento de conquista. A. ambos orocurado tomar as o resto dO' poder real que lhe fica-::25°, aniversário. de seu feliz con- Londres (B. N. S.) Ao questão de ver encarada .com primeiras providências junto va, Herodes manda matar todos os·.lIÓrcio, � sr. Fl�Jr1ndo mR�:e:"do.ud: nos referir-mos pela primeira o máximo realismo, levando-se
ao Corpo de Bombeiros. A co- 'outros meninos de Belém, que;':��f:��:ia aê�����n�o. � l. Maria vez, á conferência dos Minis-

e� conta qu�nto o fato d::_ que municação telefônica se 0re- aproximadamente têm a mesmaCa.cob RoiTere tros do Exterio� dos "big nao se pode 19�orar a eXl�t�n- rou com certa demora, devido idade que Jesus Cristo. E os ino-Na intimidade do_lar, seus filh,s ,three", que. se mst�lou em cia de 50 milhões de 3:lemae�, não ser a ligação pelo processo centes mostram-nos como.a pai�. netllla, comemorarao eua. fe.tlva: Moscou no dia 15, salientamos como a necessidade de impedir automático. xão é má conselheira. Herodes não
,dota, cumulan�oho qudendo cat·a�! que a mesma não importava, que os povos paeíticos e labo-

Quando os bombeiros ali duvidava da eficácia de sua nefan-
·de todos os carm os, emona ra

falta.'
. ,'trações de afeto e de reipeito. de modo. algu� numa

I nOBOS da Europa y�vam em
chegaram, as chamas Ja ha- da medida. Entretanto, Deus já tide consIderaçao para com a constante intranqmlldade, �ob viam envolvido completamente nha levado a um lugar seguro:Noivados: França, uma vez q,ue estava es-

a ameaça de novas _agress�es. os depósitos da fábrica, que Aquêle que só mais taroe deveriaMeira-Garcia
. tritamen_te de acordo com a Essa necessidad�, tao �ntlda eram de construção de madei- sacrificar-se pelos homens.. C�m a .gàntililIlÍI�a senlHlr1ta declaraçao de _Potsd�m e .que, pela França, não é sentIda :p�- ra, não havendo mais possibi- * * *��du' GarCia, da locledadeElocl�� i certamente, nao serIam dlScu- la Grã-Bretanha e pela Uruao lidade de ser ° fogo dominado A Verdade nunca cessa a sua

-:fIlha da exma era, vva .te1.
° assuntos que ., .

t 1 1íé c rto . _

t"d
' 'Gar,cia ajustou 'núpcias o Ir, O.· tIdos na mesm

. , SoVletlCa e na ura , a e antes da destrmçao de o as ação; ela é o grarude ascensor dos,1-r M�,ra, gerente da Confeitaria interessassem dIretame�te a
ponto, por outro lac:I0' que os

as dependencias. Espíritos para as altas regiões do.!:.o.mar.
*'* *. França. Esse ponto de VIsta, se Estados Unidos, maIS afast�- A fábrica, como acima OIS- Bem e da sabedoria.confirmou, com a recente d:- dos do velho foco de agressao semos acha-se localizada na L. B.

iFizeram anos ontem: clara�ão .de Byn:es e, segun o
na Europa, revela� uma cert� marg�m do rio Gravataí, p�r- Si os homens se calarem para a

- cap. Máximo Martinelli; tudo mdlCa, se e verdade que, tendencia de substlmar o per:- tencente ao município de For- proclamação da Verdade, as pedras
:- sra. Heloisa Sousa Costa; S d c'mento da beh .

d d 1 do
enna.

go o reapare 1
. , .- to Alegre, flCan o o a falarão. Chegaram os tempos das

- sr. João Costa;
20 t'rI'o Rodolfo cosidade germâmca._Sem duVl-

oposto os depósitos de infloa- grandes coisas ...
- srta. OlI'ndI'na Sousa,' secre a

andoda, Byrnes tem razao. qu máveis de várias companl'nas. Quintiliano
- J'oven Epaminondas San- Quint.

, di N oes- UnIdas de- t·
.

spe1° tesoureiro - Juvenal La- z que as aç
_. No local es lveram os .m -

A Verdade é a Luz que nos guia
tos Filho;

t' I 'to vem visar a restauraçao fmal
tores Valdomiro Silveira, que no Cami,nho da Vida', é o farol lu-

- sr. Joa-o Pires Machado. zaro Mar lllS, ree eI .

f' d cupa' t* * * Orador - Osní Silva. da Alemanha e o un a o
.

-

exercia a funcão de. inspe or
minoso que esclarece a senda da('CLUBES.. Conselho Fiscal: Alípio de ção militar., M:::s epod'eviden;e chefe do planfão da R. C. �. e
Perfeição.1 't que os aliados nao

.

em pe -

seu colega, Ernesto Trevlsol, Lís
F· .

t't 'd Castro, ree eI O.

d d
ICOU aSSIm cOns 1 UI a a

G ld M rtins reeleito. der a grande oportU?l .a e que os quais apuraram estar as
A Verdade é a luz que extingue

nova diretoria do Clube Recre-I L:dr� FO d
a

Silv� reeeito. lhes é oferecida de l1qUl�a:, de- existencias e o predio segura- toAda a obscurl'dade e ilumina ao
'ar "6 d J

. " .

I
1 10 . a ,

Vldade .

A
'. IVO. e aneIro .

E nani João Corrêa. finitívamente a agressl dos em várias companhIas. homem o cmninho da vida .., PBresldente -l�tanOel Alfre- J:der Goss. germânica. firma girava com um capItal Gracindo
'uo

V. arbosa,.dreet eI O.

A' 1 Comissão de Sindicância: A Conferência de Moscou, de Cr$ 1.350.000,00, sendo os
A esperança é o luminoso faról.\.., �c�-'preSI;� e

-1 'tIna
-

Lauro Nicoazzi, Bemiro Gar- embora se abstendo de aboJ� prp"--'--- --'''''�'''d?s e_m CrSlque nos conduz célebre a um futu�
'l(YO tIlIo da 1 va, ree eI O.

. Nerí Bittencourt. dar a questão do contro.le
d 1.000.000,00 .. S.ao. Ignor.adars aosl ro proniissor. Deixai-vO's banhar

1 ° secretário - Gualberto I Cla e �, '" * AI h au!':enCIa a t b 1eman a,
.

na �

"'p_
causas do smlS 1'0. sa -end)-S"

por essa luz com que vos ilumina..I FALECIllIENTOS: Franca, mUlto concorrera, ':'v
nao ter ficado acesa nenhuma

. ,. f rNo Hospital de Caridade, gundo tudo indica, para a so-
das caldeiras durante a noite. mos e sel eis e Izes.

onde se achava em tratamen- lução dos proble�as da futur� A peritagem será procedi�a (D'O Clarim).Posi-
to, faleceu a veneranda senh.o- segurança europeIa. Com dei-

pelos técnicos da DelegaCIa
__� "

, _ra Maria Serafina de AsSIZ, to o que visa primordialmente I Especial de Atentados á Pro- O PRECEITO DO DIAmãe dos senhores João Afon- a conferê!lcia � recompor as, prÍeda63, para 0r:de, 0.�X�� MEIO E SA.ÚDE MENTAL&0 e Gustavo de Assiz. Seu se- divergencIas eXlstentes entre a diente relativo ao m{\",nQ�O 101) A influência do ambiente é deci-pultamento ef�ttlOll-�e �às , 1.0 Grã-BEetanh�: �stados l!_:lldos en2a:::-_rrinhaào. I' 9iv�.na formaçãoda personalj�ad�.horas da manha do dIa :A UltI- e UniaD Sovletlca. DepoL:> de
_ . _

Mun:o do que outrora se atnb':'IQadotar pont.os de vista comuns teressactos nos l:.:;.etoQos, _gue à. hera�ça, sabe-se hoje ser deVIdo
" :..' tos fundamen- dê'\-erão se:, posto:; e:l:'. :;::-avlCa a:, melO em que se desenvolve esoore o,:, a.,sun. _

� l'
. �.� _

., 1"
t
vIve o lIer humano.tais O" "biO' thpe' estarao em pa"a _lQUIdal, oe uma ve", pa_a I F filho viva num'. '::. .l� -

-:_ .;.,� '" OYYl""'\Y"Q

....

Q Of)'ro:::�h�in��p 09., A1e- ,aço c0.t;',que seu ..

l _' •..
' '_cond.:.coes ele d��cv..t_ ... c,_,m a .s .... --�.i--'-', _" _ ..

..:=- .......... _.::.v __� ...v ... , • ._., --' -"'_

m'Zl.:'! bene.[ �o C'1 s-e'J. :::'3.!):!:\J •. I.Vl

França e com os demais in- manha. 'mento mo�al. - SNES.

O Senhor Charles Edgerd Morit» recebeu? s:
guin te telegrama de Vitória, endereçado à Assoclaçao
Comercial de Florianópolis:

.

«Intermédio essa prestigiosa Associação curnpri

mento ao comércio em geral e modo particular aos

meus fregueses amigos. desejando Felicidades NATAL

prosperidade ANO NOVO. - SEVERO SIMOES.»
---_..::.

LACERDA

'eine Imperial
A's 7,30 horas

:Sim ... e o luce.so continúa,
tivo e .�rrazador J

{!ecil B. de Mille, tem a máxima
'honra de apresentar por intermé
-dio da Paramount, Gary Cooper

Lllcipaz

em:

PELO VALE DAS SOMBRAS
'l'echnicolor, com Larayne Day.
Signe Hosso e Dennis O Keefe mo.

,

No Programa: A família enlutada mandara
Notícias da Semana D.F.B.

I rezar missa às 7,30 hor�s dellollfolante Outra Vez -Des. Co!.-
sábado próximo, na IgreJa de

, Preços Cr$ 4,00 e 3 00
_ .

Impr, até 14 anos ,Sao FranCISCO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tu
•

qUiseres
A '<Caixa de Esmolas», uma das coisas"mais sérias e

mais socialmente benéficas que, em matéria de instituIções,
entre nós existem, -- oferece aqui um «coupon» de inscri

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

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

de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos

à obra de caridade. Preenche o coupon e ampara, assim,
o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

podes, se

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

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

Florianópolis, de -- de 194--

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

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

- S*&Mi

rn oderno acaba de .:,=-p:a =l,1escrever por uma esfera de aço. li!

Atécnica

"

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

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

EDITAL

I "
NA-O E ,NOCIVO AOS ANIMAIS OOMESTICOS'

Instituto Brasil-Estados Uitldos de
Florianópolis

Eleições da Díretoria e Consêlho Fiscal
Para o Biênio 19�6-19�1

Convecacão
,

Pela pre.ente, convoco os Benhores Sócios do Lnat
í

tu to Brasil
Estados Unido. de Florianópolis para a AlIllernbléia Geral Ordinária,
que se realizará, impreterivelmente " no próximo d io 29 de Dezembro,

Iàs 17 horas, em lIua séde social, afim da elegerem. da acôrdo com o

art. 19 dos Eatatutsll a nova Diretoria e Consêlho Fiscal. que rege
rão 011 deatinoli do referido Instituto no biénio de 1946-1947.

Coso não haja número legal de associados em primeira convo

cação, far-se·á !!egunda convocação meia hora depois, que funcionará
com qualquer número (art. 22'),

Florianópolis, 24 de Dezembro de 1945
ERASTO MACEDO, Presidente

fraqueza Missa-7°dia

t
Afonso L. de Assis, e

Farnilia, João ['I. de Asais
e família, Gustavo de
Assis e t am il i a, convidam
seus parentes e pessoas
ami g a s para assi st ir em a

I Missa q ue por alma de sua ines
queci vel mãe, sogra e avó MA,
RIA SERAF'INA DE ASSIS,
mandam celebrar no dia 29 do
corrente, sábado. na Igreja São
Francisco, às 7,30 horas.

los sofredores
Dra. L. GALHARDO -Ex.

médi;:a. do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor. co

rrru n ica a mudança do seu

consultório para p Ruo

Ido
Senado. 317-2° .ond crr ,

R:o de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente -

nome, idade, e-ndereço e en

velope selado "poro. ares

posta

Comprar na CASA MlSCE
LANEA é ub"" economizar •.

DESPERTE I BI1IS
DO SEU fIGa·DO
E Sall_ .. c.. lIIspsN .....

Seu fígado dne produzir�
lII1l litro de bilis. Se a biltis não com: li

.,n:mente. os alimencos nãoáodigeri�
e apodrecem. Os �ascs incham.est&:

go. Sobrevém a prisão de vl:ncre. Voai

sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo .f amargo e a vida é um martin&
U rua simples evacuação não rocari à

causa. Neste caso, as Pílulas Carte:r ..
extraordinariamente eficazes.Fazem c0r

rer esse litro de bilis e "'cc.:; sente-se di.

posto parra tudo. São suaves e, contude,
especialmente indicadas Çlar:l fazer a bilú
correr livrernenre. Peça as Pílulas Cartel'.
Não aceite outro produto. Preço: c-, $ 3.oa.

«Sul ftmérica»
(cmpsnhle Nacional de

Seguros de Vida

Cumprimenta todoa .09 seus

Segurados. Banqueiros, Mé

dicos AgenteB e o Público

em geral. desejando-lhes um

FELIZ NATAL a PRÓSPERO
ANO NOVO.

Florianópolill, dezembro 1945.

'Virilidade!
I'o:rca!
Vigálr!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Hormõnloe
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas OKASA e uma medicação
racional 'e de alta eficacia terapeutica,
em todos os casos ligado. diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes,

OKASA combate vigorosameate: Ira

queza sexual em todas as idades, sO,b a
fôrma úe i':Cduficiéncia glandular ou víta

minal, senilidade precoce. !n.diga e perda
de memoria no homem; Irigidez e toda-
118 perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, fia
cidez da pele e rugosidade da cuti •. na
mulher. OKASA (Importado dir<ltllmente
de Londres) proporciona Juventude.
Sauue, Força e vlg"'''. Peça !6rmul�
"prata" para homens e f6rmula "ouro

para mulheres, em todas a8 boas Droga
riaj e Farmacias In!ormaçõeA" pedldoa
.0 Di.U', }'(' odutos ARNA. - Ay. ru_
'Bru84I. 109 JUlI.

�

Vende-se
Por motivo de viagem

sala de jantar
quorto de cosol
gabi>:-" te

pequ en<l bibl ío tecc .

Tratar Praça Getúlio Vargaa. 19.
10v-1

CASA MISCELANEA díatri
buidora dos Rádios R. C, A.
Victor, Válvulas e Discos,
Rua Cunsel he iro Mafra. 9

I QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiAHCIA ?
PROCURE A

f Alfai!!a!�aap;��l��i!�,!ol�eIlO I
ESCRITÓRIO .JURíDH;O COl\'IERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e empr êsas
Diretor; dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone .54 - Caixa Poetai 54

Endereço telegráfico: "Elibranc?" - Lajes -- Sta, Catarina

I Sangu�nDI
CONTEM

I OITO EJ.EMEt�TOS 'fONiCOS:
----.----------------- ARSENIATO. VANADA-

TO, FOSFOROS,CALCJO
ETC

TONICO DO CEREBRO
TOHICO DOS MUSCULOS
O•. Pálido.. Depeup.,edo.,
E.qotedol, Anêmico.. Mã••
que criam Magrol, Crienç••
,.quitice.. receberio e tGRI
fic:cçio ,,,.1 do ors.ai.mo

Sanüüínol
Ue D.N.S.P. a· 199, d9 1921

SINDICATO NACIONAL DAS EJIPRESAS DE NAVEGAÇÃO
lIARíTnIA

IMPOSTO SINDICAL
O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GAÇÃO MARí'l'IMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 _ 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.4e2, 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 referiCa Consolidação.
.,&"!&......-4'!'_�&'!'_-,Ã"&-.-..- ...-_-_-......._.......-_._...-_-.•- ...-_-..:"J.JlItJ'_-_........-_.r:.-_.._-...- .............J4a'_-..-.Ar,_T'.........

[ enmn

I us
I
I melhe rem fábriccs. A Co.ao "A C,'\PITAL" chama c. atenção dali

visito o.ntê,! de 6!f;tuar",m suas cornpecs , lVIA'l.�RrZ em

i4iIiiII$1.5�_>�_�'" ! rlõt .::mti.!. •.z.E.i'liií!im:ij4BW#ffiJl\Kfimw;::r_.yga:!SIílt!>t1lii8Z#$!@i!#W;pr(-:&mrm:::ill�fi!=HÜ:JjW&W_��ifi1illiW'4'\N�W&A RWR#ª,Mj'ffiii!ÇI{MR;m.rmrAAl_

44;JlIlílA# M iN mm

Fabricante e distribuidores do s afarnadoa con

fecçêes "DISTIN'rA'" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cusern

í

rc s , r'iacndos , brins
bons e baratos, algodões. rnomna e aviamentos

para aHai'J.tes. que recebe chretomentÇl das
Snr!!l. Cot\"lerciantlAB do Interior no sentido de lhe faa:erern uma

Florianópolis, - :fILIAIS em Elumenau e Lcj es ,

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é a verda(_i�!
Sapatos de todos os modelos El dos tipos mais

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

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados Bem vlsitar a

«Tamancaria Berretros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA,.41

I

I
�"""""�""""""""""__DI,,, •

kmandade do Senhor Jes�s dos Passos
� e Hospital de Caridade
\ FUNDADA EM ) 765

EDITAL
181 ' aniversário da Iundacãe

•

Comemorando esta Irmandade, no dia l
' de janeiro vindouro,

o 181' aniversário de sua Instituição e rca\izando à. 6 1 2 horam (Seia
,e meia horaa) Comunhão Geral. tem a Mesa Administrativa o pra
zer de convidar os Irmãos e Irmã. para, revestidos de au na ingigneas
{balandraus e fitas} compartilharem desta demonsuação de fé. Igual I.eonvite faz para a MiSlOa que, em seguida será rezada, às 8 horas
foito h orus).

Consistório, 26 de dezembro de 1945.

ILUIZ S B DA TRINDADE, Secretário.

I Deseja obter
CASAS emprego 1
Pessoa interessada em Procure então a nossa Gerên-

comprar;) casas de Cr$ cia e preencha a nossa "ficha de
30.000,00 a 150.000,00 informações úteis", dando tôdas

cada uma, pede cf'er t a por
as indicações possíveis, que' tere
mos prazer em recomendá-lo (8)

carta" aos cuidados dest a aos interessados na aquisição de
redação. 30 v. 4 bons funcionários (as).

I
I
,-------
I 2!:id�,�t,�! "��12��,,p�!!!!� d� ,�,���,!!� IIü 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,
.

_,--

Dr. Alitur Pereira
e Oliveira

I
Clinico Geral de Adultoil

r Doença. <:la. crianças
úaboratório de Análi.ea

clín íeca.
Conault6rio: rua Felipe Sch

I midt, 21 [alto. da CasC! Pa·
raiJIo]. dali 10.30 éi. 12 • da.

15 à. 18 h•.
Re.idência : ruo Vi.e. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manua!l

.

Visite, sem compromissos

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Flcr ianópohs

LiVl!'OS novos e usados,
em diversos idiomas.

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

Novidades todas as 1semanas

MACHADO A OA.
Agêllcia:a e Rapre.entaçõ•• em

0.9-.2J
Matriz: Florianóp�li.
R'�G João Piato. n, S
Guizo Poato l , 3'1
nUal: Cre.ciú=a

Rua r'lariano Paixoto� �/n
(t..Uá' f'róp,.io!

Telegramas: ·?RIMUS�
Aq.r.t.... "0& prinoípai-.
lnunlcipiOf d.o E.tnlb

SEJA SUA PROPRIA

.:

VIAG EN S
fpolls. -- JoinvUe

:1 Saídas - 2 hora. damadrugada

Joinvile _. FpoUs. I
Saída. -- 9 hora. da manha IInformações nesta redação

'Negócio urgente!
Por motivo de viagem vende

se o armazem de secos e mo

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

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

15 vs 9

G

t�eíIut
Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.

tazem envelhece, E as Defenda-se contra esses se

Senhoras que déles p a- Inrnentos, que sào evrtaveis.

decem. o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.

Taes são as Irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo-
110 íuncronamento do - deli- rosa. o poderoso rernedio

cada or.ganlsmo feminino, traz no nome o resumo de

como ell"tessos. faltas. pe- suas Virtudes. A SAUDE DA

nodes dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de

certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

.E8CRITÕRIO JURÍDICO COMERCIAL
AtI.untos: Jurídicos·- CornerciiaÍII-- Rurais e Informativos

Endereço Te}. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conaulte no.sa Organização cntl9s de .e decidir pela com

pra ou venda de imoveÍII, pinhaÍII ou qualquer
empresa ne.te e.tado

Diretor: •• DR. ELlSIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - �one 54

<,

A SAUDE DA lfULHER

COMPREM PELO REEMBÔLSO POSTAL

I «Para o ramo de bebidas
e vinhos»

"PERFECTA "

ANCORA 17 RUBIS

A Maravilha da Técnica Moderna Suíça
PARA HOMENS:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

Cr$ 550,00
Cr$ 480,00

AUTOMOBILISTAS
Atenção ,

o seu dínamo ou motor '��«'
O,.tCINAaÊNALDA ,I I �'<i BO��."!r;,�:�:="· C<$ 350.oe
Conselheiro Motra rie , 135 '

,_________ IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado áe garantia.
Faça hoje seu 'pedido pelo reembôlso pOlltal ou .contra cheque •

Prcune-se viajante-inspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

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

transporte de que se utilizarão.

Cortas, por obséquio, ii Caixa Postal 139 ou

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

endereço.

Paro

Exijam () �abão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"

PARA SENHORAS

FORMATO RED0NDO:
Caixa aço Inexrdcvel Cr$ 450,00

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

elA. WETZEL INDU�TRIAL-.JOINVILLE (M�rcl! regls

recomende-se para hospitel, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante : :)�BÃ���RCtAt
I [<;prn.t\IIDAI'1E!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube Dia 31, Reveillon de São Silvestre. Traje: smoking,
dinner e summer [aket e branco. Reservas de mesas na

Joalheria Moritz. (A pedido).

6ovêrno do Estado
-

Decretos de 26 de dezembro de 1945
O IXTERVEXTOR FEDERAL RESOLVE

Dcsirn.ar:
De acordo com o art. 84. do decreto-lei 11.

572, de 2H de outubro de 1941:

Domingos Emcrich Bezerra da Tr-indade,
ocupnntc do cargo da classe P da carreira de

Engenheiro" do ºuacll-o Cnico do Estado, para
exercer a função gratificada de Chf'fe da

ISecção Técnica da Diretoria de Obras Públio
cas, criada pelo decreto-lei 11. 61, de 12 de de
zembro 'de 1945.

.Aioscnrcr
De acôrdo com o art. 188. item 1\-, cornhi

nado com o art. 190, item I, do decreto-lei
11. 5í2, de 2R de outubro de 1941:

.Tevita Lisboa no cargo da classe I tia car

reira <L: OfIc,al Admi nisrrativo, do Quadro
único do Estado.

Decretos de 27 de dezembro de 194'<
O Interventor federal, tendo em vista o que

consta do processo n. 2.973, ele 1945, da Se
cretaria de Estado dos Negócios da Justiça,
J�dn("açil'] c Saúde resolve

A pose /1 tor "

De acôrdo com o art. 189. do decreto-lei n.

572. de 2c; de outubro de 1941, e ado 45,
e SUl parac rafo único, do decreto-lei n.

6l4, de 2 de março de 1942:

\Valdemiro Onofre Rosa no cargo de Esct-i
\,;10 de Paz do distrito da sede do municipic
e comarca de Jcinvile, com O provento q ue por
lei 111(, competir.

Nomear
De acórdo com o art. 169, do decreto-lei n,

43l. de 19 de março cle 1940:

Cláudio Barbosa Lima para exercer, vital]
ciamente, o cargo de Escrivão de Paz do dis
tri to da sede do município e comarca de Ioin-
vile.

Francisco José de Sousa para exercer c

cargo de Juiz de Paz do distrito de Caruva.
;10 município e comarca de São Francisco do
Sul.

De acórdo com O art. 1°, do decreto-lei n.

573. de 4 de novembro de 1941:
O desembargador JaCto da Silva Medeiros

Filho paro, no biênio de 1946·1948, exercer o

cargo de Presidente do. Tr-ibunal de Apelação
cela Estado.
o desembargador Urbano MUller Salles

para, no biénio 1946·1948, exercer o cargo de .nrs.

Vice-Presidente do Tribunal de Apelação do
Estado.

Designar:
Aily Gomes Mendonça, ocupante do cargo

da classe F, da carreira de Arquivista, do

Qua�o único do Estado, para. pelo prazo de
seis meses, ter exercício no Departamento das
"Municipalidades.
De acôrdo com os arts. 62 e 63, do decreto-

-

lei n. 614, de 2 de março de 1942:
Pedro de Andrade Garcia, ocupante do car

go de Inspetor de Fazenda, padrão L, do Qua
dro único do Estado, servindo na s:t Zona
Fiscal, com sede em Foinvile. e Arnoldo da
1.... 1.17., _}o Tabelião e Oficial da 21\ Ci rcunscricão
do Registo Geral, da comarca de Joinvi!e. para
arbitrarem O provento de aposentadoria que caw

ber-á ao serventuário Walderniro Onofre Rosa,
quando no exercício do cargo de Escrivão de
Paz do distrito da sede do município e comar-

ca de Joinvilc. I

De acôrdo com o decreto-lei federal n. 8.355.
de 12 de dezembro de 1945:

Carlos Gomes de Oliveira, Secretúio da
Justiça, Educação e Saúde, para seu substitu
to, nos impedimentos legais.

COHceder exol1.eraçãc:
A Antônio Angelina, do cargo de Juiz de

Paz do distrito de Garuva, do municiplo e co

marca de São Francisco do Sul.
Torn.ar sem efeito:

De acôrdo com o art. 34, § 3·, do decreto·
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

O decreto de 14 de novembro do corrente
ano, que nomeou Saulo Carvalho para exer

cer o cargo, em comissão, de Oficial de Gabi
nete, padrão J, da Secretaria da J lIstiça, Edu·
cação e Saúde (Gabinete do Secretário), do
Quadro único do Estado, por não ter assumi.
<10 o exercício no prazo legal.

Agradecimento
Afonso L, da Ania, J. Aureliano da
AB.i. e Guatava de A••i. penhora
dialimo. agradecem ao. facultati
vo. Drs. João Muniz de Aragão e

Auguato de Paula, pela a8sia,tencia
dedicada prestada até 08 ultimo.
momentos de sua inesquecível e

pranteada mãa Maria Serafina
Vieira de Aui.; de coração exten
aivo. às virtuosas Irmãs do Hospi
tal de Caridade pela. muitali aten
ções dispensadas à finada durante
.ua enfermidade. bem como ao

Desembargador Medeiros Filho,
Provedor do Hospital de Caridade
e Masa Administrativa e a toda.
as pessoas que nos acompanha
ram no doloroso transe, Oi! qu.e
enviaram flores, telegrama., car
tõel e acompanharam o cortejo
funebre nté a última morada da
finada.

A representação brasileira
Hio, '.!.i (E.) - o Conselho Téc- A ('hefiai da dclegação, tanto pa-

nico de Foot"Ball da C. B. n. agora Ira }IuntcyicU'1l como para Buenos
reunido, tomou conhecilllent� .do I Air�> será cxer('id�1 !)t:lo d�sp�:tisrelatório apresentado pelo tócn ico ] ta Ciro Aranha. O juiz :.\íano \ rana
Flávio Costa. e pelo médico. GiffO-I, acompanhará a dele11��çãl).
ni, que prepararam o selecionado

._ . ,.

brasileiro vencedor da "Copa Ho- t
E pensamcn lo do sr. H! vadávia

" I· ') I ianeirr pró \Co!Tcia :.\IcYL'r convidar dois espor-ca , e que no (Ia _ (e ,.. ) -.
•

.

ximo seguirá para Mon tcvideu e, )tlstas gaUC�lOS pal:a . ti'JZerem. pa�·te
posteriormente. p@,raBucnosAiresldadel:gaçaOJ.Jra.Sllell:.a.o.pr1l11ClrOpara a disputa da "Copa Hiu Bran-I

deles e .o\.belar�l�) �(Jron.ha: que

co" c do Sul-americano Extra de tantos serviços j a prestou a C. B. D.

1- t I 11 cti amente e que serú convidado a integrar a'o() - Ja . respe \' .

I L.

Diante da deficiência técnica e delegação na "Taça Rio Branco" e

física dos jogadores Oberdan e (J outro é I) dr. Aneron de Oliveira,
Barbosa foram os mesmos dispen- presidente da F. H. (;. F" que deve-,

-

sados, requisitando-se em seu lugar rú acompanhar a deleg,-.çao que

os "kcepers" Luiz. do Flamengo, e participar» do sul-amcricuno extra

Tcixcir inha, do S, Paulo. . de Buenos Aires.

Clube 12 de Agosto
Baile de São Silvestre

31-12-45 REVEILLON t-1-46
A Diretoria está expedindo in'Q'rellsoll individuais (convites), oos
sócios quite. com Q Tellouraria.

VENDA DE MESAS
A partir de.ta data poderão lIer re.ervados me.a. para o baila

de São Silvelltre, med.iante o pagamenco de Cr$ 10,00 po.r mesa.

CONVITES
A expedição de convites a peSlioall em tran.lito. por 89ta. Capital

.,ó .erei feita pela Secretaria até à. 16 hora. do dia 31 do corrente.

Flol'ianópo!ill, as de dezembro de 1945.
A DIRETORIA

�--------------....--------------....

TENHA JUIZO

GNÃOf��AI�SO!.., TEM S(FtLIS OU REU-
.• '

�'f MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

Aprestam-se OS gaúchos
Pórto Alegre (E.) - Reu:r:l-, ro próximo, foi abordado na

ram-se ôntem ás 20 horas, no reunião que teve como pi'P-si�
Grêmio Náutico União, os dente o capitão Darcí Vignoli.
membros do Grande Consr.lho
dos Clubes Náuticos.

Nessa reunião. foram t;·,ta
dos assuntos de grande :nt,e
resse do remo e da natação.
A escalacão dos remadores,

que deverão participar da eli
minatória que a C. B. D. mar
cou, para ser escolhida a equi
pe nacional que concorrerá ao

campeonato sul-americano d.e
remo, a ser realizado em abril
de 1946, em Montividéu. foi o
assunto primordial da reunião
de ôntem.
Também os preparativos pa

ra a realizacão do certame in

í'anto-juvenil de natação, que
aqui será realizado em feverei-

PREPARADO

I

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO'
O Figado, o Baço. ü Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Ga.beça., Dór� nos �sos,
Reumaltismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anenna e

,Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel COITllO um licôr,

IO ELIXlH 914 está aprovado pelo D. N. S. p, como
auxiliar no trotamento da Sífilis e Reumatismo da

mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sôbre o preparado ELI- A composição e o sabor
XIR "914" devo dizer·lhes: agradável do E L I X I R
sempre que o tenho empre- "914" recomenda·no como

"ado em os casos de indi- arma de fácil manejo para
�açã� apropriada (sí.fil�s o. publico .no coITllbate à sí
em várias de suas maJll- fllIs, qualidades que fre·
festações) os resultados quentemen,te aproveito n?
tem sido satisfatórios. pois Amlmlatório da Materm-
são rápidos e duráveis. dade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires Dr. Silvestre Passy

* * *

Hoje, ás 20 horas, no Palá
cio dos Esportes, realiza-se a

reunião de assembléia geral da,
FARG, que elegerá a direção
da refenda entidade e o Con
selho Fiscal. Para essa reunião,
estão convidados os represen
tantes de tôdos os clubes fi1ia
dos.
Demitiu-se do cargo de pre

sidente da Comissão Técnica
de Voleibol o esportista Valde
mar Boeira. Para esse cargo foi
eleito o sr. José Weim.er Viana.
Está marcada para hoje, á

noite, a reunião do Conselho
presidente e vice, estão indica
dos os conhecidos esportistas
Deliberativo do S. José. Para
Edmundo Lamb e Valter Raa-
be. l
Nirinho era' um dos poucos

jogadores do Renner que ain
da não havia reformado con

trato. Agora, no entanto. aca

ba de fazê-lo recebendo Cr$! ..
4.000,00 de "luvas" por um

ano.

O Grêmio, Que já obteve o

concurso de Joní, do futeból
hanburguês. está insistindo,
localidade: Geada e Libório, do
Dor mais três plaiiers daqt;e1f
F. C. Esperança, e o goal-kee
per, Periquito, do E. C. Novo
Hamburgo. A seu turno, o

Cruzeiro não desanima no seu

propósito de conseguir o con

curso do esguio center alví
verde, pois na última semana
levou-lhe .uma proposta mag
nífica,

.......................... I....ax.E �

ESPERANÇA
. 'o FU1I1acêlltleo NILO LA \JS

Boja • &JIUlaU tJ.9Z'6 • lIlIa JlJ"ldtll't"
__ .�.�.. -D-..áu-�

� 4e llIorraeIIa.
-...._ ta Ga" •......,u. .. ........... ....,.oe.

correio Lageano
Venda avu.lsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

FONOGRAMAS RETIDOS

Ainda a deprecia-
ção do franco

.

Paris 26 (D. P.) - Acredita
se aue o zabinete francês ado-

� to

tau decisão definitiva sôbre a

depreciação do franco, embo:::a
não se tenha feito declaraçào
oficial após a sessão de hoje,
que durou qu�tro e. meia hora�.
A observaçao feita pelo mi

nistro das Informações, André
Malraux, depois da sessão, �e
que "o termômetro regista otí
mismo" foi interpretada como

uma indicação de acôrdo entre
os membros do gabinete.
A França estabelecerá nova

relação cambial entre a sua

moeda, cotada agora a 50 fran
cos por dolar americano, e a

libra e o doIar antes da ratifi
cação do acôrdo de Bretton
Woods na próxima sessão da
Assembléia.

APENAS Cr$ S,OO
Com essa infima quantia Voe.

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolai
aos Indilrentee de FlorianópeliL

PR��!!.�A ICorre.pondência Comercial
Rua Alvaro de Carvalho. 65 I

I
I
..... ...

f· á t odo OStwaldo Leite da Silva,Icar per ence Ma�ot Belmettatt,
Carlos �i�-

a' Instrl·a ciki Carmelita Dias, FamllIa
11 Câ ara, Major Martins Sa..'1-·

Viena, 26 (U. P.) -_ O dr, tos, Euclides. Pires, sr. Carlos.
Karl Gruber, novo ministro do Renaux prefeitura, Romeu Ma-·
Exterior autriaco, anunciou chado, Jonas Andriani, Lupér
que, em breve, a Austria I cio Lopes, Maria do Carmo Ne·
apresentará um pedido de. ap�-l greiros, Hermes Irmã.os, Alfre
xacão do pequeno terntono do Becheter, EwaIdo CardoSü,
alemão, em que está compreen- Nadir Daminelli, José Sartora
dido o famoso retiro campestre to, Denilda Pereira, João Maia
de Hitler: Berchstesgaden. Silveira, Tito Peixoto, Estelita

Esse território compreende Garcia, Antônio Pádua Perei
uma zona de algumas centenas ra. dr. Acibli Carneiro, l\Iíaria .

de quilômetros quadrad?s e de Lourdes Costa Hollanda,
com menos de 20 mil habltan- Elza Ribas Pessôa, Hélio Silva,
teso i Silva Spoganitz, Odilon Pere�-

Ira, Aracy Domi.ngues. caLldl.no Bento Silva. Niasi Ramos,

I
Eli O�iveira, João Vito::-inc �J
va, Arno Luz Andrade, EUflco

( SC2l"e�:�: Ol�veira.
-----

COMPA..�HIA TELEFÔNICA
CATARINENSE

,

I
�---------------
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(Diplomado pela Faculdade Na
donal de Medicina da Universida
de do Brasrl) . Méd ico p01' concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Men ta ís. Ex interno ela Santa
Casa de Miser-icórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Fe-

• deral
. '\ CT,iXWA C\[�!)]C,A -:: nOEX('AS
� �1<,R'OSAS

,
- Consultóír!o: Edifício Amélia

XETO
- Rua Felipe Schrnidt. Consultas:

Das 13 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - F'Ioi-Ianópolis.

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, MJ.noel de Abreu Campanario
(São Paulo), Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro, -

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

i �abinte de Fisioterapia - Labora
tono de microscopia e analise clí
nica - Rua Fernando Machado,

DR. ARAUJO
Assistpllte do Pl'of. Sansoll, 40

Hio ele JanpÍ!'o'
ESPECIAI,ISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS,
OUVIDOS, XARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUlELA DE
LOBO, elo LABro LEPORINO (lá-
bio e ('én da bôca fendidos de

nascença)
Esôfago"icopia, bron('oscopia para
retirada role ('OJ'pos estranhas, etc.
coXSeUI'i\S: (las 1 () "S 12 e das

15 :IS 18 hOl'as
RUA Xr:,'ES )JACHADO X. 20 -

Fone 1447

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico cio Centro de Saúde e Di
retor do Hospíta l "Nerêu -Ramos"
CLI)/ICA :\If�DICA de adultos e

críanças .

CONSULTóRIO: R, Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COl\'SULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉ):,\CIA: R. Felipe St-hm ldt,
:18 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SÍFILIS

AFECÇoES URO-GEl\'ITAIS
DE A}!IBOS OS SEXOS - RAtOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 11s, - R.

Felipe Schmidt, �6
RES,: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ARTHUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises clinicas
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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - AI,TA Cl
RrRGlA - C\lOLÉSTI!\S nE SE·

, '" XHORAS - PARTOS " '

Formado pela Fa"uldad" c:e :l1edi-
cinna da Uniyersidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rjo� a110S do Serviç'o Cirúrgico do

PJ'of, Alípio Correia :N'eto
Cirul'gia do estôll1ago e vias bi
liares, intestinos delgado e gl'OSSO.
tiróicle, rins, próstata. hexig-a,

Btel'O, o\�ários e tronlpas. Val'lC'Q
ceIe, 111d1'oce1e, yarizes e 11€'1'113

CONSULTAS:
(las 2 às :; 11oras, à Rua F'elpe
Schmirlt, 21 (altos da Casa Pa

raiso), TeI. L58B.
HESIDf,XCI.>\: Rua Esteves .Iú

uio1', 179; Te!. ::\1 764

COMPANHIA 66A1IANÇA DA BAIA'"
FlllBd.da e. 187. - Sitie: B A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
� Responsabilidades
( Receta
Ativo

Cr.
Cr$
"

«(

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilida r:\es

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carv!:1lho, Dr. Francisco
Joaquim Barreto d� Araujo

CONTRA FEQIDA�
RECENTES OU A"TLGA�

I
DOENÇAS NERVOSAS

ICom os progressos da medicina.
hoje, as doençlls nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamellte remediáveis. O curandei.
rísma, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de I
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os doentes Rervosos in.
digentes, na Rua Deodoro 22, ,das !I
às 11 horas. diàriament(!.

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

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

Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal

Drs.ndicadorMédico �:������d�����I������::������:�1
�,.w""""""'''''''&''&''&''&-_''&''&''&''&·&''''''_ilT.i!'..T..T;;cr"",..,.,&''..T&''..T&..,._........- .........,......"..,...._ sabe despertar, adquirir e con- CIenCIas do SIstema glandular,:

R nAVAS LACERDA DR N '
servar a sua Feminilidade, Ju- do aparelho genial e do teor i

_

D . �, ,. ,', _, ','

.

_

EWION DAY'ILA ventude, Saúde, Atração e Be- vitaminico, como: Frigidez, in-,CllnH.:a méd ico-cnúr g ica de Odl0S Opetaçôes - Vias Ui-inárías _ -,. #. '''.. ," ... � " � I� Ouuaos, "a,l'lZ -=- Gal'.€�anta. Doenças dos intestinos, réto e leza, tao desejadas e necessa- surícíêncía ovariana, regras ADVOGADOSJ)ipIOllla, �le habIl'taç'a? cio Con se- am,s.- Hemorroidas, 'I'ra tamen- rias em todos os períodos de anormais perturbações da ida- I

I
lho -:\rJclonal de Of'tulmologta. L() ela colite amcbtuna. .

'. ,.

1CO,\Sl'W'ÚltlO .-: Felipe Schm i- Fisioierapia - 11111a verrue lho, sua vida. A sua arma é o faJY1C- de crítica (menopausa), obesí- .l:<ua Felipe Schmidt , 2
ot, S, Das 14 as 18 horas. Consulta: Vitor Meireles 28, ' • (S b d)BOSJl)RXCIA r: S!:Jl1selheiro xra- Atende diariamente às 11;30 ns, SO tratamento OKASA, a, base dade ou magreza excessivas, o ra o

" l.1'a, II, e, à tarde, das lG hs. em diante de Hormonios frescos e VIVOS flacidez da pele e rugosidade FlorionópolisTf;LEFO:\ES 1418 e 1204 Resíd: Vida] Ramos, G6,
•• -

----------- Fone 1067 (extratos das glandulas endo- da cutiz quéda ou falta de tur-DR. ANTôNIO MONIZ DE
DR. POLYDORO S. THIAGO crinas e de Vitaminas cssen- gência dos seios, etc., todas es-

:...-----------,

ARAGÃO CHXICA ;\H:mCA mI GJ<JRAI, ciais) - (fonte de Vitalidade),
sas deficiências de origem'til'urgia e Ortopedia clínica e cí- Doenças do coração, pulmões, fí- OKASA, de alta reputaçãotul'gia do t orax, Pai-tos e doenças gado, estômago, intestinos, rins e ê

fabri d
- glandular na mulher.

ele senhoras demais orgãos in ternos de adultos mundial, e fa rIca o !la mais
COXSUI,TólUO: n, João Pinto 7 e críanças d 25 1 1 "d s Experimente OKASA e seDiál'iamente das 15 às 17 hor-as, COXSIJI,T'-' ""A, Ruo Fernando e anos pe os con leCl ,O, .

RESm"BXCL-\: Almn-aute Alvim, Machado, ie Laboratórios Hormo-Pharma a convencerá! Peça a fórmula
:36. l'oue U. 251 CON���T:&S á�JltRI��,�;T!E: Londres e París é importado drageas "ouro" em todas as

DR. ARMANDO VALÉRIO RESW"BNCIA: Av, 'I'rornpowskl, agora diretamente de Londres" boas Drogarias e Farmacias,62 - Fone Manua l 766

DE ASSIS O tratamento OKASA é uma só em embalagem original de
Dos Sei-viços ele Clínica Infantil da 'DR. MADEIRA NEVES medicacão de escolha, ultra ra- Londres, Informações e pedidos

Aspistênc2'ar�à�2�ciPal e de Médico eSPricg�lisgtJ�s DOENÇAS cional ê científica, conhecida ao Distribuidor: Produtos AR-
CUXTCA )11;;])I('A DE CRlAXÇAS Curso 'de Aperreícoamento e Lon- pela sua eficacia terapêutica, NA - Av. Rio Branco, 109

ADULTOS. ga Prática no Rio de Janeiro
d
..

f 43 3378()()XSUJ,TólUO: Rua Xuues �la- COXSUI/rA� _ Pela aman ná: clinicamente comprova a, ore- RlO - Tele one -

.

c:h,l(lo, 7 (Eclificio S. Francisco). diariamente das 10,30 às 12 hs, à
-::- -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;:=�Consultas elas 2 às 6 horas tarde excepto aos sábados, das 1-1

RES1DftNCIA: Rua Marechal Guí- ás 16 horas -- CONSULTúRlO: {fJueúmIherrne, 3 Fone 783 Rua João Pinto 11, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Restdêncía: Rua

DR. A. SANTAELLA Presidente Cout indro, ,58 ,

.a Vil] do. <

O'��,

S()p�ta,ri�: ·,JYrHy,
J,lu(l:.,Tiradentes,19
Apresenta·· s�u s, úllimos,mb�
d'elos,;;em:, calcadQs,'fj'nOs.

,o"� "'/':pà�â�seri�'6ras ,::.;'"

1\1010r a óleo ,

cru

[NSnTUTO DI DIAGNOSTICO
WNICO

DR. DJALMA
MOELLIViANN

ronna4o � Ul'1.Ner&ldlU1. Ü OeJwbrll

Com pr.tIca um' ho8pl�1a eu.repeue
� m� em pral. pec1jatrla, Q.064.

... do tUtoma nerT08O. apanlho .u.1to>
� do lIomem o da muDuIt'

&.-.... T6c!a1eol DL PAULO TAVASa
0Un0 ü Rad,So1otr11& Cl1Itl.ca com o dr.

� d. Abreu Qlm,l)UIU"1o (Mo Paa

�. �mado em � • lAa",.
Pd.bl1ca. pala U':a.1ytnldü� 40 llIO 4. J..

a.l.ro. - Gabinete d. Ralo X - lIlectro
�osnfla C1fD1ca - HetabOl.l.mV> lN

I&) - aonãicem Duodenal - 9abln.t.
M tIa10tenpla - LaIMln� de microe

.:opia • aá.l.1N cl1JUca, - It_ l"WII&4Clo

....__�W'_N�����W���W��W��W�_��NW����.rW��'��W�W�$�.�W�.���__��'�'�'__

I
80.900.606,30 I'5.978.401.755.97
67.053.245,30

142.176,603,80

I98.687,816,30
76.736,401.306,20

I
VENDE-SE um marca "Cli,

max" - rr.il rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co.

te de óleo.
O motor pode ser examina,

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tnltar com Sido '

Dei Noceti à rua João Pinto,
34, 't'elefone 1134.

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecn ico-Electron

Fundado em 1935
M.:>ntogem de rádios, Ampli

ficadorea-Transmi.llol'es
Mahrial importado direta

mente doa U. S. A.
Proorietário

Otomar Georges Doam
Electre - Tecnico - Profi••ionel

formado na Europa
Florianópoli.

�ua Joso Pinto n. 29 -- Sob,

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

RETIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados,
reliraram suas candidaturns,
para r-einar nos lares catar-i
nel1ses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.I

Clínico��tsouqlcf Laboratório� ��. -

j:::: � RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado
nnÁTOnO PRTOLOGlCRS Florianópolis

Dr. H. a, Medina Farm. NarbaJ Afns da Souza
Farm. L. da Costa Avila

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

,

Exame dOe secreções.
1<utovaccinas e transfusão de sangue.

s,

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

Sedas, CasilDiras e Lãs

CASA SA.�A· a(OSA
ORLANDO SOA R.P-BJLLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai�.a Postal < 5 t --- End. Teleg.: «Scarpelli)) --- Florianópolis

•
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Há duas políticas nos regimes democráticos: a que cons�
educa, trabalha, fomenta a riqueza pública e a de iniciativa
vada; e a política do grito, da intriga, do mexerico, da negação

do alarme e do sensacionalismo perturbador.

Florlan6polll, :&a r.:te DezemDro de 1945

NOTAS POLITICAS
Hio , (E.) - A reportagem de "O darie é que a pasta do Exterior se

Globo" esteve em contacto com o rá ocupada pelo sr. João Neves da
desembargador Afrânio Costa, pre- Fontoura, ex-embaixador do Bra
sidente do Tribunal Regional Elei- sil em Portugal. E que é propósito
toral, que em r-esposta ii série de do íuturo presidente contemplai
perguntas sôlbre os assuntos rela- um dos pequenos Estados, precisa
clonados com a apuração do pleito mente o de Espírito Santo, com

fez as seguintes declarações: "Cal- uma pasta, o que bem se compre
culo que em meados de janeiro se- ende, porquanto aquela unidadeljam proclamados os resultados das conseguiu eleger sete dos sete re

eleições para deputados e senado- presentantes federais, sob a legen-.
r'es. Atribuo ao excesso de recur- da do P. S. D. além dos dois sena

sos interpostos, pelos partidos, a dores. Se assim acontecer, o csco

morosidade na apuração. Entretan- lhido, ao que se informa com segu
to, isto não equivale a uma crítica rança, será o sr. Atílio Vivacqua.
aos partidos. Eles não nos atrapa- Outra informação que também se

lharam absolutamente e até, pelo fortalece é de que São Paulo dará
contrário, nos foram muito úteis. o ministro da Fazenda, continuado
A eles se deve a revelação da edu- a falar-se muito os nomes dos srs.

cação política do povo brasileiro, Gastão Vidigal e Whitacker,
demonstrada 11'0 último pleito. Pó-
de dizer que já está sendo reexa

minada a apuração, isto é, os resul
tados das. juntas já estão sendo jul
gados pelo Tribunal. E quase todas
as urnas serão apuradas, exceto

aquelas em que pelo excesso de so

hrecartas serão consideradas irre
mediavelmente perdidas. E sôbre a

apuração das urnas ímpgnadas,
lenho a declarar que não se pode
fazer 'O exame e a apuração ao mes

mo tempo. Mas, tão logo se termi
ne as urnas, iniciaremos a apura
cão, quanto ao quociente eleitoral,
acrescentou O' desembargador Afrâ
nio Costa, não se pode ainda esta

belece-lo, porque será a função do
Tribunal. E, concluindo, observou:
..Sôbre a colocação dos candidatos
a senadores, sei, apenas, o que re

velam os mapas. Contudo esses

mapas são provisórios, pois ainda
serão julgados pelo Tribunal".

xxx
j Rio, 27 (E.) - Dá-se como pro-
vável a constituição do seguinte
ministér-io: Exterior, .toãO' Neves; ROXY Hoje, 6.a feira, às
Fazenda, Gastão Vidigal ; Guerra.] . 19,30 horas
Pinto Guedes: Aeronátuica Ajalmar Spen�.l' Tracy, Michey R�oney,,

.' T " . Melvyn Douglas e Fraddíe
Mascarenhas; J usí lça, N creu RU111O's; Barthalomew em

Trabalho, Acúrclo Torres; Viação, MARUJO INTRÉPIDO
Junqueira Aires; Comércio e In- A. luta. e os di.labare. do. homens
dústria, Alde Sampaio' Alimenta- que enfrentam a. tormentas e a

.,

' sanha dos tubarões em alto mar.
çao e Saude, Castro Barreto; Edu- Um filme épico e grandio.o.
cação, Fernando Azevedo; .Agr-icul- Impr6prio até 14 anos

lura, Daniel Carvalho; Marinha, al- No programa:
mirante Neiva' Líder da Assembléia Notícias da .emana • DFB

M 1 V· E' bai dA' Preço único: Cr$ 2,40e o iana; mI arxa or na rgen-
ljn a, Batista Luzardo.

xxx

Rio, 27 (E.) - Ao que temos co

J1lÍ1do em rodas bem informadas,
publica "O Globo", o gal. Gaspar
Dutra ainda não teria feito nenhum
con vite para seu futuro Min istér io,
se bem que haja veladamente tro
cado a respeito idéias com diversos
prócercs e sondado diferentes ami
gos e correntes de seu partido.
Também, ainda não teria o gal.
Gaspar Dutra assentado a criação
do Ministério da Produção ou da
Ecunomia, projeto, aliás, antigo,
cmbura corra com insistência que
na hipótese de triunfar a idéia, se

l'<Í escolhido um ministro de Minas
Gerais, possívelrncnt- o' sr. Israel
Pinneiro. O que, porém, há dias se

propaga com lodos os visos de ver-

Dr. João de Araújo
Já restabelecido da - inter

venção cirúrgica a que se

submeteu na Casa de Saúde
S. Sebastião, seguirá em via
gem de recreio a Minas
Gerais, o dr. João de Araú
;0, estimado e competente
oculista, muito conhecido nes

te Estado -,

RITZ Hoje, 6a.-feirs, às
19,30 horas

Tom Connay, Audrey Long, Jean
Brooka e Don. Douglal em
DO FUNDO DA NOITE

Aquela luva serviu para dois ho
mens... A arma assa.sina indica rfalsas imprel.ões digitail.
Como se poderia afinal. desmos
carar o verdadeiro aSla•• ino!

Impr6prio até 14 ano.

No programa:
Cine Jornal Brasileiro • DFB
Noticiário Universal. Jornal

Preço ánico: Cr$ 2,40

/
I

Domingo, no RITZ. Donald Oconor,
Peggy Ryan, Jackie Oakie e

Ann Blyth em

TRADIÇÃO ARTÍSTICA
Um romance de uma família do
uvaudeville», com lua. agruras e

triunfos, sempre inesperades.

upremo grau de
NUM RELÓGIO DE PULSO!

.

reclsao

OMEGA

Eis a nova criação Omega - mais

precisão no famoso Observatório de

Aos que exigem precisão elevada a um

grau supremo, Omega oferece seu novo e

surpreendente cronômetro calibre 30 m/m.

Sua máquina é idêntica à que, em 1940, no

Observatório de Teddington, na Inglaterra,
alcançou, em regulagern de alta precisão, os

mais notáveis resultados jamais alcançados
nos anais da cronometria. E o que é mais

admirável é que o Omega i{0 mim é um cro

nômetro de pulso!

Examine-o hoje mesmo, lembrando-se de

que, apresentando um supremo grau de pre

cisão, o cronômetro Omega :lO mim é reco

mendado pelos mais famosos relojoeiros
aos que exigem o máximo de um relógio.

o
CROVÔ1UETRO

OMEGA
PRODUTO DA SOC1ÉTt SU1SSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGF-RE

GENEBRA - SUIÇÁ

Comunícnçâo
Os abaixos 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, constituiram uma sociedade in
dustrial sob a firma de Machado & Bastos, para a fabricação
ue vassouras e produtos congêneres, registrada na MM. Junta
Comercial do Estado, sob na 6.036 e que se acha instalada à
Rua Santos Saraiva na 68 fundos, (Estreito), nesta Capital,
onde aguardam as ordens de todos aqueles que se dignarem
distingui-los.

Florianópolis, 26 de Dezembro de 1945.
ROMEU MACHADO
LOURIVAL BASTOS

Moscou, 27 (U. P.) - Co
mentando o motivo pelo qual
existe apenas um único partido
na Rússia Sovjética, o escritor
Leontiyev, num artigo publica
do no "Izvestia", diz que "a
sociedade soviética é livre de
antagonismos de classes, e nela
'não há terreno para a exísten
cia de diversos partidos nem

I para classes antagônicas". No

artigo intitulado "A democra-

Um
cía e sua base econômica", O'

articulista continua acusando
alguns falsos democratas es
trangeiros que estão tentando
deturpar a atual situação, di
zendo que a existencia de um
único partido é contraditória
com a democracia. O articulis
ta concluí dizendo que "a es

sencía do fato entretanto, não
está no número dos partidos
mas no caráter da política".

recorde de

PROVA DE PRECIS_O!
Êste cerüllcado de funcionamento
acompanha cada cronOmetro·
Omega 30 mim, testemunhando

que 101 submetido às mais rigoro
sas provas de regulagem, em cinco
diferentes posições e sob as mais
variadas condições atmostérlcas.

único partido
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