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Chegará hoje, às 15 horas, via 'aérea�;"a esta capital, o' dr. Nerêu
Ramos, senador eleito e presidente do P.S.D. em Santa Catarina. Como
sempre, o bravo político e provado administrador da nossa terra· será

recebido por numerosos amigos, correligionários e admiradores.
,

ALTRUISMO
Pede-se a colaboração de pessoas de boa vontade,

moços, moças, senhoras ou senhores, que queiram d.e
dír-ar durante um ou mais días, uma ou duas horas, pa
ra executar um fácil serviço de interesse da Caixa de
Esmolas dos Indigentes de Florianópolis.

Informações na Redação (lo Estado, (las 19 às 22
horas.o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proer'ietarfo e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
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Organização dos Institutos
Universitários I <'<Exércl·to fantasmo» Rio, (E.) - Criando Q Serviço

.

_

de Censura rle Diversões Públicas
do Dcpartcmcnto Federal de Segu

I Washmgton - (S. L H.) -

rança Pública, 'O presidente da Re-
. . _,.

'

Além de seu exército regular,
RI?, .(E.) -. O presidente

daI
pública e por particulares, que os EE. UU. utilizaram um

pública assinou o seguinte decreto- ço de Censura de Diversões Públi-.

��?��ll:� . ass�nou O de.c�·et9� gar:antam O funcio���en�o "exército fantasma" que, em-
lei:

!
cas do referido Departamento, com

rei: Artigo 1 - O artigo o normal dos cursos e eficiência bora não tivesse combatido a
Artigo 1° - j�, criado, no Depar- a função gratificada anual de 12

do �ecreto 19.851, de 11 de das atividades uníversitái ias; ferro e fogo venceu batalhas
tamento Federal de Segurança PÚ- mil cruzeiros.

abl�il �e 1941, e�t�tutos da 40� Submeter-se ás normas ge- decisivas a 'U:dando ortanto a �lica: o S�rv�ço de C�ns:lra de D�_I .

Artigo 6° - P�s�all1 a faz�r par
UYlHTP1'sIdade Brasileira, passa rais estabelecidas na legislacao obter 't] " E',' P, 1

- versoes Publicas, subordinado dl-I te da tabela numerica mensalista do
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a er a segum e re acao: r. federal. d' D .t t d G . c

1 e arucn e ao (' 1(' e (e o reia. rc ertr o epartamento as três
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O epal amen O a uerra ao A .t" ')0 A trihui
-
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síd d
cons 1 ll:IÇ�O a m; i Paragrafo único - Sempre informar que um exército . _I IgjO ".

- s a 1'1 uiçoes e 1- unçocs (e ca melro.

versi a e Brasileira devera que na constituição da univer- clt - tr id d b "

YISaú < e cmema e teatro, do Depar- Artigo 70 - Até que seja expe-di-

t d
.

t
." . omp e o, cons 1UI o e 01I a- I t t X' I d f'

- d
a. en e1�) aeossegum es eXI�edn- sídade, entre os dois institutos cha, tubos pneumáticos, panos �11l.en o . aciona

.{.'I 'n.j0lrm�ço�s. o o regulamento do Serviço das

elas:. . J?-�regar em um a-. de que trata esse artigo Iigu- pintados e madeira incluindo PclSs,ul1,a ser exercH. as l� o S�rv:- Diversões Públicas, vigorarão os

de" U:llv�lsItana pel<? menos i re uma. Fa�uld!lde de Filo�Jfia, homens sem movi�ento, ca-
ço de Censura de Diversões Pubh- dispositivos legais a que se refere a

t:-es Ins�rtUtos de e.nsmo supe- I J terceiro instituto podera ser minhões de duas toneladas e
cas com a exclusão daqueles a que censura das casas de diversões,

1'101', dois dos. qu�:s est1e)am d<?s de padrão iá _?efinidos em meia, pesando sessenta e seis
se refere o artigo 8° alinea A e B baixado pelo chefe de Polícia e Ins

entr� os s.egulhte.::.. Facu_cad.e lei federal ou !la?, uma \'8Z libras e artilharia de campa-
do decreto-lei 5.077, de 29 de de- truções que se tornarem necessá-

de. FIloso�la, Fac�ldade s:�I- q�e, _eor seus ob]etrvos,.a orga- nha que não podia disparar,
zemhr-o d(· 1939. rias,

,relto, Faculdade �e M��I�ln�, I, rnzacao co_nvenh8: �os mL.:� 2S- acompanhou o exército de in-
Artigo 3° - Passam a integrar a

.-----.----.

:F�CU!daO"e
de E�genhal.Ia.' .2 )

I
ses, do en�mo, a JUIZO do Con- vasão nos seus desembarques

lotução do Departamento Federal

Díspôr d� cap�cldade, didática, selho N�clOnal. em França.
d(' Segurança Públiea sete cargos O

ar compl.eendldos pI.ofessore�, I •

- Por mais de uma vez o ser-
de ('(',I1S01', padrão .M do quadro' su- rs.

l�borat�nos e ��!llaIs C��dI�1 r> _.Al'tlO"? 2c �,� pres�n�e de-] viço de observação- do inimigo
p lenu-ntur do �[jnistério da Justiça, Aderbal Ramos

çoes p!'u8:_ um eficiente en.umo, I ereto-lei entrará em VIgor na assinalou a presença em deter-
que S:�{) i ncluidos no quadro per- da Silva

3°� DIspor de. recursos nnan-] data de su� pu.blicação, E'VO- minados lugares
_.

de grandes JII[m��nte". fl" . .

e

cerres,
. cO!lcedIdos p�los. P?ct_e- gadas as dísposíções em con- unidades mecanizadas quando I

AI tlgo t - Fll'<1 suprnuirlo o JOão Batista
res publlcos, por mstrtmçao trano. na verdade se tratav� de imi-

('argo de censo!'. parirão X, do qUH- Bonn8ssis
tacões de dezenove tipos dife-

dr» suplementar e ficam criados 3
, ('af'O'os de censor [)'I(!I"-IO ", 1 ADVOGADOSrentes de armas e outro equí-

to·

,

'
" c c "', ( o qua-

pamento usado pelas forças
dr-o .S.�IPIl'lIl�nl.:I1· �Io :\f.illistéri'O da

norte-americanas. Colocados 1
Justlç,a, qm SdO l11e]tlJ(!os n'<1 l()ta-

durante a noite por pessoal es-I N ·d d-pecialmente treinado para es- OVOS CI a aos
se fim eram facilmnte toma- b -I"dos c0I1_10 verdadei�'os; �esmo I rasl enos
a cem Jardas de dIstanCIa. _

Dois ou três homens basta-I' Rio - (E.) - O ministro
vam para ar:nal� em de� minu- da Justiça assinou os seguin
tos um ca�mhao do. tIpO de teso títulos declaratórios ele ci
duas toneladas e mela usados dadania brasileira:
pelos exércitos, insuflando ar No Distrito Federal -- Ma
num modelo pneumát.ico com ria da Conceição ele Almeida

c�p�cidade de dezoito pés Muniz, Joaqí.üm Rodrigues
CUbICO�, estruturado por uma Soares, ;,'Iargherita Vitória
armaçao de tubos de madeira. Castagha e Maria da Glória
Estes modelos eram tão perfei- Garcia Ferraz.
tos que vistos tanto do ar co- Estado de S. Paulo -- Ar
mo da terra davam a ilusão de mando Patriarca, Luiz Zulia-
se tratar do protótipo reaL ui, Maria Barbera Meanda

Desse modo um exército l\lalvina Gandalann Teber�
verdadeiro, podia mover-se de mano Martin Friedrich Wi
noite para guarnecer um setm lhelm Peters, Maria Forte,
enfraquecido, deixando atrás Francisco Beljak, Braz Limo
de si, divisões completas do gi, FranciscQ Manoel Júlio
"exército fantasma", desnor- Érico Bronberg, Natale Ber�
teando consequentemente o nuneci, Domingos Teixeira

inimiKo. Pinto, Antônio Pires, Rogélio
Foi durante a campanha da Martinez Parra, Walter Rei

Africa que nasceu a idéia des- nhardt, Francisco Goncalves
ta artimanha ao utilizar ba- Ângelo Cadillo e E'wald Kos�
Iões de barragem, vasios, como chel.

manequins para confundir o Paraná -- Antônio }Claz7.il- S. TI. I, - lnformam de I-I<Út

inimigo, experiência cujos re- lo, Helmuth Weber, Frandsco que o:,; empregados públicos 110-

sultados foram a todos os mo- Tancredi. e .Tosé Taneredi. landese,.; injustamente clespedido,;

dos satisfatórios. Mi.nas Gerais - Lni.za Car- pelos nazistas clunmte é.l ocupac:áo
....' rato, Manoel Davila. germanlca receherão ses:-;enta por

'___

Piauí -- Antônio Gonçalves cento dos salários aos quais ti:
c1f� Carvalho. nham. direito se houvessem se con-

Santa Catarina - Bruno senado em seus postos. O clecl'e-
B e 11 nó Berthold Koschel to real .tem a data de pl'Ílneiro
Friedcla Deggall Balsini, Con� de dezembro e destina-se a com

l'ado Balsini e neorq Keller. pen:-;ar as \'itimas da ocupu()lo.
Rio Grande do 'Sul - Car- deter'minando que os empregados

lIas
Nenhemi8r, Ernest ;,Iayer, pÚllli('os ]'('CUjJl'l'em os postos que

Amabile Segala '[<'offel Culan ll1éll1tinllam ao serem despecli<!os
e Antônio Cardoso Sareiva. pelos nazbtas.

çâo do Departamento Federal de

Segurança Pública.

Artigo 5° - Fica cr-iada a fun
ção gratificada de' chefe do Servi-

festividades NataldeAs na Rua Felipe Schmidt 34,
Sala 3, Telef. 16-31

Catedral Metropolitana
,Precedido de um tríduo,

I
a paroquia de Florianópolis

reb.;izado ás 17 horas, e a que suavizou nesta semana de Na

compareceram centenas de tal as aflições de muitíssimos

crianças da paróquia, o Natal desamparados, cumprindo o

na Catedral Metropolitana foi preceito divino: "O que 1ize1'
festivamente comemorado com des ao menor dêstes, a Mim o

a celebração da já tradicional tereis feito". Que o Divino
Missa do Galo, á meia-noite, Mestre, o meigo infante de Be

sendo oficiante o Cura da Ca- lém, recompense cento por um

tedral que mandou os paro- aos benfeitores dos pobres de

quianos, apresentando-lhes vo- Florianópolis.
tos de feliz Natal. O côro este- S. H. L - Ihformam de
ve sob a direção do Revmo. Haia que a companhia Billíton

Cônego Frederico, executando anuncia o reinício "em escala

belas peças de canto. Infelis- satisfatória" da produção de

mente, devido a um defeito estanho na ilha Billíton, nas

exata da transmissão, a popu- Indias Orientais holandesas,
lar emissôra Guarujá não pou- para dentro de seis meses ape
de irradiar as solenidades. Ao sal' das devastacões sofridas

técnico superveniente na hora pelas minas durante a ocupa
lado do altar da Senhora San- ção nipônica.
tana foi armado o artístico S. H. I. - Segundo despa
presépio. O mesmo, como os cho de Rotterdam acabam de

das demais igrejas, tem sido I chegar áquele porto os primei
muito visitado. ros dois mil pombos dos cinco

mil que foram doados á Ho
landa pela Real Fôrça A2rea
britânica e pelos particulares
ingleses, afim-de substituir os

pombos holandeses, dos quais,
noventa c nove por cento fo
ram perdidos durante a guer
ra.

Tribunal de
Apelação
o dr. Luiz Gallotti. cid. Inter

ventor Federal. por ato de 27 elo

cOlTente" nomeou os desembarga
dores João ela Silva Medeiros Fi
lho e Urbano Müller Salles para,
no hiênio 1946-194S, exercerem,
respectivamente, os cargos de Pre
sidenp-e e Vice-Presidente do Tri
bunal de Apelação do Estado.

O gesto cio Chefe do Executivo
ecoou, fa\'orávelmeIlte, na socie
dade catarinense, onde os ilustra

cl�s e dignos magistrados, que .iá
ha alguns anos exercem aqueles
cargos, gozam ele grande estima e

real prestígio.
Daqui enviamos aos nomeados e

á .Justiça barriga-verde, os 110S;OS
cumprimentos muito sinceros.

Reintegração de
funcionários

Os diversos centros de Dou
trina Cristã fizeram farta dis

tribuição de roupas feitas, cor
tes de fazenda, livrinhos de

oração e objetos piedosos, do
ces e balas a milhares de crian

ças da Catequese. Os toupei
ras de Santa Izabel e Santa
Catarina distribuiram também
com fartura roupas feitas aos

pobres. A associação das Da
mas de Caridade distribuiu so

mas de dinheiro aos doentes e

SOcorridos da Associacão, bem
como a centenas de pobres da
cidade.

(""<()1"Yl a prática da carid9de
11lilenur da IgreJa de Cristo,

Mais aviões
RETIR.4.RAM SUAS CANDI- .

DA TURAS
Buenos Aires, 26 (A. P.)

Chegaram ante-ontem, à tar
de, a esta capital mais dois tri

motores Junkers, que fazem

parte dos cinco aparelhos ad

quiridos no Brasil recentemen
te pelo Ministério da Aeronáu
t',Ica.

Tôdas ,IS bebirlas, inclusIvC ti'>

fabricadas em outros Estados,
retirar.Jln snas candidatul'::l.s,
para reinar 110S lares c:Jl<!.ri
nCl�ses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os DUerrilkeiros espanhois I O;:!��';��;::�.�;;�;����Os{���!�: iiLondres, 26 (R.) - O núme- riais. Acho que a grande maio- mercantil. calculas. cartas e português comer-

1'0 �ada vez maior de guerrí- ria dos guerrilheiros é fo�mada I ciais, dactilografia em sua casa com 4 livros

lheíros que atua nas monta- de bandidos, embora haja, en- qUI> emunam como se eu e_tivesse ao lodo do
.

ti aluno Não duvide. é seu porvir. Moços. moças,nhas espanholas, esta cons 1- tre eles, muitos chefes verme-
;,11. aproveitem esta oportunidade. Peçam prospe-tuindo uma séria ameaça à lhos e oficiais do Exército. En- ....;:===:;;;;;;:;;;;;;=- cto .. hoje para e.te curso, que farão em 6 me-

ordem pública na Espanha - tram nas fazendas dos estan- Hab i 1 i tada ses: Ficarão eapecialistas muito considerados no

escreve o correspondente do cieiros ricos e tiram tudo o

I
comércio, bancos, acharão emprega logo, Escre-

"News Chronicle" em Madrid. que q .erern. Ao menor sinal de ��doa�uaeU!C:B�::o�e!:a�:o���iX;e l�b6��!:: �:�\�i't�u :::=ç�::h;�Diz o jornalista ter obtido resistencia atiram ou prendem II alunos: operários, sertanejo. aOIl milhares de in.trução rudimen-
informações detalhadas a res- uma pessôa da família como taro Junte envelope .elado.

peito, de um soldado do Exér- refem". I
....

cito que esteve recentemente
combatendo os rebeldes. Se

gundo declarou, o número de

guerrilheiros é dificil de calcu
lar. Mas já tomaram várias ci
dades e deve haver milhares
deles, tôdos bem armados e

municiados. Em alguns locais,
os rebeldes se acham a apenas
40 milhas de Madrid nas

Imontanhas de Guadarama, de
Gredos e na aldeia de Avila.
- "São muito mais fortes do

que nós, disse o informante. E

Itodo o armamento que tem é
moderníssimo. Recebem supri
mentos inclusive material

-

de
rádio-transmissão por meio de -------------

aviões que se acredita virem
do outro lado dos Pireneus".
Em numerosas aldeias já

dominadas, os guerrilheiros
ntataram ou capturaram as

pequenas guarnições locais.

I- "Além da desvantagem
material que levamos, prosse
guiu o soldado, somos ainda I

prejudicados pelo fato de que,
por medo ou simpatia, os re

beldes são sempre ajudados
pelas 'Populações locais. Al
deias inteiras aderiram ao mo

vimento, recebendo fuzis, mu

nição e mantimentos. Luta
mos, às vezes, nove ou dez ho
ras seguidas, mas no fim te
mos de ceder, devido á incon
testável superioridade do ad
versário em homens e mate-

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M.:Intagem de rádios, Ampli

ficadoIH-Transmi.sol1'es
Material importado direta

mente dali U, S. A.
Proorietário

Otomar Georges Biihm
Electre - Tecnico - Profissionol

formado na Europa
Florianópoli.

�ua Joiío Pinto ri. 29 -- Sob,

OE fFEITO SEG�OO
e , ..OH "SIVO A$
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�
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EDITAL

cio da sua categoria econômica, nem Federação de Comércio, eclética,
ou correspondente ao grupo de sua atividade econômica, deverão reco

lher o impõslo sindica-l em favor desta Conf'ertcruçâo, durante todo o

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

a esta Confederação, nas condições acima citadas são:
a) - CO�l�HCIO ATACADISTA: de algorlúo e outras fibras YC'!.(e

tais; de café. de carnes frescas e congeladas; de carvão vegeta] e lenha;
de gêneros alimentícios; de tecidos, vestuários e armarinho; de louças,
tin tas e ferragens; de maquinismos em ge rul ; 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 jo ias e relógios; de papel e papelão.

b) - LOJISTAS DO COMÊHCIO: (estabelecimentos de tecidos, ves

tuários, adornos e accssr ios, de obeto d e arte, de louças finas, de ótica,
de cirurgia, de papelaria e material de escritório, de livraria, de mate
rial folol:\ráfico, de móveis (' congêneres); Comércio varejista de carnes

frescas; de gêneros alimentícios; de produtos farmacêuticos; de maqui
nismos, ferragens e tintas (utensHios c ferramentas); de material elé
trico; de automóveis e acessórios: de carvão vegetal e lenha; de com

bustíveis minerais; de vendedores am bulan tes (trabalhadores autôno-

Confederação Nacional do Conlércio

EDITAL

RUA DA ALFANDEGA, 107 - l° ANDAR - TELS. 23-5.244 E 43-3.874
DISTRITO FEDERAL

IMPOSTO SINDICAL

Para os Estados: - A�L-\ZONAS - PAR.\. - :\IARANf-E,O - PJACí
- SEHGl,PE - BA.I-ITA - ESTADO DO lHO DE ,JANEIHO - ESPíRITO
SANTO - PARANÁ - SAXTA CATARINA - MATO GROSSO - CrOlÁS
E OS TERHlTúRTOS FEDEHAIS.

A CONFEDEHAÇXO NACIONAL DO CO:\l.tRCTO, entidade sindical
de gráu superior coordenadora dos interêsses do comércio em todo ter
ritório nacional e reconhecida pelo Governo Federal, através do decre
to n. 2.0.068, de 30 de novembro de 1!H5, publicado a fls. 18.201, do Diá
rio Oficial, de ... de dczcmlno corrente. torna público que, nOS têrmos
do artigo ;")89, da Consolidação das L(.'i5 do Trabalho, todo e qualquer
exercente de atividades econômicas ligadas ao comércio em qualquer
parte do ter-ritór-io uaclonal, conforme discriminação abaixo, estabeleci
dos e111 Xluuicipios ou Estados, onde não existirem Sindicatos de Comer-

MARÍTIMA

SINDICATO NACIONAL DAS E:1IPRESAS DE NAVEGAÇÃO 1110S); dos feirantes.
c) - AGENTES ALTôNOMOS DO CO�mRCIO: corretores de mer-

cadorias; de navios; de imóveis; despachantes aduaneiros; despachan-
IMPOSTO SINDICAL I

tes de estrada de ferro; leiloeiros ; representantes come rciais ; comissa-
O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE- rios e consignatários.

GAÇÁO MARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 _ 30 d) - COMlmcTO AIUIAZENAnOH: trapiches e armazcns gerais de

andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem café, algodão e outros produtos, entrepostos de carnes, leite e outros

instituido pelo decreto-lei n. 1.492, de 5 de julho de 1939, ten- produtos.
do seus estatutos aprovados pelo exmo, sr. Ministro do Traba- e) - 1THIS:\IO E HOSPITALIDADE: empresas de turismo; hotéis

lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada e similares; restaurantes, pensões, bares, cafés, leiterias, confeitar-ias,
em 29 de maio de 1942, comuníca às firmas e empresas que clinicas, casas de saúde; casas de diversões; salões de barbeiros e ca

pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que beleiros, instltutós de beleza e similares; empresas de compra e venda
O IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido e locação de imóveis ; serviços de lustradores de calçados.
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA- 2 - As guias para recolhimento do imposto sindical devem ser

SIL, suas sucursais ou agências, durante o proximo mês de procuradas nas Coletorias federais, Prefeituras ou Agências do Banco

janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida- do Brasil. Numa dessas entidades o contribuinte encontrará as guias e

ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452 poderá obter informações sôbre o assunto.

de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580 3 - O Impósto sindical deve ser pago por intermédio dessas guias,
da rererí-;a Consolidação, já preenchidas. em -l vias, ao Banco do Brasil, ou nas localidades onde

não houver agl�ncia ou filial dêsse estabelecimento bancário, aos demais
...........-.-.....-,. _-.r,._.-_-_-•.......-_- ._•..,."...............- ..-_-...-..-_........-.-_w_-_._-a-.....,-.- -....

estabelecimentos bancários nacionais.
Rio de Janeiro, dezembro de 1945.
Pela COXFEnEHACÃO XACIOXAL DO CmmRCIO.

ou queixa poderá vir a causar, encami
nhe-a á SECÇÃO RECJ.AMAÇO es,

Jur�sO�11Aa.��RRE�!�ePg�U;:'�O,oo I �:I1l��I�����e::���I::��i:�:�:���:,:�I�;:
Movimentação com cheques I ção do resultado, embora em alguns ca-

Ba�:,!,���iS!��t�o!��o�!,�! S. A. II ::,,:".;:�;';",;:��::::: ��:.,:
"'.

RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

I Aparêlbos elétricos
Trajano, 23 • Florianópolis -

à �lal��::I�g�r�. n '1:;!�rla�í�c:ll::.
tinta freguesia que dispõe de ope-
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em

• ge-
ral, fornecendo orçamento grátis .6'
sem compromisso para seus serVl-
ços.· .

Possui também oficina especia!l.
zada, com técnicos profissional�
para consertos de aparêlhos elétr.l"
cus, enrolamento de motores e di-

I I
namos, estabilizadores, ferros dtengomar, fogareiros, aparelhos III

dicos e outros, com exceção de aplt"
_________________________ ,_ ... relhos de rádio.

"

Atécnica moderna acaba de substituir a

escrever por uma esfera de aço.

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

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

(ass.) João Daut d'Ol iveira, Presidente.

-Rua

.. .. .u.....,-------

ADVOGÍ�DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

'i
'-

'o ESTADO
Diário Matutino

Redação e Of-icinas á rua JO:�tl'
Pinto 11. 5

. DIHETOR DE REDAÇÃO:

-I ,+ Dapwscello da �ilva
(,ERE0:TE: D. S. t.u,»

I HELATOR: E. Flores

II ASSINATURAS
�a Capital

f
Ano Cr$

I Semestre CrS
Trimestre Cr$

i Mês.......... c-s
, Número avulso CrS
Número avulso

I doming'o. .. Cr$ 0,50'
No interior

! Ano Cr$
'Semestre , Cr$
Trimestre . _ .. Cr$
Número avulso Cr$

80,06
45,06
25,00
9,06
0,46

90,00
;;�',OO
30,00
0,56

Anúncios mediante contrato

Os originais. mesmo não
publicados, não serão

devo lvidos,
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:

- Sóbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

. SSAS SECÇ�ES
Direção de A. Domo sreno :

Yida }I ilifa r
Notas Ruraes

Crônica da Semana
Economia r: Finanças
Vida Bancária

jur-isprudêucia
Xotas Científicas
Governo do Estado
Fatos Políticos
�otas Locais

pg. 3

�

5

5
(>

I
, 7

�

S

1·8

Direção de D_ S_ Lino :

Xoticiário Estrangeiro
).;atidas do Pa is

Pelos Murticipios
Estatística

Esportes
Xotas- da Prefeitur-a
"ida Escolar

1 ii

2

5

6

6

Dirc çõo de E. Flores:

:\fag-azine
Concursos

Vida Social

2

2

3
Xem todos s ..bem

Religião 6

Rctrortaçens de:

D_ F. de Aquino pg, div.

B'RITO
O alfaiate indicado
TiradEntes 7

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que rhe

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

parti ,que alg uma falta não se repita; e

:::\..-\0 o escândalo que a sua reclamação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LURE 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.

[VidaS-OCial I �����2��:;;��r��i��;;"�J!á:��uf�:Ó�:a�1
'X]\'ERSARIOS: SI' n a Escola Industrial de Florianó-! Vale Pereira. Em sua entusiástica
.', Fuzem anos hoje: polis, a entrega de diplomas aos oração, o jovem se referiu mui do-

a srta. Elusa, filha elo sr. Imlio alunos que terminaram os cursos giosamente aos insignes estadistas

Costa: de preparação técnica. Getúlio Vargas e Ner êu Ramos,
ir a srta. Maria Eugênia. pianista. Entre :1.5 muitas pessoas que com- aquele, cr iador do ensino técnico

filha elo "r. Eloi Pierri; pareceram àquela festa, (I nosso prufissiorial no Brasil. e este, ben-

o sr. Celso Lopes: repórter, registou a presença do

'I
feitor dos alunos pobres daquela

o sr. João Evangelista; Exmo. Sr. Dr. Luiz Galiotti. D. D. Escola.

o sr. João Silveira: Interventor Federal. Dr. hem; de Terminando. referiu-se ao seu

a sra. d. Iracema Sohn San- Araújo, então Secretário do Inte- diguo, esforçado e dÍnâmic() Dit-e

tos, espõsa elo sr. Tte. João Per- rior e Justiça c altas autoridades toro dr. Cid Amaral que soube se111-

mínío dos Santos: civis, militures c eclesiásticas. prc incentivá-los a ler un. verda-
i

a sra. Virgínia Coelho: Foi paruní nf'o da turma, o Sr. deiro amor "o estudo, bem como

a srta. Maria Rodrigues: D\- . João Bonnassis, lente de mate-

[aos
seus queridos mestres,' que

o jovem Adir Ventura: mát ica daquele modela)' estahele- tanto fizeram em benefício da Es-

a menina Hiza Janis PaIm: cimento de ensino prof'Issiona í.

1
cola.

O sr. Tomaz elos Santos. Como orado!' da turma, f'alou o Aos diplomados da Escola In-
,;, '" * jovem diplomata em mecânica, dustrial, as felicitações de "O Es-

nAJAX'lEH Ncréu do Va le Pereira. filho do tado ",

'\ Encontra-se nesta capital o nos

;fl jovem conterrâneo Arnaldo Re

gis, disciplinado aluno da Escola
Militar de Rezende, que aqui veio
.em visita aos seus parentes.

SALA DE JANTAR
Por mo tt vo de viagem, ven

.dese uma :saltl de jantar em

imbuia. Tratar na Rua Atrni
.rante Arv irn, 15. 3 v. 2

1

2

,

FILHA I MAE I AVO I
-

T'o o es cleve o- usar a

r:-ARMACIA ESPERANÇA
40 r.rlll.�.tIeo NILO LA tJ8
-.... --.. ..................

__ •� - __J!IIIU.U - ....-.._.........

� ..�.....

-_. -- ........... _ ........... .......,..

Dr. SAV.AS Idr. Savas

I
LACERDA

Reassumiu sua clínica, nesta Capital, o

Lacerda, oto-rino-laringologista.

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER t.:.VITARA DORES

Alivia àS Cólica·5 Uterinas
Emprega-s- com vantag empa

"8 combater as Irreguhiridadetl
das funções periódica", das I<e

nhoras. É calmante e regulador
desse= funções.
FLUXO-'""EDATINA, pdn !'UH

comprovad» eficácia. é' muito r .. -

ce itada. D .. ve !ler usada com

confiança. IFLUXO SEDATIl'i A ellcnnlrli-se

em toda parte

----_.--

Frsmisco Meira e espôsa Vva. Estel ita (jarciâ

CASAS IRedoção em preços
dos tecidos, em
• I •

lanelro
São Paulo, i (E.) - A re

solução da Coordenação Eco

nômica, de fazer baixar os te
cidos de lã de 50 por cento, aos
intermediários, c o n t i n u a
r á com a redução de mais 10

por cento, em janeiro. Assim
as casemiras baixarão, entre
este mês e o mês de janeiro, 50
por cento, pela redução nos

produtos de lã, e outros 10

por cento nos produtos de al

godão.

PR���q��5)�A ICorrespondência Comercia t
Rua Alvoro de Cal'valho. 65 I

21

Pes- oa interessada em

com pr e r 5 casas de Cr$
30.000,on a 15<l.onO,00
cada uma, pede cf�rtd por.
carta. a08 cuidados deat a

reda�ã). 30 v, 4

CINE ODEON
hoje, ás 4 1/2 - 7 1/2 horas

Seções Populares
1 ..,;, Um filme eletrizante,

100% emocionante.
Muita ação!

�UADRILHAS DA CIDADE I
,1 com

Phíllip Terry - Wendy Barrie
2 - Um filme que tão cedo

você não esquecerá: Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de I
DAMA POR UMA NOITE segurança estabelecidos dentro da base territorial inter-esta-

cam dual do Município do Rio de Janeiro (Distrito Federal) e dos
.John Wayne - Joan Blondell Estados do Rio de Janeiro, de São Pauto e de Santa Catari
.Lutas! - Romance! - Amôr! na, que é de influência dêste Sindicato, 'que o Imposto Sindical

3 - Continuacão do seriado do exercido de 1946 deve ser recolhido ao Banco do Brasil
O IMPÉRIO SUBMARINO S. A. ou agências mais próximas do mesmo Banco, durante O

com/ mês de janeiro de 1946, de acôrdo com os artigos, 580, 586 e

Ray Corrigan 587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n,

9/10 episódios 5.452, de 1-5-1943, publicado no "Diário Oficial", da União, de
No programa: - Comple- 9-8-1943).

.mento Nacional DFB. f.:ste Sindicato está expedindo pelo Correio, em registra-
Precos: - Cr$ 2,40 - 1,90 do. as guias próprias para êsse recolhimento, e pede àqueles

,

"Imp. 10 anos" que, por qualquer motivo; não rece�erem �t� guías em

P�-I DOENÇAS NERVOSAS
CINE IMPERIAL zo razoável, dirtgirem-se a Secretana do Slndlcato, a rua .Me� Com 08 progressos da medicina.

hoje, ás 71/2 horas xico n. 168-8° andar, no Dtstríto Federal, solicitando os ím-] hoje, as doençu nervosas, quando
11a e última 'exibição do pressos próprios. . 'l'!'tadas em tem�C?, �o males per-

-

-' 1945 feltameate remediâveis, O

curandei_1grandíoso espetácul de RIO de J.aneI�o, 20 de d�zembro de . .

rismo., fruto da ignorâneia, só pode
Cecil B. de Mille: João Dafe, Díretor-presídente. prejudicar 08 indivíduos afetados d4

PELO VALE DAS SOMBRAS
_ _

tais enfermidades. O Serviço Na-
.

1 C t I dos os II I O
eional de Doenças mentais dispõe

"Ga'MT coopeTecr;:::LOal'rayne ., OU emp a
.

«marm e r s» ::it'!:e!:b:�at:��C:;t!uell:!�:::8�:: I
• J

L t F d I
cfigentes, na Rua Deodoro 22. das ,

se��:c�o���fO���;�i����fe I na O erla e era às 11 horas. diàriaJllentc. O Brasil na assem-
No programa: Rio, ,(E.) - O bilhete .. estão chegando a cada momen- • bléia das Na�õesNotícias da Semana 29.822, premiado com os 5 mi- to, já estando apurado que os Drs. Aldo Avila v

DFB. lhões de cruzeiros da Loteria contemplados são operários e UO·ldasPossantes outra vez do Natal, extra.ida sábado úl-
.. .

" da LuzDes. Colorido. timo, foi vendido, como logo admdIUlstraddores dQe ?�a fabldI-Preços: - Cr$ 4,00 - 3,00 se noticiou, na cidade de São ca e Pro utos Ulml�os,
�

a

"Imp. 14 anos" Paulo. Imediatamente seguiu Mo?ca.
1 Tordnaf-�eh' aSSdlmt, .;:;ed�-Finalmente para essa cidade um

represen-I
saciona o es ec o a la 1-

AMANHÃ tante da Loteria Federal, a cíonaI Loteria do Natal, que
ODEON - 13/4 - 41/4 - fim de efetuar o pagamento e já em outras ocasiões também

.

7 hs. obter informações sôbre os fe- tem favorecido inúmeros ope-
.

IMPEn.'IAL 71 2 hs. lizardos conte).nplados com o rários que se associaram para
Incontest.avelmente mais alto prêmio. As notícias tentar juntos a sorte.

O MELHOR! ! !
O BOM PASTOR Icom

O novo Bing Crosby !
- O único filme que conse

�uiu fazer .iús a "7 OSCAR -

o maior prêmio concedid-o pe
la Academia de Artes e Ciên-

cias de Hollyüccl I
Enfim. .. O espetáculo que I

honra a 7a Arte! I

partil:pam aos parente. e

pessoas de II1.ol0S relações que

seu filho OSCAR ajustou
nupcios com a senhorita

Nadír Garcia.

porticiDo aOIl parentes e pes
soa. de suas relações que suo

filha NADÍR ajustou nupcias
com o ar ,

Oscar Meira

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

400-,00, Aluguéis adeantados.

Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Posteis 240 e 270,

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

J:<ua

IllIPOSTO SINDICAL DO EXERCíCIO DE 1946

Mobília de sala, gruf:)O esta·

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta

Comprar na CASA MISCE.,LANEA é Sabl.i economizar ••

: .... _,<C

Rio. 27 (E.) - Publica "A
Notícls" que será nom ado
chefe da delegacia do Brasil á
Assembléia Preparatória das

, Nações Unidas, a reunir-se em

I
Londres, a dez de janeiro pró-

Felipe Schrnidt ,

XimD,.
O embai.xado: Luiz Mar-

(Sobrado) I tins_S.ousa Dantas.
__ ._._Florion6polis

---....._--.; rnU1TI1jJI:mff[íllli)
Compra-se B 1.UIS QJ11: ma:

NOME, ]jJ lJ](
I I ]( B o I.-&f
-

PODE:R080 .i.UD-
L!A1l NO TRAT'"

JlENTO DA.

, I

I
Sindicato d�lo';:����;;-:45de Fósioros ii

do ,Rio de Janeiro

OSCAR e NAD�--IConfirmam

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 (Jf if::lTADO-Sadado 29 de Dezembro Q. 1945

I Cereais em grosso
Manleiga, queijos, xarque,

banha e salgados

MACIEL, FONSECA & elA.
Comissões - Consignacões Conta Própria

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

Rio de Janeiro

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LE!(AM

Recebemos à consignação: manreigr., queijos, salgados em geral, marno n a,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ram o de ce r e is. Fecu la ,

cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. F'azernos f'i o an-
ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE ]ANEIRO--BRASIL
-.-----........

A
Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS rONICaS:

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFO�OS.CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado••
EUJotedos, Anêmicos. Mãei
que criam Mlgrol, Criança.
requílic... ,.caberão a toni-
ficacão g.,.1 do o,ganhmo

Sa ngOõi n 01
Lle O.N.S.P. n: 199, da 1921

los sofredores
Dra. L. GALHARDO-E1

.médica do Centro Espiorita
Luz, Caridade e Amor, co

llnunica a mudança do seu

,consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa Q

·oferecer os seus préstimos,
Escreva detalhadamente ,-,

nome, idade, enderéço e en

velope selado ..para ares·

posta..

'VENTILADORES
Vendem-.e doi. ventiladores elec

"tricos, grandes, pa�a cima de me

�E1 ou parede, sendo um oscilante,
proprio. para escritório. barbea
ria•• cafea, etc. Tratar na rua Al
nlirante Lamego UI.

�!:ió!�i��! "����!!�,,P���!!,� d� ,�,��e�?!� IO c c n tr s to de cs ssmen to de sua f'i.ha MARIA DE
NAZARETH com o sr , engenheiro

IJAIR LEGE DE SIQUEIRA.
Rio de Janeiro, 18-12-1�5. Rua Hermenegildo de Barros, 77.

Apartamento 201 - Santa Tereza.

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o' seu dínamo ou motor
de arranco a

OFICINA ENALDA
Conselheiro Mafra rie. 13.5

� L�. W}jTZEL INDURvr'RlAL-JOINVILI.íE (Mz;rclI reghl

r�C()fnmpt1da-<\e vara roon8 fin� e r()tIn#� commnm .

Modas GUASPARI
Ternos e costumes sob medidas para homens e

senhoras. - Smokings e Jackets.

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

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

Clube 12 de Agosto
Baile de São Silvestre

3t-t2-45 REVEILLON t-1-46
A Diretcria está expedindo ingrellso8 individuais (convite9), aos

Gnra, SÓciOIl quitell com a Tesouraria.
VENDA DE MESAS

A partir dellta data poderão ser reservadas meSQ8 para o baile
de São Silvestre. mediante o pagamenco de Cr$ 10,00. por mesa.

CONVITES
A expedição de convites a pessoas em transito por esta Capital,

�ó lerá feita pela Secretaria até à9 16 horas do dia 31 do corrente.

Florianópolis, 26 de dezembro de 1945.
A DIRETORIA

Fraqueze Dr III Artur Pereira Ie Oliveira
Clinico Garai de Adultos

I
Doeriçoa <ias criançaJI I

Laboratório de Análi.es

Iclin:cae.
Coruau!tório: rua Felipe Sch-
m id t , 2[ [altoa da Ca.a Po
�n,ao j, doa 10_30 á. 12 s dUII

I15 0.. 18 ha.
R•• idância: l'ue Vi.c. d. Ouro

Pr.�c 64. IIFone: 769 [manual I l

Negócio urgente r
Por mc t ivo de viagem vende

se o armazem de seco s e mo

lhados Sito à Pr- ç
a L'Iuro lVLü;·

ler, 2, te ndo grande número de

freguezes. Tratar n a Alfaiataria
Pereira. à rua Joeio Pinto, 16

i5 vs. 9

,

J

...-----�.--"f"-.----

16a. Circunscrição de Recrutamento
COl'iVOCACAO DA CLASSE DE 1925

�E n I T A L
Faco saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos

de idad� durante o ano de 1946 que estão convocados para o

servico 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-

I
missão:

SO ucâo para lodos os males I "Quartel do 14° B. C., EstTeito; 5° :s.. E. 1\1. Po�·to _União;
f 20 B. Frv, Rio Negro; 6a B. L A. C.; 13" B: C: Joínvile ; 32°

Washington,
"

! (U. P.) migas Toram vencidos. deve- B. C. Blumenau; III/200 R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12c C.
O presidente Truman exortou mos preparar-nos para a tare- M. A. C. Laguna".
o mundo em seu discurso do fa que nos espera, A paz tem Os cidadãos que não possuírem certificado de alistamen
Natal, a que siga os ensina- vitórias tão custosas como �s to antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve
mentos cristãos de amor e f'ra- conseguida pelas armas, Xao râo procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
ternidade para "encontrar a desejamos esmorecer. Deve-

se munirem do referido documento.
solução para todos os males". mos lutar sem ('es�ar para t?r- Florianópolis, 13 de Dezembro de 1945.
Truman falou dos jardins nar real ,a profec_la de Isal�s, Ten. CeI. Olímpio :illourão Filho, Chefe da 16a. C. B..

da Casa Branca, totalmente ele s , As Nações nao brandirão
_

cobertos de neve, pouco depois mais espadas nem aprenderão
de haver acendido a árvore de a fazer guerras". Quando che
Natal. "Êste é o Natal que to- gar êsse dia. próximo ou atas
do o mundo rogava, já cansa- tac1o, o reinado dêste mundo
do dos longos e penosos aucs converter-se-á no "re inad o de
de guerra, devemos recordar Deus e êle reinará para se111-

que a paz, o amor e a caridade pre. Senhor entre os Senhores
constituem o espírito de Be- I e Rei entre os Reis".
lém: amai uns aos outros.Não "Devemos, neste momento,
acredito que haja problemas nos inclinar, em sinal de re-Ineste país ou no mundo que ver ência, ante "l,Yashington,
possam ser resolvidos median- Jefferson, Jackson e Lincoln,
te os ensinamentos do" 8e1'- Do passado aprendemos a sa

mão da Montanha". bedoria e a inspiração para
"O sonho do poeta, a lição preparar o nosso destino.

do sacerdote e do profeta do Milhares de pessoas, de tô
novo céu e da nova terra es- das as classes sociais, enche
tão resumidos na mensagem ram os jardins da Casa Bran
enviada dos montes da Ju-I ca, tendo o presidente unido
déía, junto ao mar da Galiléia. , sua voz ao córo que enteou as'

"Agora que os nossos iní- I canções do Natal.

I

o Sabão

Disrri6uidore.s e. d�posirá.rios:
,oSNY GAMA &. elA

FLORIANÓPOLIS
CAIXA POSTAL ZJ9

Vende-se
Por motivo de viagem

•ala de jantar
quarto de ca.al
gabinete

1 pequena biblioteca.
Tratar' Proça Getúlio Varga.. 19.

toe-s

INSTITUTO Df. DIAGNOSnCO
CWftCO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rarmado pelA o;lll� de a-bn

Com prttica 1IOl' hQllPiU.1a�

CIfi!.kla IJ1jjd1ca ai prti, pedi1a<tr1a. 4Qm)

... do lIII8tcrOa lW1'TOIIO. apatl'tibo .-,fitO
a:rliIlotr1o do bomCIl • da lIJJUiO:Wr

� 'I!'_Aeol DL FAIIJU) TAVJUtUII

0\ll"w.I do R.IId� �rea ooon o dir',

lMnO$l � Atn_ CIm'lJ4l<uacto (Mo Pwo

to9. m�lDAlO mi HJcJen. II lati4.

f"db� pela Um� do l1lo iJMI Im'

Iloll.l'O, - GablnlltC cSs Raio X - JIl]8Ctl'O

!&r<11oanl1a CJ1njca - Illetabol.llilmt.J ba

I,'",j _" IIIOn� ouodeal - �bInou

,. tIm10templa - IAltoftt6rio â miCr1»

"",1,. " "'1111llli1e c.UJnma. - Rua�

VIAGENS

"V�R(iE ESPECIALIDADE",

•

Joinvile _. Fpolis, I
Saída. -- 9 hora. da manha

,Ioforr.oações nesta redação

iS3P8,tH;'r,f(l:�;···Jú..l'ity.
'

IRula, ;Tipa,dêntes, '19)!
iApreSEr:lra !ieus últimos moc

,I delos"'em f.'calêados'f,inos :
, ' Da�a senhoras'

Correio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

CS�'OA���RCtAt ,""�

l E�.OECl/-\l!DAD�J�
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Tênis Clube
dinner

Lira Dia 3 t,
summer [aket

Joalheria
e

Traje:
na

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

-------,----,----------- _. __ . -

Reveillon de São
e branco. Reservas
Moritz_ (A pedido)_

Silvestre
de mesas

I 1 - que as águas do mar,
I na superfície, são sempre mais

I quentes que o ar ambiente.
-.-- 2 - que em algumas re-

giões da Bolívia se pratica o

esporte d oski exatamente co

mo êle é praticado nos Alpes,
3 - que a sensibilidade do

olfato humano é tal que uma

pessôas pode sentir a presença
do íodofórmio mesmo que êste
se encontre diluido na atmos
fera na proporção de 1 parte
para 517,200.000 partes de ar

Os candidatos deverão apresentar referên- puro.

cios e pretenções e .mencionar o meio de
4 - que o autor do primeiro

transporte de que se utilizarão. mapa do mundo foi o marí-

Cartas, por obs�quio, à Caixa Postal 139 ou
nheiro e cartógrafo Juan de

entregar na gerência deste jornal. usando
La Cosa, notável trabalho rea-

lizado em pergaminho, em
dois envelopes. um dizendo sórnente «pro-

..

t
1500, e que se conserva no Mu-

O TRIGO A GENT
cura-se vrc j on e», e o outro com o nosso

,.�J.' ,',' INO endereço.
seu Nacional de Madrid como

s.:-a documento de inapreciável va-

Rio" (E.) - O problema. há alguns anos precisamente
lar.

do abastecimento do trigo da pela nossa política comercial .zSCRITóIUO JURÍDICO COMERCIAL 5 - que quando um rebanho

Argentina ao Brasil vem prel'- com o pais irmão, não está fo- Assuntos: Jurídicos.- Comerciais -- Rurais e Informativos
de gazelas é atacado por um

cupando vivamente as nossas ra de cogitações, mas o fomen- Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina leão ou outro animal feroz,

autoridades. Nos últimos dias, to imediato do plantio do pre- Consulte nossa Organização c rrtus de le decidir pela com- elas f.ormam imediatamente

segundo apurou a reporta.rem cioso cereal já conveniente- pra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer um círculo e, abaixando as

-de "Diretrizes", a questão to- mente estudado em várias re- Dire'tor: ._ DR. e�ls���;fC;·t;;�.t��MARGO BRANCO
cabeças, apresentam uma fi-

r i9u aspéctos inquietantes, em giões do território nacional, é A D V O G A D O
leira de temíveis chifres cur-

vista das exigencias do govêr- o principal objetivo do govêr- Rua Frei Rogér-io, 54 - Caixa Postal 54 _ Fone 54
tos e fortes querem poucos mi-

..no daquele país em relação ao no. O stabelecimento conse-
nutos pôem fora de combate o

tornecímento da borracha, ma- quente de pequenos moinhos._-------------�------.--------
I seu adversário.

téria prima brasileira que, co- junto dos trigais, a 'instalação I 6 - que. na antiga Grécia,

mo se sabe, tem seu excesso de silos e a orzanízacão de I as Olimpíadas eram de tal im-

colocado nos Estados Unidos. i transportes, são �utros' tantos portância que, se por acaso

O govêrno argentino ale�a problemas correlatos que estão
coincidia estarem Atenas e Es-

por outro lado, que a produção sendo devidamente estudados. parta em guerra entre si, ao

de trigo, ali, está reduzida, e:r:-: Além disso, é provável que
tempo de comêço das provas

quanto o consumo do pais possamos receber bôa percen-
olimpicas, interrompia-se a

vem aumentando muito . .Li si- tagem de trigo do Canadá a
luta e, depois de os jogos ter-

tuação, dentro desse quadro, !
despeito das dificuldades' do minados, a guerra prosseguia

vem. sendo seria�ente enc:ua,- transporte e da distância, que
novamente.

da pelo nosso governo frente a encarece um pouco o nroduto.
-------------

-necessidade que temos de . em
"

'mil toneladas mensais para APENAS Cr$ �,OO

"consumo. A campanha para
Com essa ínfima quantia Voei

maior consumo de mandioca
l'stá auxiliando o seu prôxímo.
Contribua para a Caixa de Esmola.

'e polvilho de milho, Irustada aO"l Indieentes de Florianópolis.

Eleições da Diretoria e Consêlbo Fiscal !!!!JaI----------------------
Para o Biênio 1946-19,.1

IConvocacão
,

Pela prelente, convoco os serrhores Sócios do Instituto Brasil

:'Estodos Untd oe do Florianópolis para a Asp-embléia Geral Ordinário.
que se realizará, impreterivelmente. no próximo dia 29 de Dezembro. I
fie 17 horas. em sua séde 50c:a1. afim de elegerem, de acôrdo com o

I
art. 19 dos Estatutea a nova Diretoria e Consêlho Fiscal. que rege

rão oa destinos do refarido Instituto no biérlio de 1946-1947.
CaBO não haja número legal da c.silocic.tdos em primeira convo

cação. lar-i1e·ú segunda convocação meia hora depois, que funcionará

cem qualquer número (o.r-t. 22').
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1945

J �
ERAS TO MACEDO, Presiden te .._at_IliIlIlli@IIIl1fIllllS#l&':pii:lnmI!l!Z!lI""'z;:!IlI!I!!!!ilIi:S·ilZ'"'"'=-"��

.\
"

t

I
I
Cúria e�tropol�tana

Crisma
, Fa�o _público que, de acôrdo com a praxe estabelecida, se-lra admll�lstrado a primeiro de janeiro próximo, na Catedral

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

cebíspo Metropolitano, o santo sacramento da CRISMA. IOs 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 adrní

.nistração daquele santo sacramento.

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945.
Cônego Frederico Hobelâ, Secretário do Arcebispado.

ESCRITÓRIO J'UR1DII;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiár!o de Camargo Branco

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

Endereço telearâfico ; "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

',I QU�R VESTIR-SE COM CONmRTO E ELEGANClA 1

:��!!aEa���!�i��a!Ol�eIlO I
.Instituto Brasil-Estados Uindos de

Florianópolis

Agradecimento
Afonilo L. da AlIsis, 1. Aureliano de
Assis e Gustave de Assis penhora
disaimos agradecem aos faculta ti
vali Drs. João Muniz de Aragão e

Augusto de Paula, pela a;sis.lencia
dedicada prestada até 08 ultimas
momentos de 'lua inesquecivel e

prantecd", rrô e Mano, S",:afina
Vieira da ".i;'9.i�, cie cO�·G.çõ.o exten
sivo .. à. virtuosas Irrnd» do Hospi
tal de Caridade peias muito" aten
ções dispensadas à finada darante
>ua enfermidade, bem como ao

Desembargador Medeiros Filho,
Provedor do Hospitol de Caridade

lIli e Mesa Admini3tratíva e a todas
iii 08 pessoas que nos acompanha-

I
rarr: no doloroso transe, os que
enviaram flores. telegramas. car

l tõea. e acornpanl:-,�ram o cortejo
If'..lr.c...:'�:., c...t , c, :_ l...:;:: =::-.:�:l ... #.l da

'AAiFiiMUIJI f; ;1ada.

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

1

-I
I

o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Copynght da

TheHAf[ rOUHIARD?lnt:.

: «Para

Consignações - Conta Própria
Rua Pedro Ferreira, 5.

2° Pavimenta

CA�A PúSTA1, t iI

viários. F\odoviário�,. Aé:-eos.
Cascos, Fô.o; Úidenles do, "fil,liI• '. Trab,alhO. ACide,

ntes Pessoais.

.Réspcnsabíltdade Civil e Vida.

t
Endereço Telegráfic,o (\ BOSCO)} li

�,

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Dospital de Caridade

FUNDADA EM ) 765

EDITAL
181- aniversário da íundacão

,

Comemorando esta Irmandade, no dia l' de janeiro vindouro,
o 181' aniverllário de sua Instituição e realizando à. 6 1/2 horos (Seill
e meia horoll) Comunhão Geral. tem a Mesa Adminiatrativa o pra
:Ler de convidar os Irmãos e Irmã. para, revestidos de sua. inlligneas
(balandraus e fitas) compar'ti lharem desta demonstração de fá. Igual
convite faz para a Mislla que, em lIeguida será rezada,. às 8 horas

(oito horas).
Consist6rÍa, 26 de dezembro de 1945.

LUIZ S B DA TRINDADE, Secretária

Esta

TOSSE.
5RONQUITE

TOMe seMPRe I

o mêlhOR DOS mELHORES
=

é a_
Sapatos de todos os rnodalos e

modernos, inclusive Sandalios para
dos SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVA1S!

dos tipos mais

praia ao e lconce
por verdadeiros

Não comprem seus calçados se rn vlsitar ('

«Tamancaria Barrelros»
RUJ;
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�;����������R��������� �E_10 Sgt, de Infantaria tagern esportiva. até a presente '7.

No extremo Sul de Mato-Gesso, 9 leguas de Ponta data, fomos informados de que o John Hint chanceler do du-
Porã e 27 de Bela Vista, na nossa linha DJe fronteira dr. Thieres de Lemos Fleiming, cada de Lancaster, a quem foi
com a República do Paraguai, uma nesga de terra - homenageado ela prova ele elomin- dado ultimamente a responsa-COLÔNIA MILITAR DE DOURADOS - foi teatro, no go próximo. acabou ele oferecer bilidade ministerial pelo r:OD-
dia de hoje, há 81 anos passados, da mais significativa uma linda taça. que caberá ao trole britânico na Alemanha e
prova de amôr a Pátria! I 1vencer ar c as regatas inte.r,clUjJes I

Austna, trtzou num cnscurso
Colônia de Dourados é o marco valoroso da abnega- entre Velei,ros e Iate. a se realí- recente, o perigo que ameaçação de um destacamento militar! É o símbolo do herois- zar no prOXIlTIO domingo os países da Europa, inclusivelllO de uma raça impavida! É o atentado eterno e inso-

.

Rema. portanto, grande entu- a Grã-Bretanha se a peste e afismável das qualidades de nosso Povo, que não trepida siasmo. na roda dos veleijaclores, a fome atingirem fortemente a
em sacrificar até a própria vida, pela sua indivisível respeito dessa importante regata, lemanha.
Pátria! Qual será () vencedorv.. _ A partir do próximo ou-Ao acrisolado amôr do berço natal juntou-se, nu-

.... . . tono, os fazendeiros da Jngla-ma harmonia magnífica, o sentimento do dever que tem CASA MISCELANEA distri terra e de Galles, terão a seu
de ser cumprido, sem desfalecimento, custe o que custar, buidcra dos Rádios R. C. A. rliQnôr um bem organtzidoqueiram ou não os adversários, os elementos que pulu- S

.

Construtí N'
-

Victor, Válvulas e Discos. erVICO ons ru IVO acionai,Iam em tôdas as camadas sociais para dísvírtuarern os '

t
."t t ítRua Conselheiro Mafra, 9 in eiramen e gra UI o,

verdadeiros sentimentos de brasilidade! anunciam de Londres.
A Colônia Militar de Dourados era guardada por EVITE ABORRECIMENTOS

_ Notícias vindas da capi-
um Destacamento composto de dezesseis Soldados, co- com pedidos que podem ser evita-

c os. Contribua para a Caixa de Es- tal londrina, anunciam que o
mandados pelo 10 Tenente de Cavalaria A!\TÔNIO molas aos lndürentes de Floría'lÓ- avião "Vapire" ele "ato propul-JOAO RIBEIRO.

I
-

b d u

C N
. lsao, aca a e rea Izar a sua

No dia 28 de dezembro de 1864 teve notícias, o Co- If EM Ü I primeira séri� _de experienciasmandante da Colônia, que uma forte coluna do Elxérci- .I. l. .Ito. num porta-aviões, com magm-
to Paraguaio invadira aquela Província, sob o Cornan- I·' - - êxito.
do do Coronel Barrios (cumihado do Ditador Lopes). Das incontáveis opiniões _ Foram enforcados sema-
Mandou um de seus bravos Soldados à Bela Vista, levar formulaaas em torno co gran- na passada. os 11 réus' conde-
ao Comandante do Regimento de que fazia parte (Re- de filme da PA.F.:AMOUT. "O nados á morte pelas atrocída-
gimento de Cavalaria da Província, comandado pelo BOM PASTOR . �m cartaz a des praticadas no campo de
Coronel DIAS DA SILVA), a notícia da invasão � partir de amanha nos Cines concentracào de Belsen, entre

Reuniu, depois, a população e pediu a retirada ur- ODEO:r;r � IlVIPERIA�,
• toma- i os quais figuram duas mulhe-

gente e em ordem, a-fim-de ficarem prisioneiros. mos público as segumtes: res: Irma Gresse e Elizabeth
Ele, porém, ficaria com seus estóicos comandados! Rio de Janeiro Borrnan.
Latejava-lhe, no coração, o nobre sentimento do Carlomagn:o ("A Manhã) - FOl anunciado pela C0-

dever. . . Rio de Janeiro) : miS22.0 ?repardória das Na-
Quando ao clarear do dia :29 de dezembro de lS6-l:, I

- "O BOM PASTOR" é um cões Unidas, em Church House
ANTÔNIO JOÃO vê, na curva extrema da longa estra-

I
filme para todos, sejam CATo- \Vettminster que a prim ir�

da carretera sumir-se o último habitante de Dourados, LICOS. PROTESTANTES, ES- reunião da Assembléia Geral da
sente-se desafogado e vai preparar a Tesistência. Olha

I
PÍRITAS, POSITIVISTAS, LI-, Nova Organização mundial,

em seu redor. .. 15 homens apenas. .. 15 soldados. . .
V R E-P E N S A D O R E S ou teria lugar em Londres, no

- Em forma! (É possível que tenha falado aos (ATEUS. Ipróximo dia 10 de janeír .. ele
seus companheiros consítando-os ao supremo sacrírí- - K'ecomendámo-Io, since-11946 .

cio, .. ninguém o sabe ... ). .arnente entusiasmados, aos - O ministro dos Abasteci-
Um destacamento avançado, composto de 250 601- 'fans" amigos, seja::? quias fo- TY'°ntos expôs recentemente, á

dados paraguaios, sob o comando do Capitão Urbieta, res as suas preferências por Câmara dos Comuns a tr ste
cerca a Colônia e intima à rendição. este ou aquele gênero de fil- realidade da situacão eccnô-

- "Trás ordem do Oovêrno Imperral para que eu mes:_ certos de que a tima pro- mica da Europa. :Em determí-
me renda ou entregue a Praça? dução �e LEO Mc CAREY nadas regiões, principalmente

- Não; mas trazemos 250 homens para tomá-la agradará pl��amen�e o que nos eaíses do EIXO e nos que
à fôrça elas armas, nmguem saíra do cinema sem seguiram a política hitleriana,

- Então, meus senhores, respondeu o Tenente de um largo sorriso de satisfa- a .orne não é propriam .nte
Cavalaria Brasileira, retirai-vos. Enquanto 111.€ bater ção." uma ameaça, porque consti-
este coração, filho da terra em que pisais, só obedeço à Dustati MacieZ ("Vanguar- tl''' - ----,- nosítiva realidade,
intimacão dos meus próprios Chefes e Superiores"!

.

da" - Rio): enquanto que na maioria ias
voitou�se para seus companheiros, bradando com o "O BOM PASTOR" é nacões ocidentais, os sistemas

entusiasmo próprio de quem sabe o que vai fazer. . .
uma produção leve e encanta- de" racionamento parece de

_ Para atirar! Preparar! Arpontar! Fogo! dora, um verdadeiro balsamo molde a evitar esse perigo.
E a uma descarga de 15 tiros sucedeu-se uma de para os espectadores". - Com a assinatura do

250 tiros, e outra, e mais outra, e o fogo cessou, a fuzi- S. E. D. Cardeal Douqhertu, acôrdo anglo-francês sôbre o

laria parou porque não havia na Colônia Militar de de Filadeliia: levante foi removido nos mais
Dourados quem atirasse. - O filme "O BOM PAS- irritantes obstáculos no camí-

Os paraguaios entraram na praça, vitoriosos, e TOR", é cheio de um humor nho das relações cordiais en-

encontraram estendidos, em frente ao mastro no topo sadio, e graficamente retrata a tre os dois países. O acôrdo
do qual panejava orgulhosa. a Bandeira do Império, os Ação Católica, especialmente fornece uma base ativa para o

corpos dos 16 Soldados. . . .' �
na parte que se refere aos futuro estreitamente da CIJO-

Cairam, heróicos, com a face voltada para o ín.í- curas paroquianos e as ove- peração entre a Grã-Bretanha
migo da. Pátria! Cumpriram com coragem e galhardia lhas de seu rebanho"". e a França, no Oriente Médio,
o nobre e alevantado dever militar, escrevendo a mais "Brasil-Portugal" - Rio. e para a prosperidade econõ-

sugestiva página de toda a nossa. hístóría!
- "De agora por diante, mica dos povos da região le-

O Capttão paraguaio Urbieta havia prendido o após assistirmos "O BOM vantiva.

Soldado mandado por ANTÔNIO JOÃ:O à Bela Vista. PASTOR", cremos que Bing -------------

Tomou O bilhete escrito pelo Comandante de Dourados Crosby terá a sua vez, apenas Deseja obter
e fez constar de seu relatório o teôr do mesmo. Urbieta, como um complemento da sua

surpreendido '1)elo devotamento e patriotismo dos bra- arte e não como fator "núme- emprego 1
vos defensores de Dourados, leu o bilhete: - "SEI ro um" para o seu êxito".

Procure então a nossa Gerên-
QUE MORRO, MAS O MEU &.<\.NGUE E DE MEUS Amanhã, domingo, nos Ci- eia 'e preencha a nossa "ficha de

COMPA!\i"'HEIROS SERVIRA DE PROTESTO SOLENE nes Coroados, darse-á a gran- informações úteis", dando tôd_

CONTRA A INVASÃO DO SÕLO DE MINHA PÁTRIA!". de estréia de "O BOM PAS- as indicações PIISSÍveis, que tere-

TOR" (C' M W ) moa prazer em recomendá-lo (a)
Exausto e firm� no cumprimento de seu dever, AN- omg y ay o es-

ao'S inh're-ssados na aquisição de-
TÔNIO JOÃO, no transe de uma morte heróica, legou- petacular filme que Leo Mc bom; f',incionários (as).
nos um exem:plo sublime. . .

Carey prod\1ziu e dirigiu para
Morrera com glória, sublimado, escoltado, por seus a Paramout, e que apresenta

Soldados, aquele que vivendo com honra, entrára na Bing Crosby, Rise Stevens,

imortalidade! Barry Fitzgerald e Frank Me.

Florianópolis, 29 de dezembro de 1945. Hugh interpretando os princi
pais papéis.
"O BOM PASTOR", foi me-

recidamente consagrado por 'I

prêmios pela Academia de Ar
tes e Ciências do cinema ame

ricano.
Como se vê, "O BOM PAS

TOF.:" não é apenas um outro

grande filme, mas sim, um es

petáculo de fé. de amôr e hu
mildade, que recebeu os mais,

rasgádos elogios da critica
I norte-americana.
II A propaganda desse filme,
i· portanto� resume-se nas se-Ii guintes palavras' "Ele foi .en-

__�
� cedor de 7 prêmios ... "

Heliqiôo
Catolicismo

O SANTO DC' }lIA

29 DE DEZE:VIBRO
S. Tornaz, Arcebispo e Mártir
Xasceu T()I11�z aos 21 de desem

hro de 1118, em Londres, sendo
seu pai negociante e sua mãe uma

pr inceza oriental. Depois de con

clulr os estudos em Paris, entrou

para o serviço de T'eobaldo. arce
bispo de Cantuár.ia. Sua aptidão
para os negócios grangeou-Ihe a

conídança de Tcobaldo que no-Imeou-o arcediago de Cantuár-ia.
Henrique Il", rei. da Inglaterra, es

colheu (l jovem dignatário para o l
posto de chanceler do reino. No fmeio de todos os trabalhos e o es-

plendor da corte conservou Toruaz
urna pureza i libada apoiada na ora

ção e na austeridade ele vida. De
pois da 1I10r[t: de Tcobaldo. o rei
quis que Tornaz fosse sagrado Ar

cebispo de Cantuár ia. Este, porém,
recusou. Conhecia por demais o

caráter do soberano absolutista e a

sua tendência de escr-avizar a Igre
ja. E disse-lhe isto. O rei insistiu, l'

o Papa consentiu na nomeação.
Com () momento de sua sagração,
Tomaz tornou-se inimigo do rei.
Pois, como 'tinha previsto, leve que
opor-se aos projetos iníquos dês te.
Exilou-se T'omaz. Mas mesmo no

destêrro era perseguido. Depois de
longos anos recebeu licença de vol
lar para a sua sé arquiepiscopal,
Sua firmeza, porém, na defesa dos
direitos ela Igreja provocou de no

vo a -ira do soberano. No dia 29 de
dezembro de 1170, enquanto Tornaz
rezava na sua catedral. quatro no

.bres lhe tiraram a vida.
* * *

Horário das missas de domir.go
Catedral: 6, - 7, - 8, - 10

hO-1raso

Novena: às 19 horas.
'

Em dias da semana: Misa: às 71horas.
Igreja de S. Francisco: 7, - 9 11O-!

raso •

Hospital de Caridade: 5.30 - 8
horas.
Puríssimo Coração de Maria

(Parto): 8 horas.
Igreja de St. Antônio: 7, - 8

110-1raso

Igreja de S .. Sebastião: 6,30 ho-
ras. IIgreja de Sta. Terezinha: 8 horas.!Capela da Base Aérea: 8 horas.
Asilo' Irmão Joaquim: fi horas. \
Ginásio: 5, - 6, - 7,30 - 8,30 i

horas. I

Capela de S. Luiz: 6,30 - 8 ho
ras.

Capela do Abrigo de Menores: 7
noras (todos os dias).
Trindade: Matriz: 8 heras.
Trindade: Chácara dos Padres:

8 horas.
João Pessoa (Estreito): 7 horas

{igreja) - 9 horas (capela). ISão José: 7,30 - 9,30 horas.
.

I• • •

ESPIRrrISMO
Hoje, sábado, às 20 horas,

realiza-se no C. E. Amor e Hu
mildade do Apóstolo, sito à rua
Marechal Guilherme 29, nesta
capital, a sua habitual sessão
doutrinária.
Amanhã, domingo, às 15 ho

ras, haverá aulas de Moral
Evangélica para crianças, no
C. E. Bezerra de Menezes, à
rua Chapecó, s/n., e às )() ho
ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do Após
tolo, rua MaL Guilherms 29, C.
E. Fé, Esperança e Caridade de
Jesns, avo Mauro Ramos s/n.,
C. E. Juvêncio de Araújo Fi
gueredo, rua Pedro Soares 16
A. E. Fé e Caridade, rua Fer�
nando Machado 51, C. E. José
de Nazaré, rua José Boiteux
s/n., C. E. Paulo de Tarso. rua
Castro Alves 21, do Estreito e
C. E. Seára de Amor, rua Da
Tereza Cristina 141 no Estrei
to.
À noite. também de domin

go, às 19,30 horas, no C. E. Jo
sé de Nazaré, terá sessão dou
trinária.

Válvulas para rádio de bateria

I

)U"'

Mantemos um. grande estoque de todos os

tipos comuns.

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

Consulta, e pedidos a

outras

MAX WOLFSON

Av. Rio Branco, 9 - 4'; ond. Rio de Janeiro
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Clínica médico-cirúrgica de Olhos
_ O'uvidos. Nariz - Garganta.
:piploma de habilitarão do Conse-
lho Nacional de O'ftalmologia.

COXSUJ,TóRIO - Felipe Schm i
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDÊNCJA .� Conselheiro Ma
fra, 77.

TELElFO'NES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Or-topedia clinica e ci
rurgia do torax. Pai-tos e doenças

. de senhoras
COXSULTóRIO: R. .Ioão Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
RIDSIDíl:NCIA: Almirante Alvim,

36. Pon e 111. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
. DE ASSIS

Dos Serviços de Clm íca Infantil da
Ass istênciu Munic ípal e de

.

Caridade
CJ,iXIC.l �H:DW.\ DE ClUAXÇ.\S

ADlIJ,TOS
C.o;o.;SUJ,TÓRIO: ltua Xnnes lI1a
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas tias 2 às O horas

nESID�NCJA: Rua Mar-echal Gui
Iherrne, 5 Fone 7'83

DR. A. SANTAELLA
I
I

(Diplomado pela Faculdade Na
cional de Med íctna da Un ivei-sjda
de do Brasf l) . Médico por concur
so elo Serv ico Nac lcnal de Doen
cas Xlen tats." Ex interno da Santa
Casa de Miser-icór-dia, e Hospnal
Ps iq'uát rir.o cio Rio na Capital Fe-

deral
CI,iXI<'.\ :\rf�I)lC.\ - DOEXÇAS

XI<mVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO'
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO J8 - Florianópolis.

INSTITUTO DE DlAGNÓSa
TlCO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra. com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAVLO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanario
I:=:;-�o Paulo). Especializado em Hi ..
g.S<l e e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

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

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

DR. ARAUJO
.<\ssislente do Prof. Sanson, do

Rio de ,Janeiro
ESPI<JC 1Al,181'/\

Doenças e oper-acões dos .OLHO'S.
OUVIDO'S. :\TARIZ e GARGA;\[TA
Círurgía modema da GUtELA DE
LOBO', elo LÁBIO LEtPO'RIKO' (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascenca)
Esôfagoscopia. broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc,
CO:>ô <;l'I/l'.\ S: das 10 üs 12 e das

15 às 18 horas
RUA XrXl<,S UACHADO X. ZO -

Fone 1447

" tI::6TA"Q-sábà<loJ 29 Dezembro oe "45
---------------------------------------------

7

Operações - Vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebtana,
Fisioterapia - j nfra vermelho,
Consulta: Vitor Xleireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 11S.
e, à tarde, das lO hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

CLí:>ô)('A :\IÉDICA I<DI GERAL
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, mtest inos, rins e
demais orgãos in ternos de adultos

e criancas
(,O!'iSl'LT"nT()' "i'u� Fer-nando

Machado, li
COXSrI,TAS DIlABIA..\1I<JNTE:

rias 15 ás 18 horas
RJ<JSII)FJ:\,CTA: Av. 'Tr'ompowsk l,

62 - Fone Xl anua l 766

DR. MADEIRA NEVES

Judl•"ad·o,r Me'di·"O I �fâ:����!::i������:��� I �;�o:f.������:;::·q��;�.��������U U' ? : ,. f aqui um «coupon» de InscrIshall fO'I apresentado hoje ao entre nos existern, -- o erece
- d di..

����;�;7;E;;·-&T-�&
...

Q&T&-&�;�.;_;�:;;�;::;;��.oM ����piO'�iP�O'e��!��ad�r ��n;��= I ;!� c: oosb:;e ���er;::r:::-l!�aai�1t: ::0 c�Ii�,. em��
sia Appolon Petrov durante I, pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer.. E' ISS� o

"

id I LeI tor maosuma festa noturna, oferecida de que precisam os pobres socorri os Dor e a. '.

pelo br igaderro-general Rus- à obra de caridade. Preenche o 'coupori e ampara, aSSIm"

sel Randall, comandante das o teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.

fôrça:..n�rte-americanas em
CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE

Chungkíng. FLORIANÓPOLISSabe-se de bO'a fO'nte que O'

DR. POLYDORO S. THIAGO general Marshall viajará a

Peiping e Tientsin, depois das
reuniões preliminares do con

selho político .

O novo embaixador norte
amerícan O' visitará esta noite
O' general Chiang Kai Shek.

O general Marshall, falando
com representantes da im
prensa estranjeira e dos [orMédico eSP���Iis6i;i�s DOENÇAS nais tanto nacionaltstas como

Cursa de AperIeiçoamen to e LOl1· comunistas chineses, assinaga Prática no Rio de Janeiro
COXSULTAS - Pela aman ná: lou que sua missão conststía
c1iariarnente das lO,:-lO às 12 hs, à
t ar de excepto aos sábados, das 14 "ern obter informações e não
á, 16 1:'01'as -- coxsur.rouro. em fazer declaracões NãO' ve-nua .Joao Pmto 11. 7, sobrado - ..

,.

Fone: 1.461 - Restdéru-ia: Hua 'I' jo a necessidade - disse - de
Presidente Cout inho ;-;-8 .'

1'" d
A

__________

' reiterar a pO' ItICa O' gO'vernO'
DR. MÁRIO WENDHAUSEN dos Estados UnidO's na China,
Médico cio Centro de Saúcle e Di- que foi posta em relevo peloietor cio Hospita l ""el'êu Ramos"

presidente.'CLJ�ICA :'IIl-:DICA de adultos e' ,

criaucas . I\.' . lt d
A

1 '

CO'?\SULTóRJO': H. Tl·ajano. 14
� O' SeI c �nsu_ a o 80' )1 e

(altos ela Confeitaria "Chi- quando se retirarão as tropas
quinho") .te-amer! d ChiCO'XSl'-LTAS: elas .[ às (i horas I

nO'I e-americanas a ina, O'
RESJDÊ:\'CIA: R. Felipe Scl'�miclt, aeneral Marshall declarou:38 - Fone: 111anual 8]2 b

_
•

I
"NaO' pO'SSO' responder a ISSO'''.

DR. BIASE FARACO
•
Acrescentou que atualmen-

Médico - chefe do Serviço de te não pensa enl visitar YeSifilis do Centro de Saúde
DO'ENÇAS DA PELE - SíFILIS nan, que é a sede do regime

DE .tI�5?õJs5 sElfc��-GE�IfJ� comunista chinês e revelou
INFRA - VERMELHOS E ULTRA· que observará de perto O' pró-]VIOLETAS. . ICO'Nó8ULTA8: das 3 às 6 hs. - R. XImO' Conselho Co.nsultfvo pO-

Felipe Schmic1t, 46 llítico inter-partfdário que pro-]RES.: R. Joínvile. 47 - Fone 1648

jeta reunir-se dentro de pO'UCO'
DR. ARTHUR PEREIRA E

I tempo
.

OLIVEIRA O general .:\far*all assistirá
Clínica Geral de Adultos I esta noite á uma cêna de Na-

Labor;?tó�,f�aâed�n��f:��Ç"cslínicas tal, acompanhado do genera
Consultório: rua Felipe Schmidt, líssimo Chiang Kai Shek e de21 (altos da Casa Paraiso. das
1030 ás 12 e das 15 às 18 hs. sua espôsa. O "preruier" T. V.
Residência: rua Vise. de OUJ'O SoO'ng visitou esta manhãPreto. 64 '" O

____F_Ol_"e_: 769 (manual general.
---------------------

DR. ROLDÃO CONSONI
('IF:rnGL\ GER.\I, - .'\],1'.-\ rr.
U-l'RGL\ - 1I10J.:f;STTAS OE S.E·
.... XHORAS - P.litTOS ..

Formado pela Far-uldadr- ele :·'.!ec!l-
cínna da Universidacle cle Sâo

Paulo, onde foi assistente por va
rios a110S do Servír-o Cirúrgico' do

Prof. Alípio Cor-reia Neto
Ci rur-g ia do estômago e vias ]).-
11a1'e_..;, intestinos c1elgado e gr-osso,
tiróide. r+us, próstata. bexiga,

l�ltero. ovários e t.rornpas. Val"l(_'o
«ele, htdrocelo, var izes e hcrn a

CO'�ISULTA.S:
das 2 às ;") hora�. à Rua Felpe
Schmidt. 21 (altos da Casa Pu

raíso). Te!. 1.:598.
ftESIDÊXCJ.-\: Rlla Estf'vPS .Jú

nior. 179; Te!. :\1 764

...... u ....-- _. .. "'............

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
Fudada •• 187. - Sé",: I A I A
INCENDIOS J: TRA.NSPORTES

Cifras do ,Baíanço de·1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
.Ativo

id li

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755,97

67.053.245,30
142.176,603,80

"

Sinistros pagos nos últimos lO anos

ResponsabilidadÇ!s (

98.687.816,30
76.736,401.306,20

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

. """-- .. ..,..---- .. --."""".--." ..""'

,

cru

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

de de 194-

o SE U QQGAN1SMO

o mELHOR DOS.mELHORES

�1otor a óleo
VENDE-SE um marca "Cli·

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

te de óleo.

I
o motor pode ser examina·

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr9tar com Sido
nei Noceti à rua João Pinto,
34, 't'elefone 1134 .

Florianópolis,

Nome por extenso

Locai onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

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

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

MANUEfJOAOUlM.oOs SANTOS
•. -.

.

.

.

' ... ',';'
_o

.•_' , .••

'.
EX PO RTA>.Ç AO,

Banha, féc'ula,. tapióca, mel' e' cera
.

de
abelha, cebolas, batatas, óleos. e

crina V,egetal
REPRESENTAÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Aceita-se gêneros alimentícios e sacarias

End. Teleg.: "VENU�"
CAIXA POSTAL, 243 _.;. TELEFONE: 1680

Rua Francisco Tolentino, 13 � .15
, 'Flôrianópolis

• !"

. :,,):,

Santa Catarina

-

I
I
I Dr. H. G

Laboratório Clínico
. RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

floria,nõpolis
Medina Farm. Narbal Alns de Souza

Farm. 1.. da Cosia 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 J

Exame de secreções.
J'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

s.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA.�A .(OSA
ORLANDO SO A RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai".8 Postal 51 --- End. Teleg.: «8carpellin --- Florianópolis

; ;.,

I
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Ficará o Brasil sob govêrno de emergência, indefinidamente, �m eleições, apu�·!j
rações, impugnações, reeleiçõe�, con.testações, �pelaçoes} ._

-Certo que não, pois Gaspar Outra esta eleito por mais de Ires mllhoes I

SINAIS DO TEMPO Resenha Forense

...

.:\ serenidade do homem imparcial, que se não unilateraliza

na paixão, nem se mercantí liza no interêsse, mas sobrepõe a ra

zão à sensibilidade, o fato ao argumento, o real ao imponderável,
sobram motivos de dolorosa espectativa, de justo desaponta
mento, de chocante desilusão, em' face de atos e atitudes do,

atual govêrno da República,
É incontestável, e é indispensável que o govêrno atual. que

não tem qualquer fundamento jurídico, nem expressão demo

crática. é emdnentemente transitívo, precário, de exceção, legí
timo e pequeníssimo hífen entre o ontem e o amanhã.

Quiseram as fôrças armadas do País, unificadas pelo pen

samento de eleições livres ,e honestas, que o povo brasileiro se

visse a salvo de qualquer probabí'lddade de coação. de ameaça,
de compressão. e pudesse, nas urnas, em sã conciência, votar no

candidato das suas esperanças, da sua predileção, da sua simpa
tia, porque todos os candidatos à Presidência, são homens dígnos
dentre os que mais o são.

Confdando o govêrmo à Justiça, à Magistratura, nobilitaram
se mais e mais as classes arrmadas, lem virtude do seu despren
dimento, do seu patr-iotismo, da sua vigilância indormida na guar
da das aspirações naoionais.

O govêrno imposto à Nação não teria, logicamente, em face
da transitoriedade no poder, da amorfia no espaço e dar insus
tentabilidade no tempo, sinão que presidâr às eleições, Esse, o

seu fim, a sua razão existencial, o seu conteúdo. Nada mais (lo
que isso.

Os atos e fatos, todavia, dêsse govêrno, sucessivos, revezan
tes, multíplécativos, vêm demonstrando à farta aJ fuga àquela fi
nalidade. O que se está vendo, é uma tempestade tremenda' de
Iconoclastia, de demolição avassaladorar do que existe e do que
ia existir, de derribada sistemática de tudo e de todos, como se

tudo conspãrasse contra a ordem e o progresso nacionais, como

se os colaboradores do govêrno que renunciou fôssem pessoas

indignas, desonestas, incapazes dum ato bom, e reto, e sério.
O que se está vendo, a olhos vistos, ilJ,ão há dúvidas e nem

se precisa de Freud, é a explosão violenta, inviperada, patoló
gica, dum ódio recalcado durante qudnze anos. É a ira, Irada,
iracunda, que turbilhona que quer vingar-se, que ensandece nas

arremetidas, que não poupa ninguém.
O que se está vendo, é obra daquele passado, deposto em

30, pelo povo, pelo Exército, pellll alma brasileira, que vinha pe
gando em armas desde Copacabana,

O que aí está, agora, é ditadura ddtatorfalmente ditatorial,
ferrenha, extravazante de atribuições ,e muito afastada das fina
lidades do govêrno criado pelo movimento militar de fins de
outubro. O que aí está, pretende, nestes efêmeros meses de vida

artificial, desfazer, através duma enxurrada de decretos, o que
se construiu em quinze anos de estudos, de observações, de ex

periências, de análises. E, a -exsurg'ir dessa prolífica decretação,
ressumbros bem caracterjsticos daquela metalidade afrancesa
da e epidérmica dos velhos tempos. E decretação que se não

compreende num govêrno de poucos dias, formado, exclusiva

mente, para presidir ao pleito, parai agir com neutralidade, com

imparcialidade, com justiça, e não para fazer administração,
não para demolir, não para inovar.

Permanecesse o govêrno atual no seu âmbito de responsá
vel único pela lisura e liberdade do pleito, e seria, a rigor, à luz
do Direito, um govêrno de emergência, compreensível e justifi
cável. Mas, mandando e desmandando, destruindo, substituindo
às massas, desfazendo, modificando, criando, em todos os cam

pos e em todos os sentidos, com desprêzo à opinião popular,
passa à condição indesmentível de ditadura, E ditadura - oh!

paradoxo dos paraboxos! - dos homens togados.
É fora de dúvida, ainda, que a obsessão decretaI vem geran

do erros de vulto. Um deles, dentre tantos, é a extinção dos
Conselhos Administrativos. À falta do Parlamento, das Assem

bléias, os Conselhos atuavam como poderes moderadores, ou

restritivos, ou diretores. Interventores e Prefeitos não pode
riam legislar sem a aprovação prévia dêsses órgãos. A .ap licacão
dos dinheiros públicos, pr'incipalmente, constituia matéria de

longos exames, dos quais resultavam aprovações, ou vetos, ou

alterações..
Hoje, governantes estaduais e municipais podem legislar a

seu bel-prazer e a seu bel-prazer abrir créditos adicionais.

suplementares ou especi3Jis. Não lhles fazemos, a êsses g'over

nantes, a injustiça que mandatários de hoje remetem aos de on

tem, no insinuar o m3!lbarato das rendas públicas. Mas, refor'ça
mos o juizo de qUe, no govêrno renunciante, havia meios com

petentes de frear ímpltos reg1ionais, de sofrear ebulitivas vonta

des individu3!listas, de refrear excessos administrat,ivos. Causas

que, agora. não podem ser co'ibidas.
É crescido já o número de erros do atual govêrno, mesmo

no aspecto put'amente político. E o mMor deles, nesta pa1rticu
laridade, reside na escolha do Ministro da Justiça, que é o da

pasta política e a de maliores responsabilidades no gTavissimo
instante que vivemos. O sr. Sampaio Dória não é juiz, não é

magistrado e se acha Intimamertte ligado a determj.nada corren

te partidária, segundo a denúncia apresentada ao .Ministro da

Guerra, poucos dias há. pelos candidatos �essedlistas de São
Paulo à Câmar3! e ao Senado.

A êste homem, que em breve se tornaria a eminência par�
da do Guanabara, se devem atitudes que o não lIecomendam ao

nevrálgico pÔSío de Ministro daJ Justiça. O Professor Melo Mo
rais, convidado vara a pasta da Agr,icultura, já explicou ao

'Brasil, em letra de fôrma, o de quanto á capaz o facci06ismo do
sr. Sampaio Dória. O General Eurico Dutra, em mais d'e uma

oportunidade, também fez alusões iguais. O sr. Már,io Rolim Te

les, candidato do Partido Agrário Nacional à Presidência da Re-

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

Em sessão exrraorrlinária

do corrente, o Tribunal julgou os.

-.eguintes autos de habeas-corpus:.
Habeas-corpus 11. 1.5G8, {la co ..

marca ele Caçado», impetrante Clí .

mér io T. dos Santos e

Zulmira Caralps, Relator
Urhano Sales
Por unanimidade. t)

negou a orrlern impetraria. em vis.
la das in í'ormaçôes prestadas pelo·
sr. dr. Juiz ele Direito que a co.

mora ela designação do interroga.
tório ela paciente foi devido o.

acúmulo elo serv iço eleitoral.

Habeas-corpus n. 1.5!JO. ela co.

marca ele Indaial. impetrante dr. \

Eueloro Cavalcanti de AlbllCjuer. \'!.

que Junior e paciente 'i'Jicomedes
Silva. Relator o ";1'. eles. Guilher
me Abry
Foi negada a ordem impetrada,

por unanimidade.

Habeas-corpus n. 1.581, da co

marca ele Brusque, impetrante o

dr. J. J. de Sousa Cabral e pacíen.
te Egídio Policarpo da Silva. Re
lator o sr, des. Silveira ele Sousa.i
Preliminarmente, o Tribunal}

converteu o julgamento em dili-·
gência, para que o rlr. Juiz de Di
reito informe o motivo que não
foi iniciada a instrução criminal.

Florlanópoil�, 29 �e Dezemoro lQl� 194!j

Chegam a Florianó
polis escoteiros
itajaieoses

Declaracões
,

do ministro

e

Quarto
IUI Padi e

Aluga.lfe um,

com mobília .à
Roma, 73 5vl1

S. H. 1. - Segundo ele,;pacllo de

Amsterrlam. () primeiro ministro

Procedentes ele 1 tajaí. ele onde holandês. sr. Willem Schcrme

saíram dia 2Ci pela madrugada, obe- 1'ho1'11, numa reunião. com 0" cs

clecenclo á chefia elo chefe Otto tudantss cristãos, declarou: "As

idéias de' vingança não orientam a

politica holandesa relativamente á
Alemanha ou aos extremistas in

digerias. que só podem obter aju
da dos indivíduos de nossa rar-a
Diante de um mundo em revolta

colocamos a vontade ('� justiça pa
ra com o povo indonésio. Pessoal

mente tenho uma grande respon
sabilidade para com aqueles que
na Indonésia confiam em nossa

palavra e para com milhões ele

indígenas aos quais teremos de

ajudar".

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

'r----

RITZ HOje. SábaCl�'l', à.
17 e 19,30 horas

Ronald Colman, Jane Wyatt, Tho�
ma.z Mitchel, Edward E'I7arete H.- ..

ton e John Howard em

HORIZONTE PERDIDO
Um espetáculo gigantesco e ossem

broso. que o gênio incomparáv.L
de Frank Copra pôde realizar.

No programa:
Cine Jornal Brasileiro - DFB

Preços: •• à. 17 horo•• 3,00 • 2,40;'
às 19 30 _. único 3.00

ROX..Y Hoje, Sábado, à.
ie.so horas

lo Notícias da .emana - DFB
20 Curiosidodes .•hort
30 Spencer Trocy. Mickey Rooney•.

Mel'l7yn Douglas II Freddie
Bartholomaw em

(MARUJO INTRÉPIDO
A luta incessante dos homens do'
mar, atravez de um celuloide .

estupendo.
40 e- 120 e 130 episódios do sensacio

nal seriado com Tom Tyler
e o cão ACE

O FANTASMA VOADOR
Impróprio até 10 anos

Preço iinico: Cr$ 2.40

ROXY - Hoje às 19,30 hora•.
l' Notícia. da .emaRO 45x47 - DFB·
2' Tom Conway, Audrey Long, Jean

Brook. e Don Dougla. em

DO FUNDO DA NOITE
3' • 12' e '13' epi.ódio. do seriado

O FANTASMA
4' Spencer Tracy e Michey Rooney

em: MARUJO lN'CRÉPIDO
Impróprio até 14 ano.

Preço único: Cr$ 2,40

I
Niemeyer, chegaram ontem, ás 11

horas, a esta capital, sete escotei

ros ele Itajaí, que fizeram o traje
to num tempo quasi record.

1-::m nossa próxima. edição dare
mos ampla reportagem do notável
feito dos jovens escoteiros tajai-
enses.

Felícíteções
DE D••L"UtE

Em resposta ás felicitações que
o sr. dr. Luiz Gallotti, Interventor
Federal, lhe enviou, por motivo de
sua elevação a Cardeal, D. Jaime

Camara, Arcebispo do Rio ele .Ia-

ne�ro transmitiu a S. Excia. o :-oe., Distribuidores:
gumte telegrama:
"Gratissim opelo -carinhoso tele ALMEIDA, BASTOS & elA.

grama ele felicitações, congratulo- Felipe Schmidt, 2 - 1" ando
me C0111 o querido Estado Natal.

esejando-lhês: omnímoda prosperi
dade. Atenciosamente, Jaime Ca-

Móveis de
Cofres

Aço, Arquivos
« SYHTHESIS»

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

Ann Blyth em

TRADIÇAo ARTÍSTICA
Um romance de uma fomília d�
«vaudevilJe». com sua. agrura••

'

triunfos, sempre inesperadC!ls.

FRACOS.
AN�ICOS

COURA caSPA,
QUEDA DnS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

mara, Arcebispo".
xxx

Recehemos, desvanecidos, ês
te telegrama: "Aos distintos ami

gos, os meus melhores votos de
feliz ano novo e bom Natal. (a)
Lopes Vieira".

TOME11r4

fiulCt!IsItdI
"su.VElIlAn

Gr.nd. T6nk.

rONICO cÀP,it-"R;
POR EXCEÚHCIA'

Comunícccdo
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, constituíram uma sociedade in
dustrial sob a firma de Machado & Bastos, para a fabricação
de vassouras e produtos congêneres, registrada na MM. Junta
Comercial do Estado, sob n? 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 dignarem
distingui-los.

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

pública, teve atitude idêntica. E, ídem, ídem, 1)01' parte do sr.

Hugo Borghi. líder do Pactidó Trabalhista. O Partido Comunis
ta foi 'ª prim.eira vítima do partidarismo do sr. Sampaio Dória.
E o sr. José Carlos de Macedo Soares, com a aplauso unânime
do povo paulista, deu ao inconveniente Ministro magnífica lição
de educação lJOlítica, de dignidade, de sobranceria.

O sr. Sampaio Dória está, dessa forma, comprometlendo os

desígnios de imparcialidade do govêrno. Seu partidarismo, po

rém, não pode ir muito longe, porque o pleito já passou e aí

estão, também. as classes armadas, para afastar aquêles que fo

gem à J'etiHneidade do dever, dos compromissos assumidos na

quela madrugada de fins de eutubro.

Uma outra madrugada, mais serena, mais feliz. mais pro

missora, já está raiando. No dilúculo que surge, já se nota a

tranquilidade da família brasileira, em meio à ordem resíable

lecida. ao progresso a largos passos. sob a chefia suprema do

soldado-estadista, de Eurico Gasvar Dutra, que aperfeiçoará a

obra começada em 1930 e engrandecida até 1945. graças a Getú
lio Va1rgas.

XERXES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


