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o MAIS ANTIGO DlÁRI8 DE SANTA CA'rARINA

Proprietario e Diretor·(jerente MOACVR IGUATEMY DA SilVEIRA

, Florianópolis- Sábado, 25 de Agosto de 94561945 H.

WASHINGTON, �4 (UNITED) .. O GENERAL CHARLES DE GAULLE, PRESIDENTE DO GOVÊRNO PROVISóRIO DA FRAN·

ÇA, EM SUAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PÚBLICAS, DISSE QUE .60S ESTADOS UNIDOS DEVEM DESEMPENHAR O PRINu

CIPAL PAPEL NA ORGANIZAÇÃO DO MUNDO, DE ACôRDO COM OS PRINCIPIOS, PELOS QUAIS OS ALIADOS LUTARAM".

a lei de Empréstimos 1 ;�(���uin�� Oª!���i�O::
Arrendamentos ��::��dO do 140 Batalhão de Caça-

"Meus camaradas. �
Felizes dos povos que podem cul

tuar a memória de seus filhos imor

tais, cujas feitos a Pátria agradecida
evoca com intensa e saudosa vibra

ção cívica.

Após a grande vitória do bem con

tra o mal, em que o Brasil lutou

ombro a ombro com os nossos leais

e nobres aliados em defesa da civi

lização cristã dentro dos �rincípios
democráticos, é justo que evoquemos

com maior realce a galeria dos mais

brilhantes espíritos nactonalístas que
o Brasil se ufana de guardar no Pan

teon de sua História, na qual refulge
como estrela de primeira grandeza e

com invulgar explendor, o de LUIZ

ALVES DE LIMA E SILVA - DU-

Ano XXXI

Suspensa
e

Washingotn, 24 (U. P.) -' exterior ou em rota para seus

O presidente Truman ordenou' pontos de destino. J programa
a termínaçào irmdiata de Gudes de empréstimos e arrendamen

os contratos ::,a,'.eados na lei
I to, que entrou em vigor em

de E:l"!pl"l'stimrJs 8 Arr .nda- 11940 como medida de defesa,
mentos, com exceção daqueles I representou para os Estados

casos e . .1 q lJC os govêrnos alta- Unidos, até agora, a inversão

dos estejam dispostos a pagar de cerca de 39 bilhões de dóla-
3, importaucía das mercacorias res. O comunicado feito pela
ou cuja terminação convenha Casa Branca não menciona os

aos ínterêsses dos Estados Uni- empréstimos e arrendamentos
dos. i\ ordem foi dada pelo ad- em sentido inverso, em virtude

mimsrmdor 'Ja econômla ex- do que, alguns aliados, espe
terior, sr. Leo Crowsley, que I cialmente a Grã-Bretanha.,
recebe.i instruções para nego- Austrália, França e Países Bai

ciar com os países, por meio de xos, forneceram às fôrças ar

empréstimos e arrendamentos, madas norte-americanas muni

para tratar de vender aos mes- ções e materiais em troca de
mos produtos e mercadorias empréstimos e arrendamentos
atualmente armazenadas no dos Estados Unidos.

o representante
MOSCOU, 24 (U. P.) - O Estado Maior do Exército Verme

lho nomeou o tenente-general Derevyanko para representar os

Sovíets na rendição dos japoneses ao general Mac Arthur.

russo

. I Visita do �arecbal
domingo Alexander IRio,25 (A. N.) - A visita do Nápoles, 25 (R.) - O mare-

gal. Dutra a Minas Gerais se-! chal Alexander visitou o Se-'
rá no próximo domingo. O can- i gundo Corpo do Exército Po- Ididato do P. S. D., em Belo Ho- lonês, atualmente em Ancona.

rizonte, será recebido com gran- O Segundo Corpo tomou parte I

des homenagens, a julgar pelos em tôdas as batalhas, coman-Ipreparativos que se estão f'azen- dado pelo general Andere, co

do, devendo ser-lhe oferecido mo componente do Exército
um grande banquete. I Britânico, sob o comando de

I Sir Alexander desde EI Almeín
até a rendição do exército ale
mão.

No próximo

Mais jornais
Rio, 24 (A. N.) - As 2 cor

rentes que integram o P. S. D.

do Distrito Federal, estão em

entendimentos para editarem

jornais diários. A corrente do
ministro João Alberto já teria

adquirido um antigo semaná
rio, hoje transformado em diá
rio. A corrente do prefeito Hen

rique Dodswosth, está em ne

gociações com uma outra fo

lha, também antigo semanário,
atualmente diário.

No bar e no lar
KNor

não deve faltar

220 ex-prisioneiros
Estocolmo, 25 (R.) - Atra

cou a este porto, um navio
conduzindo a seu bordo 220

ex-prisioneiros do campo de
concentracão de Belsen, er-tre .

os quais, cêrca de 80 poloneses.
Todos estiveram doentes de ti

fo devide a fome e a maioria
sofre de tuberculose. Apesar do

Holanda esgotamento físico o grupo
polones estava cantando no

Informam de Eindhoven que momento da Entrada da em

os porta-vozes oficiais-anuncia-I barcação ao porto: "Ainda nf o

ram que o dia cinco de maío.: pereceu a Polônia".

dat� da. l�bertação �a Hol�nda, I CONTRIBUA---- I
sera erigido em DIa Nacional para a Caixa de Esmolas aos Indí-

da Holanda. 'I!entes de Florianópolis.

Dia nacional da

Falou o novo embaixador italiano no Brasil
ROMA, 25 (U. P.) - O novo embaixador da Itália no

Brasil, sr. Mário Augusto Martini, declarou pelo rádio que a

emigração requer "sérios preparativos", advertindo aos seus

ouvintes do perigo de uma "emigração apressada". O embai

xador Martini levará para o Brasil o decreto oficial conceden

do a cidadania honorária de Florença ao general Mascare

nhas de Morais, bem como uma mensagem especial do antigo
'"premier" Vitório Orlando dirigida aos italianos no Brasil,
além de uma mensagem do prefeito de Florença ao prefeito
do Rio de Janeiro e outra do Decano da Universidade de Floren

ca às Universidades do Brasil.
•

O novo embaixador pretende partir para o Brasil breve-

mente,

Dádiva da Suécia
à França

Estocolmo, � (S. F. 1.) - A chegada de Mac Arlhuro Govêrno suéco decidiu ofe- .

recer à França 600 casas pre- S. FRANCISCO, 25 (U. P.) - A rádio de Tóquio informa
!abricadas. E�tas destinam�se que, � general �ac Arth.�r, supremo comandante aliado, no
a rec<;mstruçao de Ul�a vila I Pacífico, shegara em aVIa? à capital nipônica, desembareari,
dest��llda na Norm�ndIa" por I

do no a�rodromo de A�SUgl, perto daquela cidade, na próxima
�casIao das operaçoes all rea-: terça-íeíra, pela manha. Com Mac Arthur desembarcarão .fôr-
llzaçlas, I ças aérc-transportadas, .

;.
,

Ocupa a mesma cela, pequena e fria, em

que esteve preso Mandei, durante
o govêrno de Vicby

Paris, 25 (U. P.) - O ex-ma- - "Não há outro quarto on-

rechal da França, Phillippe Pé- de eu poderia ficar?".
tain esteve hoje recolhido à sa- Pétain recebeu a mesma re

la de leitura da fortaleza de feição dos guardas, isto é, sopa
Portalet, envolto em seu longo e legumes, com uma pequena
capote e com seu chapéu de ração de carne, de quando em

feltro, lendo os velhos volumes quando, bem corno uma peque
da pequena bibliotéca da guar- na porção de vinho. Não obs
níção, numa tentativa de fazer tante, Pétain já se queixou por
passar o tempo. Ao chegar di- não lhe ter sido dado sobrerne
ante do velho portão da sólida sa, o que se deve ao fato de que
fortaleza, o principal carro da esta não está prevista no "me
comitiva de Hétaín se deteve nú" da fortaleza. Após as refei
saindo do mesmo três i.1ornen� ções, Pétain tem permissão pa
dois inspetores e Pétain, que se ra realizar um pequeno passeio
encaminharam para os sombrí- na pequenina área da fortale
os edificios da fortaleza. za, em companhia de dois

Pouco antes de entrar Pétaín guardas. O resto do dia o pri
deteve-se, recuou passos, ç dis- sioneiro passa lendo na sala de
se: "Devo ter uma visão da guarda. Pétain esti ainda sob
fortaleza, pois tornarei a vê-la os cuidados de um médico do
outra vez." Exército, que o visita diária-

Após ter assinado o registro mente.
de entrada na fortaleza, Pétain Toda a região de Portalet foi
desceu o lance de degraus me- transformada, numa "zona de

I
dievais e internou-se, em segUi-I silencio" e todos os estrangei
da a uma pequena pausa de ros que desejam atravessá-la
hesitação, através da porta devem apresentar à poü.iia ex

I a.b�rta .d� sua céla, onde o a.n-II plicuções satlsfató�;,�s. relativa.
tígo mlllIst_ro Georges Mandel mente aos seus propósitos.
passou muitos meses, durante Essas precauções foram to
a regil?e de Vichy, antes de ser madas para prevenir qualquer
assassmado. ,L�go no primeiro possibilidade de fuga, tal como

momento Pétaín demonstrou. I
foi o caso do marechal ACl.lillegrande surpresa ao ver alguem Bazaine, que rugiu para a Es

dentro da céla. Era o bombeiro panha da ilha de Santa l\!far
que procurava instalar uma, garida, ao largo de Cannes. de
pia. ? ancião então dirigiu ao I pois da derrota de j �70. Acre
operano com as seguintes pa-: dita-se que Pétain será levado

la�ras: "Estais trabalhando? I mais tarde para aquela ilha. 1:1
SOIS um construtor, enquanto que a elevada altitude de Por
que �u sou um destruidor. Não talet provave' .nente não será

a�haIs uma bomba-atômica muito aconse.havcl par'! o an

sobre Portalet fosse uma bôa cião de noventa anos de idade
coisa?". que é o ex-marechal da Franç�

No segundo dia de cativeiro Phillipe Petain.
'

já se observa o efeito sôbre o
moral de Fétain. Assim é que
o prisioneiro, no primeiro dia,
esteve andando de um lado pa
ra outro da céla, olhando atra
vés da pequena janela existen
te na mesma. No dia seguinte
Pétain parecia mais calmo, Haia, - (S. H. 1.) - In
queixando-se aos guardas que formam de Groninga que os

sua céla era demasiada peqw> nazistas e colaboracionistas ho

n�, ::além de ser .denJ.asiado II landeses serão postos a traba
fna. lhar na recuperação das terras

A propósito, Pétain pergun-, pantanosas, situadas ao norte
tau literalmente: desta cidade.

Os colaboracionistas
trabalham

QUE DE CAXIAS.
Sua personalidade é ímpar na His

tória da conservação da unidade na-

cionaL
Nasceu o Condestável do Império

em 25 de Agôsto de 1803, na Vila da

Estrela, então Província do Rio de

Janeiro e, com apenas 5 anos de ida

de, consoante costume da época, as

sentou praça como 10 Cadete no 10

Regimento de Infantaria de Linha.

Toda sua longa carreira, quer como

militar, quer como cidadão, foi um

rosário de belíssimos e sadios ensina

mentos para os que desejam manter

sua Pátria independente, respeitada,
una e indivisível.

Entre os imensos feitos que pude
ram aquilatar as raras qualidades pú
blicas e privadas do predestinado pa
cificador que, acima de suas conve

niências pessoais, punha os da Pá

tria, destacamos:

O combate contra as fôrças do Ge

neral Madeira, em 1822, onde recebeu

o batismo de fogo e que foi o marco

inicial de sua vida de constantes lu

tas em defesa de alevantados ideais;
a Campanha Cisplatina, onde assegu
rou o equtlfbr ío continental; a paci
ficação do Maranhão contra os ba

laios, a do Rio Grande do Sul contra

os indomitos farrapos de Bento Gon

çalves, a de São Paulo contra os re

beldes do Padre Feijó e a dos incon
fidentes mineiros que, nas alturas de
Santa Luzia, à beira do lendário rio
das Velhas, sucumbiram dignificando
o sangue generoso de Felipe dos San

tos e Tiradentes; a guerra do Para

guai e tantos outros em que Caxias
levou de vitória em vitória as nossas

armas.

Honrando e dignificando o grande
CAXIAS, êste genio incomparável já
mais vencido e de qualidades huma
nas que exornaram o seu impoluto
caráter, nossa Fôrça Expedicionária
soube se bater com tanta bravura e

patriotismo pela integridade e sobe
rania do Brasil, elevando, assim, bem
alto o conceito de nossas Fôrças ar

madas.

Portanto. meus camaradas, g lor ifi
quemos a "Marcha da Vitória" que,
além de nos ter legado um passado
repleto de imorredouras tradições, es

teve sempre presente, simbolisado pe
la nossa Bandeira, nos combates que
nossos bravos soldados empreende
ram nos campos ensanguentados da
velha Europa.

Salve Caxias.

Salve o Brasil".

Mais de 2 O mil homens
S. FRANCISCO, 25 (U. P.) - O jornal "Yomiuri" anun

cia, pela rádio de Tóquio, que o primeiro grupo de fôrças alia
das a chegar à zona de Tóquio será superior a 20.000 homens.

Para evitar irregularidades
. RIO,.24 (A. N.) - Tendo em vista evitar a reprodução de
írregularídades que têm sido cometidas nesta Capital e nos

Estados, p.o� indivíduos fardados e que dizem ter pertencido à
FEB, o ministro da Guerra, em aviso, declara que fica termi
nantemente proibido o uso de uniformes militares ou de peças
dos mesmos, pelas praças que tenham pertencido a unidades
da referida fôrça e tenham sido licenciadas do servico do

E�ército. O uniforme das fôrças da FEB licenciadas s6 pode
rao ser usados pelos seus verdadeiros possuidores que lutaram
pela grandeza da Pátria, quando fôr expressamente permiti
d� _nas festivi?ades. militares. Os comandantes das regiões
mI.lltares proVI�enCIarao, como lhes competir, para o cum

primento do acima exposto, agindo com o máximo vigor con
tra os infratores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indústria,
futuro

Miami, F'lórrda - (S. r. H.) tam-no como nação industrial,
- O futuro do Brasil está na especialmente em virtude da

industrialização do país, se- natureza da terra, que torna,
gundo declarou recentemente em alguns lugares, ímpraticá
o sr. Miguel Osório de Almeida, vel a agricultura. Entretanto,
novo více-consul brasileiro em continuou o sr. Osório de Al- iIB�.iIi••a••s.�_ IiI_il••••••••1iII8

Miami. Acrescentou o sr. Osó- meida, muitas pessoas nos Es
rio de Almeida que, embora o tados Unidos não têm conheci
Brasil não tenha podido fazer mento do tamanho do Brasil
uso da balança comercial favo- nem do número de seus habi
rável com os Estados Unidos, tantes. Cobre meu país, em ex

durante a guerra, seus grandes tensão, metade do continente
créditos nesse país lhe permí- americano do sul e sua popula
tirão adquirir, tão logo seja ção é equivalente a de todo os

possível, máquinas ferramen- outros países sul-americanos
ta, automóveis, caminhões e reunidos.

maquinária de toda natureza, O sr. Miguel Osório de AI-
de que muito necessita. As ma- meida está acompanhado por '•• IIlII••••II•••• IIIIJI•••••••••Ii>OIH O••••••••••

térias primas existentes em I sua senhora e por sua filha,
abundância no Brasil, apon- -Anna Luiza.

!
--

II Oswaldo Apolonif! da Rosa
� RlPRESENTACOES

l
Aceita representações para o Estado de

Santa Catarina.
Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: Rosa

Santa Catarina.

I

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria Líder
de

CLBUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2-.

FLORIANÓPOLIS

aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção!
Povo de Floríanõpolls !
A "CREDIÁRL\. PARA TODOS" estabelecida á roa

Felipe Schmídt n. 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos

efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem díaríe
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI
'I'O AO CON'J'RÁ1UO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO iaMr uma grande bonificação em seus preços
afim de heneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

_S. Luiz IX, Rei e Confessor
Efte grande rei II so.nto nasceu

aos 25 de abril de 1214, em Pois
sy. Sua mãe, sta. BrancQ de Cas
tel., soube educá-lo e forma que
lIuas peregrinall prendall do corpo
e do alma fizessem de Luiz o bri
lhante modêlo de cri.tão e de prín
cipe. Foi elta feliz combinação que
tornou-o o verdadeiro pai da }Dá
trio. Não se .abe o que mais rne

rece a admiração de todos: .eu

gênio diplomátilllo ou suo bravura
como chefe do exército, suo ternu'
ra solícito poro com suo esp8sa
e seus onze filh os ou as severo.

penitências a que se obriqava po
ra dor valor maior às sua. ora

ções derramados incessantemente
pela França. a firmeza com que
tratava I!I. Ftederico II' da Alema
nha ou lIua caridade paternal que
o levava não somente a construir
hospitais para doerrtes pobres, la
prOlOS e cegas, ainda a pres
tar Q estes desditosos os serviços
mais humildes. Menos feliz foi o

santo rei nas lIua. duos cr-uaudoa
contra os turcos. Na primeira in.
utilizaram a imprudência e o im
petuosidade de seu irmão Rober-te
de Artais as brilhantes vitória.
iniciais; na se!Junda, provocaram
um calor exeessivo e a falto de
víveres cdequc dos e epíderníae que
vitimaram ao próprio rei. no dia
25 de agosto de 1270. Incidente
In terssorrte : o maior soldado bra
ai Iedro , Caxias, recebeu, junto com

o nome, muitos dos dona que dis
tinguiam seu santo padI'oeiro.

*

Santo de Domingo
S. Zeferino, PaJifa e Mártir

Zeferino governou a Jiqreja deld.
198 até 217, oorno auceseor de S.
Victor I'. Teve que lutar contra
Teedato e Allclepiodato, dois here
ge., que queriam fundar uma no

va comunidade cristã em Roma.
Paro tal fim ofereceram a NadaI.
que deveria receber a IIllgração e

piscopal, um salário menllol. lIe

êste aceitaS'lle a dignidade de che
fe delito nova igreja. Nodal. po
rém. a quem a consciência não
deixou tranquilo, submeteu-se em

breve ao Papa. Este defendeu com

abaoluta clareza contra os inova
dores, que Jesús não é somente
homem, mas essencialmente Deus.
Zeferino morreu no ano 218 e foi
uepultado no Cemitério de Colhto.

*

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: à.

7,30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 heras.
Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho

ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par
to): 8 horas.

-------------i4I11:U-------------ll!
Igreja de St. Ant8nio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horo.s.
Igreja de Sta. 'I'ereaírrhc : 8 horall
Capela da Base Aérea: 8 horas.

MATE.D.
gelado ����r.��06�07���i�� �1::��:)s:8,30
chá Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;

Capela do Abrigo de Menores: 1

chlmerrêO horas. (todos Si! dias).
U Trindade: MCl'I:riz: 8 horas.

Trindade: Chácara dos Padres: 8

Bebi-da sauda'vel Jo�:raspess8a (Estreito): 7,30 horas
São José: 7,30 e 9,30 horas.
Coqueiros: 9,30 horas; dia seguin·
te: 7 horas.

98.687.816.30
« 76.736,401 306,20 I

I,
. Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr.

FranCiSCO!de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo

Ie José Abreu. i
"'.- " -
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INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

tI base
do Brasil

do

,PAPEL
HELlOGRÍlFICO

PROVADO E APROVADO H8 ANOS EM TODOS os PAISES

CAPITAL E RESERVAS
Respensabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80. 90o.6o�,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142. � 76603,80

«

Clt

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

I

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

fORD-t94t
Por motivo de viagem, ven

de-se urgente Um automovel
'For d ,' de super luxo. tipo 1941.
com 20.000 kls. faroes de ser

ração, duas pertas e emplaca-
do. Preço: 40 mil cruzeiros. Ver

II'
e tratar na relojoaria Labes, à
rua Felipe Schmid t , 44·

___.,;., 3v-2

Sedas, Cnsemíros e Lãs

CASA SA.". a(OSA
ORLANDO SOA RPBJLL]

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

Muitas honificccõe» e médico gratis
Tudo isto por crperms c-s 1,00

I ROUPAS

Rua Padre Miguélinho, 23 .- Florianópolis

MALHARIAS

SAPATOS

=QUALIDADE

____.a.m � gm .... ...

A DVOGi:�DOS
.

[ Dr. OSVALDO BULGAO VIANNA

Dr. J. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
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o ESTADO-Sábado. 25 t.te Agoslo de '945

15
,

asLira Tênis Clube Domingo,
das '19

- dia 26,
24 horas,e

,

as

Matinée Inlantíl das
Soírée.

Aumento para' os
., .

comerclarlos de
Cr$ 270,00 durante o primeiro ano considerado período de ex

periência.
3 - Os aumentos a que se refere a tabéla acima d�verão

ser calculados sôbre os salários vigentes em 10 de MaIO de

1945, permanecendo, porém, inalterável a percen.ta�em daque
les que além dos salários fixos, percebam comissoes.

4 _:__ No caso de ser decretado pelo Govêrno Federal au

mento de salários que atinja os comerciários de Florianópolis,
ficará o presente acôrdo automàticamente sem efeito.

5 - O presente aumento passará a vigorar a partir de
IOde Agôsto de 1945.

6 - Participarão dêste aumento todos os empregados no

comércio e profissões correlativas, passiveis de matrícula no

Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis, quais-
mes a. nfilssas,

quer que sejam os cargos que ocupem, excluindo-se apenas
*aqueles que participem, por ações ou cotas, das firmas nas quais Foz anos hoje o ar. J. AIcontara

exerçam suas atividades. Santo., pastor presbiteriano.
Os signatários dêste documento, membros das respectivas

..

*
. , .

entidades acima nomeadas tiveram para êste ato delegação Feste]a hOJe seu anlv�rsarlo o sr,
. '. ,.. O.valdCil Haberbek, anbgo e ccn,de poderes conferidos pelas respectivas Assembléias Gerais de

I
ceit1<lado comerciante nesta praça,

Empregadores e Empregados. *
SALÁRIO MÍNIMO Cr$ 375,00 Ao celebrar o presente ACÔRDO, os .sígnatáríos estão cer- Transcorre hoje o natalício doDe mais de Cr$ 270,00 até CrS 350,00, aumento de Cr$ 130,00 tos de que o mesmo constitue uma fórmula capaz de atender' sr. Armando Santana; habil Iíno
De mais de Cr$ 350,00 até CrS 400,00, aumento de Cr$ 150,00 as aspirações da classe dos Empregados no Comércio desta tipilta da I. O. E.
De mais de Cr$ 400,00 até Cr$ 600,00, aumento de Cr$ 180,00 Capital, de acôrdo com as possibilidades dos respectivos Em- e

O sr. Nicolau Stefano Sovas,De mais de Cr$ 600,00 até CrS 800,00, aumento de Cr$ 210,00 pregadores e de que, assim procedendo, concorrem para inten- sócio da firma Sovas & Cio, fazDe mais de Cr$ 800,00 até Cr$ 1.000,00, aumento de Cr$ 250,00 sifícar, ainda mais, a compreensão e cordialidade que sempre anos hoje.De mais de Cr$ 1.000,00 até CrSl 1.250,00, aumento de Cr$ 275,00 existiu entre Empregadores e Empregados no Comércio.
De mais de crs 1.250,00 até crs 1.500,00, aumento de eis 300,00 Florianópolis, 21 de agôsto de 1945.
De mais de c-s 1.500,00 até c-s 1.750,00, aumento de Cr$ 325,00 PELOS EMPREGADORES: Severo Simões, Manoel
De mais de Cr$ 1.750,00 em diante, aumento de .... Cr$ 350,00 Donato da Luz, Jacy Daussen, Pedro Xavier, Rafael G. Cruz

1 - Para os menores o aumento acima sofrerá uma redu- Lima e Carlos Edgard Moritz.
'

cão de 50y,.. PELOS EMPREGADOS: Gustavo Zimmer, Antônio-

2 - Para os que vierem a ser admitidos da data dêste Evangelista, Mário da Silva, Nazareno Simas, Francisco M.
ACôRDO em diante, o salário mínimo permanecerá o atual de l Prazeres e Mário Bonetti.

saláriode
A od

'"

oc r

A Associação Comercial de Florianópolis e a Associação
Profissional Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêne
ros Alimentícios de São José, Florianópolis, Palhoça, Bigua
çú e Tijucas, de um lado, e o Sindicato dos Empregados nc

Comércio de Florianópolis, de outro, representados pelos seus

respectivos Presidentes e pelas Comissões abaixo, representan
tes dos Empregadores e Empregados no Comércio de Florianó
polis, com o fim de proporcionar um reajustamento de salários
dos Empregados em face da elevação crescente do custo de vi
da, no desejo de conciliar os interêsses das classes, resolvem
aprovar os itens dêste Documento para reajustamento de sa

lários, comprometendo-se mútuamente a propugnar para que
sejam aplicados e aceitos e a recomendar ao comércio em geral
que os concretizem em contratos de trabalho.

Os salários serão reajustados de acôrdo com a seguinte
tabela:

ICAPITAL: CR$ 60.000,000,00

_j•

RESERVAS: CR$ 1�.500.?OO,OO_
Trajano, 23 • FlorlélinopollS

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

.,....
.• Nzt ITII F

1 - que um muçulmano não
toca em mulher nenhuma que
não seja de sua família nem

mesmo num momento aflitivo.
2 - que, artll'ahlllente, nos Es

tados Unidos, centenas de cien
nístas procuram deterrrrinar a

estrutura química d'a p enioidina ,

de miado a permiti r sua fahri
cacão sirstética, o que virâa f'aci-
1iltâr 10 aumento dia produção e

o seu baoateamento.
3 - que, segundo um humo

cr-ista mexicano, a led dia relaãi
vidade estende-se também à
conc iêruoi.a, pois erstre um açou
gueiro que rouba 200 gramas

Ag3Dcia. e Repre.entaçõe. em Gera! NADA DE 'EXCESSOS
por quilo dle oarne e outro que

Matriz: Florian6poli. Ninguém pode passar sem águo rouba apertas 100, não há dú-
Rua João Piato I n. 6 que é um elemento indispensável vida de que o segundo de'V€ ser

Caixa Postal, 37 00 organismo, No entanto, o cbu- I considerado um homem de com-
Filial: Cr••ciúma

I
90 de líquidos à,.a refeições é p�e- ciência,

Ruo Floriano Peixoto, ./n (Edil. judicial porque, entre outros m- 4 __ que, na China, dá-se
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS· conveniente�, dificulta ? ação dos mui.ta importânci a à combina
Agente. DO. principai. rnunicipioe I sucos que d1gerem os ahmentos. cão dos nomes dos n oi.vos ; que,

do Eatado Facilite o trabalho do estômago, p,or exemplo, não se admite que
- ........... _.---. _ ....

- __._ evitando o excesso de líquidos às a união das fami lias Fogo e

Lel-Ia-O de salvados refeições. SNES.
* Água possa dalr bons .resultados ;

1111ruS que, no entanto, trafando-
No dia 27 dó corrente, às 10 ho- PROTEJA OS RINS se de Água e Lago, a felicidiade

ras, terá lugar no edifício ela Cia. O sal de cozinho, além de ser do casal está por assim dizer as-

Costeira, em Itajaí, o leilão de sal- indispensável 00 bom funciono- segurada.
vados elo sinistro do hiate - motor mento dos órgãos, torno mais se- 5 - que, segundo os mais '1100-

"Triunfo". borOBOS os alimentos. Mos nem por tá veis biologistas da atual idade,
Serão arrematadas as seguintes isso se deve abusar das iguarias dli,a virá em que a crli,aotulf'a, hu-

rnorcador ias : salgadas. O sol é eliminado, e,TI mana, salvo ,aoidelnlte irrem�-2.G38 sacos de farinha de trigo; 11 grande parte, pelos rinl1. e, quon- rdlilável, viverá rQ 'tempo que qU'I
talllbores vasios; 5 tambores com do em excesso. pode irritá-los, cau- ser, pois a o1�'J1Ieia po,d,errá subs
óleo pc! róleo; 2 tambores' ólro mi- sondo sérias dllsordens no orga- tituir qualSie todlos os órgãos que
neral; 11 tambores vasios; 3 tam- nismo. se vão gal9talndro no IniOSSO corpo
bores óleo lubrificante; 265 fardos Proteja os rins, evitando o abu- pOIT' outros piuramente me'câni-
de algoelão em rama; 1 tambor ele so de sol no alimentação_ SNES. cos c, diêsse llllOdo, mais faoiJ-
nafta!'; 2 cxs. perfumarias eliverS.ls; --:-- ..

menite c'Ü'l1'slC'l1táveis.
1 barrica sal azul sólIdo; 10 cxs'l Camisas, Gravatas, PlJames fi - que as forrmigas, ao 00'11-

(?leo lubrificante; 4 cxs. :O?lll .tinta a Meiasdal melhores, pelos me I lrál'io da crenÇ'la gena,l, não des
oleo; 2 chapas ele ferro, .� amarra-

Dorel preços 86 Da CASA MIS i rroem os pi,ol'llOS das pl,antrus;
dos com canos galval1lzaelos; 3 C' ILANEA R C M f 9 I

que, nlo rQutono, tra!lllsp,o�-ta'l11-
amarrados com canos galva�iz�dos;

- UO. ara, IlJO'S palT'a os sleUL� surbte�'r-âneo().s 'e
1 cx. com produtos farmaceutlcos;

1
ali lhes dão a máxima altencãü,

3 rolos ele arame liso; 1 amarrado arJlimenitalnld,o-os e protergendo'�o's,
com barras de aço; 2 rolos de arame Dr Artur Perel·ra pois' ,OIS pilolho's vivem da selÍva
liso' 9 cunhetes folhas de flandres; • que sugalJ11 dlos veget'ais le as for-
1 al;larrado com vergalhão latão; 2

e Oll"vel·ra II
nlirgas, aper-t,and'o-ols com as

rolos de arame liso; 1 ex. com tinta

I
antenas, eXlúr.alerm deles um li-

para conslrução; 1 cx. com feltro dia aliam,ente nllbrif.ivo com que
dr lã; 1 cx. com chapéus ele sol; 2 Clínica Geral 'd-e Adulto. se alimen1tal111.
barricas com pedras esmerim; 1 ex. Doenças doe crianças
com rebites; 1 sc. idem idem; 1 Laboratório de Análise.
barrica com chumbos em tubos; 10 clínico••

cxs. com óleo lllbrifican,te; 1 engra- Con.ult6rio: ruo Felipe Sch· Afé CRS 300,00dado com pedra granitada; 1 idem tr�idt, 21 [alto. da Casa Pa·

ielem; 4 tambores cloreto de cal; 1 rai.o), do. 10 30 á. 12 • da. II Precisa-se alugar uma ca.a, não
ex. com máquina operatriz; 1 peça 15 Q. 18 h..

'

muito distan.te do Colegio Coração
para máquina operatriz; 6 peças, Relidência: ru,a Vilc. de .ouro de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00
sendo 3 chassis de vagonctes e 3 ca- Preto, 64.

I mensais, adeQntadamente. Dão-se
çambas; 2 fardos com tecido de al- Fone: 769 [manuall fBferêncial. bformaçÕe. ne.ta Rs-
�odão; 20 ditos; 8 ditos, _-- --_..: dcçõ,o, ,

'

Rua

anuncie
no

O ESTADOf EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais fadl e se

gura de temor-se o legitimo
óleo de flgado de bacalhau

o PRECEITO DO DIAMACHADO & CfA.

Ossada humana

Florianópoli�

e

ManáuI, 23 .A.N- O chefe de Po
lícia remeteu ao Instituto de E·
tenografia e Sociologia do Amazo
nns , o processo sêbre o identifica
ção de uma alisada humana, exu

mada em Causset, no alto Rio
Negro.

Ena os.ada, .egundo o relatório
firmado pelo presidente daquela
sociedade e diretor da milsão .0..

lesiono pertenceu ao engenheiro
Artur ViUares, ali falecido em

1942, quando fazia parte da expe
dição Sueca no Amazona•. Ore·
latório diz !:lã. haver dúvida quan
to à identidade dei restos mortais
em questão.

o SEu ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

I Vida Social
ANIVERSÁRIOS

Na dota de heje transcorr
aniversário natalício do jorno_.
Martinho CoUodo Junior, chefe
Tráfego POBt�1 dos Correios e Ti:" •

legr. desta capital.
A. muitas hornenogena que, POr

certo, lhe _erão preato.dca, junta.

Escolas
Preparatórias

o Coronel Chefe do E.M.R. da
50.. R. M. comunico, por intermé
dio do Departamento Estadual de
Informações. que o Diário Oficial
alo União, de 30 de julho findo,
publica as instruções paro a Ma
trícula nas E.colal Preparatórias,
podendo, ali, os interes.ados, colher
tôdos a. informações de que ne·

cessitarem.

DOENÇAS NERVOSA�
Com os progressos da medicina,

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei·
rismo, fruto da ignoroocia, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os doentes l\ervosos in
digentes, na Rua Deodoro 2Z, das 9

'às 11 horas. diàriamente.

•

F.sem .nol!! hoje.
a,s sra., Mario. Anália Ventura,
Etelvina Costa, espôso de sr. Má
rio Costa e Mario Souza Vieira;
as Britas. Aurea Soares de Oliveira
e Hilda Luz;
os sra. Palmerio da Fontoura, a.

preciado elemento no nosso teatro
amador e Genesio Luiz dos Santos;
o menina Maria Claudete, filha
do sr. Arlindo Araujo;
o jovem Hâlío

"

Teive.

•

Fazem anos amanhã:
Amanhã tran.corre o aniversá.-io

natalício do sr. Gene.io Miranda
Lins, Diretor-Gerente do Banco
Inca.

Ao ilustre capitalista e banquei
ro, nossos efu.ivo. felicitações .

•

a Ira. Gene.ia Teixeira;
os srs. dr. JQsé BonHacio Schmidt,
Luiz Adolfo Born e José Cavalloz
zi, func do Tesouro Elo Estado;
os jovens Paulo e Silvio, filhos dé
sr. João Meirelles Jr , ex-diretor
gerente do Banco do Brasil, nesta
capital;
a menina Oltndíno, filho do sr.

Mário Oliveira.

BR IT O
O alfaiate indicado

Tiradentes, 11
IGREJA CRISTÃ PRESBITE·

RIANA - RUA VISCONDE
DE OURO PRETO N_ 61

Trabalhos o serem realizados
amanhã domingo.

A 's 9 horas: Culto Divino.
,I\'s 10 heras: Escola Dominical

- Estudo do palavra de Deus.
A's 18 horas: Reunião devocional

do Uniãe do Mocidade Presbite
riana.

A'II 19 horas: Culto
ção do Evangelho.

com prega-

Negõcio-Vende-se :
com freguesia feito, na Pra

ça Lauro Müller' 2, por motivo de
vingem, Ver a trotar no mesmo.

6vs-6
...

- ...,...-....-.-...

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

Motor a oleo crú
VENDE-sE um marca "Oli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44,
Telefone 1134.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ROLDÃO CONSONI'
(JJRURGIA GlilRAL - ALTA CIRURGIA - MOLlIlSTlAS Dil S]jJNHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Uníversídaãe de 8110 Paulo, onde foi
.Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto.

CIr11I'gia do estômago e vias biliares, intestinos <leigado e grosso, t.lróide, rins.
próstata, bexiga, útero, ovãrtos e trompas. Vartcocele, hídeocele, varizes .. hérnia

CONSULTAS:
ctu 3.. II noras. II Rua Felipe Schmídt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel. 1.111»1.

RESID:t:NCIA.: RI1l8 Est.eTes JWl!or, 179; Te!. J47M

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
serícérdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA -, DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Asai.tente do Prof. Sanson, do Rio de ....eiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações elos OLHOS, uUVIDOS, NAHIZ e GARGANTA

Clrm-g1a moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu
da bOca fendidos de nascença)

IlaOfagoacopla, traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 à. 12 e daa 15 à. 18 horas

Rua Nunes Ma<hado n. 20 - fone 1447

Dr. Newton d'AvUa IOR.Operações -- Vias Urinarial -- Doen-
"el. dOI intestinos, réto e

anuI'-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fis�oterapia -- Infra-vermelho,
Cbnault: Vitot Meirel... 28.

Atende diariamente àl 11.30 h•. <t.

à tarde. dali 16 h•. em diante
R••id 1 Vidcd Ramo., 66.

Fon.· 1067.

ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

� &oraL l'arlooI • __... •• _lIIIIor_

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 me
:1lImaw du I' li 17 horu. RDIlDO
llÁ: A.UI:IJrIMIl1<oo �� ... ....111 fi:!.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela "aculdade Nac. de fl(fl(11c!na da Untnr.1dade do Bru1J)

&l!·tntertw do Serviço de CUn1ca Médica do Profesoor OaTaldo Ollv.tn. m6dIco de

Departamento de BaMe
ULlNIUA IUIIDICA - Kolé8t1u bate...... de .411.1to1t e crt...oaa. CON8ULTORlf

• SJIIIUD:aN()IA: s•• Jl'ell� 8chm1dt .. 18 - TeJ. 8111. CONSULTAS -- Das 1. la IA

DR. AR�NDO VAURIO DE ASSIS
0_ S.u'leo. 4e Clínica Infantil da Assistênda Municipal • Ho••lb

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS'

CONSULTóRIO: Rna Nunes Machado. 7 (lildificio 8. Franclaoo). IO.fi 1.....
Consulta. das 2 àll 6 horall

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Slfills do Centro de Sal1d.

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
1lES.: R. Joinvile, 47 =: FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cllnh�a médico-cirúrgica de Olbos - Ouvidos. Naeís - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSUL-TólUO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àI 18 horas.
REsmmilclA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMAnA
Especialista em alta eirúrgía e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIRAMA <HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íncestfnos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

CONSULT6RIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E 90S SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E UO

. HOSPl'rAL "NERl!:U RAMiOS".
Curso de apetfelçoam.ento no Ho�spital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-este
IlArlo do Insfltuto "pemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLlNICA GlilRAL - DIAGNÓSTICO PRECOCE )j) TRATAMENTO ilSPlilCIAI,IZADO

DAS DOlilNCAS DO_ APAR:t!:LHO R1i1SPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlllrlaroente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Melrele1l. 18
RESIDlI:NCIA: Rua Esteves Jl1n1or. 1311 - 'reI. 742.

DR. MADEIRA N·EV'ES
Médico elpeciawb em DOENÇAS DOS OLHOS

Cul'IIO lk! AJ)8l"feIcoamento e Longa PrAtica no RIo de Jane1N
1lO1""ULTAB - PeJa maahA: CIarIameate ... io.aoesra h•• à tarde excepto aOI

....oe.... 14 ás 16 Ilor.. - CON8ULTOBIO: "lia "oAo PIlate .. 'f, "r.c. -

.....: 1."1 - BeeldAl.ClIa: .... PrNl._te Oo.Uôo, ,..

Notas rurais

I
I
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Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Clínico

Washington - (S. L H.)
Uma edição recente do mensá
rio "Agricultura nas Améri
cas," publicado pelo "Office of
Foreign Agricultural Relati
ons," contem, entre outros ar

tigos, umsôbre o desenvolvimen
to surpreendente do algodão,
no Brasil. O artigo em questão
diz, em parte: Um dos mais sur

preendentes desenvolvimentos
agrícolas dos anos recentes, na

América do Sul, é o aumento
fenomenal na produção do al
das maiores e mais propícias
regiões, para a produção do al
godão, no sul do Brasil - uma

godão, de todo o mundo. No
curso de um periodo de cinco
anos que terminou em 1930, a

média de produção, naquela
região do Brasil, era de pouco
mais de 40.000 fardos por ano;
em 1944, a produção foi supe
rior a 2.145.000 fardos. Nos ,Es
tados Unidos, apenas o Texas
excedeu essa quantidade.

Com poucas exceções, as má
guinas de beneficiamento de
algodão, instaladas em São
Paulo nos últimos dez ou onze

anos, foram construidas nos

Estados Unidos. São por conse

guinte, mais modernas do que
as máquinas existentes nos

Estados Unidos. A média anual
de beneficiamento, em São
Paulo, é de 4.412 fardos por
máquina, enquanto nos

.
Esta

dos Unidos é de 1.154. A exten
são da futura expansão, prin
cipalmente nas zonas sulinas.
se as florestas existentes forem
derribadas e o terreno prepara
do para o plantio do algodão,
é de estimação muito dificil.

�\�tsauq,9� Laboratório� ��. -

;:;:. � RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOrID PRTOLDGICRS Florianópolis

Exame de sangue I Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreçêes ,

l'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos 61avam

I
Rua João Pinto, 6
Caixa Postol , 42

Florianópolill

FABRICANTES:

EMPR�SAS REUNIDAS DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Prccu ro-se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir.se a

êste jornal .

ARNO'S.A.
DEPARTAMENTO:

CEMBRA - CONSTRUÇÕES ELETRO-MECÂNICAS
MATRIZ: SÃo PAULO - R. José BONIFÁCIO, 209

TELEFONE: 3-5111 - C. P. 217·8

PARANÁ - SANTA CATARINA
c. O. MUELLER, CURITIBA. Caixa Postal, 138 • Tel, 980

PL:flMSIL

I R. H. BOSCO LTDA.
I .TAJAi - $- CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:
Reprellentaçõell Transporte. Maritimoll; Ferro-

Consignações -- Conta Próp'ria viário., Radoviárioll. Aéreo••
Rua Pedro Ferreira. 5 Coscos, Fôgo, Acidente. do

2' Pavimento Trabalho, Acidentell Penoai••
CAIXA POSTAL. Il7 Ro.po�ebmded. Civil. Vide.

IEndereço Telegráfico « BO se O»
--

�••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreção clíndca do

DR. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.
'

Excelente local para CUTa de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMP.I,ETO E MODERNiSSIMO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
-- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 011 exames de elucidação de dtagnõstícos,

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart.Js com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe. inclusive sala de operações, com parteira da

Casa d18 Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião -o--- Telefone: 1.153

-

8 ..

"A CArI�A%.r'ÍlllriiIII
Fabricante e distribuidores das afamadas ccn- I'/ .: 1111 fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran-

.

, /
de sortimento de casemiras, riscados, brins'-:� l

'

\: ..,' bons e baratas, algodões, moríns e aviamentos .

para alfai<:1tes, que recebe diretamente das

,Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli., - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
�------------I--------------._------------------,--------------------------

melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama a atenção dali
visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Cotniesêo promotora dos festejos tie recepção do

Fogo Simbólico tem a honra de convidar as Exmas.
Autoridades CIvis, Militares e Eclesiásticas, bem assim
à Imprensa, escolas e povo em geral, para assistirem
a chegada da «che me votiva», no dia 27 do andante,

às 19,30 horas, n.a Praça. Getúlio Vargas.
Florianópolis, 24 de ABasto de 1945.

A COMISSÃO

Copa Mitre
Rio, 25 (E.) - o Conselho

'Ilécnícc de Tenis da C. B. D.,
ôntem reunido, apreciou o con

vite da Federação de Tenis do
Chile para o comparecimento
do Brasil à disputa da Copa
Mitre, a qual, será disputada
em principias de 1946. Resol
veu aquele órgão confirmar a

inscrição da C. B. D. àquele
certame, que será disputado
em Santiago.

O campeonato brasileiro de

Itenis, foi, também, objeto dos
cuidados do Conselho Técnica.
Assim é que foram aceitas as

inscrições das Federações Me

tropolitanas, Paulista, Parana

ense, Gaúcha, Mineira e Per

nambucana, sendo esperadas,
ainda, novas adesões inclusive
da Federacão Fluminense. O

, certame, conforme ficou deci

'I' dido anteriormente, terá ini
cio em setembro, nos Estados
sendo as finais disputadas em

outubro.

I Participaram dos trabalhos
os srs. Georgina Sande Perez,
presidente do C. T. e dr. Paula

Torres, prof. Antônio Moreira,
Bahia A Luiz Murgel e Lucilio de Cas-

Sulvadnr, 25 (A. N.) - Tev��' troo
a melhor repercussão nêste Es
t ado, o decreto assinado pelo
presidente da República, ap co

van do o projelo para as ouras

do Parlo de Ilhéus, orçando ft.
mesmas em imrportância supe
rior a 70 milhões de cruzeiros.

Florlan6p.lh 25 de Ag.slo de 1945

Opor'unidades
comerciais
NA ASSOCIAÇÃO COMER- .

CIAL DO RIO I
O Serviço de Intercambio

da Associação Comercial do
Rio de Janeiro leva ao conhe-I'cimento dos interessados as se

guintes oportunidades de ne

gócios:
Barzana & Brindisi, do Uru

guai, deseja contacto com ex

portadores de produtos quími
cos, farmacêuticos e alimentí
cios. (664/448).

Grain & Produce Union of
Canadá Ltda., do Canadá, de

seja nomear representante
para produtos alimentícios e

vitaminas. (665/448).
New York Dyeing Co., dos l

Estados Unidos, deseja impor
tar fechos eclair (673/448).

Seleim Matalon & Cia., da
Palestina, oferecendo referên
cias desejam importar café,
açucar, arroz, conservas, cou

ros e peles. (676/448).
Issardas Utamchand, da

África Portuguesa, deseja im
portar tecidos, artigos para ar

marinho, meias e perfumaria.
(682/448) .

Cia. Sud-Americana de Cau
cho, da Argentina, deseja im
portar fios e tecidos de borra-
cha. (683/448). IOutros detalhes à disposição
dos interessados naquele Ser
viço de Intercambio da Asso-lciação Comercial do Rio de Ja- _

neiro, em sua sede à rua da jl No bar e DO lar
Candelaria n, 9, 110 andar, ala K N O T
esquerda. não deve faltar

SOCIEDADE CATARIHENSE
DE MEDICINA

Segundo estava anunciado, na

última reunião desta Sccíede.de. f.i
apresentado um relatório soltre os

.aso. de pneumólise intra-pleural.
(Operação de Iacobeus), realizadas
até agora ne Hospital Nerêu Ra
mos. A exposição clínica e.teve a

cargo do dr. Sete Gusmão. ocupan
do-se o dr. Modeato Primo da par
te referente a.s exames radioló
gicos proceàidoll. O assunto foi
comentado pelos drs. Moniz d.e
Aragão, Artur Pereira e Oliveira e

Fernando Wendhausen. Ainda na

parte científica da lessão, foi apre
sentado, pelo dr. Djalma Moell
mann, um caso de calculose renal,
operado na Casa de Saúd.e S Se
bastião. discorrendo, sobre as pro
vas radiográficas do mesmo. o dr,
Pau lo Tavares. e. sôbre o ato cirur

gico. o dr. Roldão C::onsoni. Comen
taram este trabalho os d ra l"aulo
F antes, Polidora S. Tiago e Antônio
Santaela. O dr. Miguel Cavalcan ti

convidou os presentes para aS8i.

tirem à próxima inauguração do
Centro de Puericultura «Beatriz
Ramos» e creche anexa. Para a

próxima reunião inscreveu-se o dr.
Bínse Faraeo, que abordará o

tema, «Eritrodermias Arsenicais».

n I�IR nr NOGUBM

Quem perdeu?
Encontrada pelo ar, Rodolfo Ro

mão, num dos bancos da nossa

praça principed, esta à. disposiçiio
d.e seu dono. nesta gerência.. uma

pequena chave.

Tudo é Brasil

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

:n�i�eDc:��'!.t:::as Es ta be lecimen to
trabalhistas de relaçõesDispondo .sôbre a execução B t Sd

.

I d d t· t
. eyrou h, ( . F. 1.)os JU ga os a ex in a ergam- Anuncia-se que o govêrno liba-zação do Contenciado Admí- nês resolveu estabelecer rela

nistratiy? do T:'abalho o _c�efe ções econômicas com a União10x do Gover�? assmou o segumte Soviética. Delegações do ' co-
Rio, 25 (E.) - Encerrado o decret?-leI� _ mércio, Indústria e Agricultu-.ampeonatc carioca, as aten-. Ar t. 1 - A execuçao dos, ra tomarão contacto nesse

cões do público amante do box, ]Ul��dos a que se referen: os I se�tido, por intermédio 'dos ser
voltam-se agora para o certa- artigos 105 do d�creto-leI n. viços competentes com a repi e
me brasileiro, que será levado !.237, de 2.de maio de 1:39 e I

sentação diplomática da União
a efeito, como se sabe, pela pri- 234 do Regulamento aprovado I Soviética em Beyruth.meira vez aliás, em Niterói. Os pelo decreto n. 6.596, de 12 de

'

_

espetáculos que tiveram ínteí- dezembro de 1940, passa a ser No bar e no lar
1'0 apoio do sr. comandante processada pelas Juntas da K NO T
Amaral Peixoto, interventor do Conciliação e Julgamento e não deve faltar
Estado do Rio e do Conselho pelos juízes de Direito onde es

dos Desportos, serão realizados, tas não existam, observando-se
no estádio Caio Martins com' a forma estabelecida nos artí-
entradas gratis.

'I
gos 850 e seguintes da Consoli-

,

dação das Leis do Trabalho.
Os jogos de amanhã Art. 20 - Para esse fim a

Estão marcados para amanhã. Procuradoria Geral da Justiça
dia 26 de agosto. os seguintes j o> do Trabalho, promoverá, desde
gos de Campeonato:

_ logo, a baixa na distribuiçãoSEGUN9A D�':ISAO - às. 9.30 i na Justica Comum e a remes-horas - Lopes V,e,ra x Bcceduvo, dos aut '..

PRIMEIRA DIVISÃO - às 13 30 sa os au os ao Dístríbuídor da
horas - C D Colegial x C Atle- Justiça do Trabalho para efeito
'ico, às 15,30 horas·· Ritz x Bo- do disposto no art. 714, letra
caiuva. "a", da referida Consolidacão.

Art. 30 Este decreto-lei
entra em vigor na data da sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Direito de v_oto
Rabat, - (S. F. 1.) - o

Presidente Geral da França,
em Marrocos, estendeu o direi
to de voto às mulheres com os

O sr. Oscar Teeke. oatem à noi- mesmos direitos de que gozam
te. pOBsivelmente na Felipe Sch- I os cidadãos franceses, residen
midt. perdeu um molho de cha- tes na zona francesa de Mar
ves �. peuôa que o encontr?u .

o
rocas desde 10 de J'aneiro dereferIdo senhor pede. por ob&equlo, '

entregar a aata gerênciCl. 1945.

� O ESTADO Esportivo I
o Vasco se opôs

Rio, 25 (E.) - A direção téc
nica do Vasco da Gama se opôs
à antecipação do 'seu Jogo com

o América, não atendendo a

um pedido do seu co-irmão.
Como se sabe, o sr. Rufino Fer
reira diretor de futebol do clu
be cruzmaltino se mostrou
contrário à essa antecipação e

Ondino Vieira, treinador do

quadro, acompanhou o ponto
de vista daquele esportista.

Paraná
Curitiba, 25 (A. N.) Em

i.n tcr ess ante reporeagem sôhre

o alistamento eleitoral no Para
ná, um i ornal desta cap ital es

clarece que, até o momento es

tão alistados ex-of ici o, 50 mil
e 110 eleitores, sendo que, na ca

pi tal, a porcentagem é .quasc de
50%. Quanto a percentagem de
eleitores do sexo feminino, no

total do alistamento, é ele 40
por cnto do leitorado já inscri
to.

•

São Paulo
S. Paulo, 25 (A. N.) -- Esteve

em Palácio, nos Campos Elisios.
o SI'. Arnoldo Tachudy, diro
lar do Escritório de Assuntos
Inter-Amer-icanos, que foi agra
dccer em nome da senhora Eleo
nora Roosevelt, ao sr. Inãerven
tor Federal, por haver dado o

nome de Franklim Delano Roo
sevelt ao Colégio Municipal, no

d ia cm que se comemorou a vi
tória das Fôrcas Aliadas.

•

•

•

Esplrito Santo
Vitória, 25 (A. N.) -- O Servi

co Nacional acaba de i naugurnr,
nesta Capital, um curso rápida
de formacão técnica, para tra

bulhadores em indústrias e um

ClI rso especifi co para operários
profissionais.

Amb05 os cursos são inteira
mente gratuitos, inclusive o ma
t er ial para aprendizes. O dire
tor da Escola Técnica lern feito
a max irna divulgação de tão
útil iniciativa.

•

Pernambuco
Recife, 26 (A.N.) -- Continuam

muito animados os prepara
liiyos para a parada da [uveri tu
de, que, como parte iu t ecra n

te ela Semana d'a Pátria, se rea

lizará no próximo dia 4 de se

lembro.

Iasquetebcl
Rio, 25 (E.) - João de Sou

sa Melo Júnior, com a autori
dade de maior crítico de bas
:metebol no Brasil, acaba de
'ancar o seu mais completo e

interessante livro intitulado
'Basquetebol - sua técnica -

seus problemas".

Instituto de Apesentadoria e Pensões
dos Comerciários

Delegacia de Santa Catertna
o Delegado do INSTITUTO DE APOSENTADORIA

E PENSõES DOS COMERCIÁRIOS no Estado de San
ta Catarina avisa a tôdas as emprêsas sujeitas ao espaço
legal dêsse Instituto que, a partir do mês de agosto, as

contribuições serão cobradas na base de 5r� (cinco por
cento) sôbre o salário de classe, de acôrdo com o estabe
lecido no decreto-lei 7835 de 6 - 8 - 1945.

Cientifica, outrossim, que, em face do que prescre
ve o § lOdo artigo 3° do aludido diploma legal, nenhum
segurado, incZusive os empregadores, poderá contribuir
mensalmente também a partir daquele mês, sôbre salá
rio inferior ao minimo vigente na localidade.

Florianópolis, 20 - 8 - 1945.
ALBÉRICO GLASNER

Delegado

•

Alagoas
Maceió, 25 (A. N.) -- O govêr

no do Estado em colaboraciio
com o comandante do 20° Ba
talhão de Caçadores fez real iz a r

[unto ao monumento do Mar c

chãl Deodóro da Fonseca, uma

solenidade civica, comcmorat í

va do aniversário ela morte do
proclamador da República.

FRACOS.
AN�MICOS

•

Acre
Rio Branco, 25 (A. N.)

Calcula-se nesta Capital, que 50
mil eleitores comparecerão ao

próximo plejto elei tora I em 1 orlo,
o tcrr itório elo Acr e.

•

Rio
Rio, 25 (A. N.) - Um dos

detalhes interessantes elo desfíle
do 20 escalão de Expedicioná
rios foi a passagem dos tanques
onde pôde comprovar-se mais
uma vez o bom humor e sentido
pitoresco dos nossos soldados,
pois deram aos carros os n�l1les

de "E1a5, Ja,gunço, Olga,Delica
da, Granfina, Vera'" e assim por
diante, infindáveis denominações
humorísticas em que predomi
navam os nomes femininos.

Os especta,dores, :principal
men.te as .iovens, chamavam cm

altos brados os carros pelos �HI�

,nomes e os rpratCi,nhas corres

pondiam com acenos e expres
são de amizade.

TOMEM

�nh8 Crelsltai
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

----------------------�------_I

Quem achou?

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada
com o uso das

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALOA
vendidas só em coiJCOS

com o nome

VA_�DA
li,ença do D. N. S.!'. N0 186

.", .
de 26 de Fevereiro '9•

...,��, de 1935 O�." Ç!'

hO/O.002, EUCQIypIO' O.

avia-

DITl Hoje, Sábado, às
K 19,30 horas
lo Brosí] Atualidades - DFB
20 Alan Ienes e Iune Vicent em:

DIAS VENTUROSOS
Um caudol de melodias e ccn

çõu e um lindo romance de
amor.

3" Noah Beery Ir. e Jimmy Rogera
em: PICARDIAS DE COW-BOY
Imaginem o que acontece a um

cow-boy quando é laçado por
um bando de garotas.

Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3.00 e 2.00

ROXY Hoje, S:ibüdo, Ai
16,30 e 19,30 h r-s.

lo Broaíl Atualidades 2x56 _ DFB
20 Noah Beery Ir. e Jimmy Rogerll

em: PICARDIAS DE COW-BOY
30 Jehn Garfield e Gig Young em':

AGUIAS AMERICANAS
«Mary Ann» é a noiva dos
dores.

Impróprio até 10 anal

Preço único Cr$ 2,00

Amanhã, no Ritz e Roxy - Walter
Huston, Ann Harding e Oscar

Homo!ka em:

MISsAo EM MOSCOU
Nos mostra a RUlilsía guerreira de
hoje e tambem a Russia senti

mental· de todas os tempos.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C 9 C E I R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


