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geral dos proventos dos funcionários. federais, inclusive militares,
aposentados, reformados, mensalistas e, ainda, dos pensionistas.
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Getulio Vargas agradecelDr. Nerêu Ramos

Vasas para os vete
ranos da guerra
Washington, 2 (U, P.) - O

I presidente Truman aprovou a

U-"·M---O"--IPL-OM-nTA o-aY-EL-HA-GU-AR-OAlapresentação
do projeto de lei

que a�toriza à Díreção Geral Ide Alojamentos e VIvendas a

Moscou, 2 (De Henry Shapiro, da U. P.) - O generalíssi- inver�er a soma de 160.000.090 I
mo Stalín designou o sr. Yakov Zakharovich Suritz, veterano de dolares para a construção Idiplomata, soviético, como primeiro embaixador da União So- de habilitações para os vetera-]

viétic;a do Brasi_I. A. no.meação do sr. SUl�tz .p-a.ra a embaixada X:0s da &,u,erra e su�s respecti-Ido RlO de Janeíro, indica claramente quao ímportance Stalin "as famI}las. ..

,

considera esse .posto no Brasil. O sr. Surttz é um dos poucos
__

. --...____

diplomatas soviéticos da velha geração, tsndo ele entrado pa- Declinou dd
Ta 6 serviço exterior russo pouco depois da revolucão. O sr. Su- -

rttz trabalhou com os srs. Checerim, Litivinov e Molotov, ('0- DOmeaçaO
mo embaixador no Afagnistão, �lemanha e França.

,

I Rio, 2 (E.) - O sr. A. Ber

... " Dura�te a guerra, �O�10 nao gozasse de boa sal�de, � sr. 1 bert de Carvalho que há dias
SUIltz p:�u:aneceu �a R�ssIa �:o�o consult�r d� Comissartado I foi nomeado por decreto do go-
do ExtellOl do servIço dlplomatIco de pUbhcaçoes.. vêrno para o cargo, em cornis-IU d·d da nelici d EE U

são, de fiscal geral das Lote-

m pe 1 o a po leia os . U. rias, declir:8:U. da non:e�ção
.

.

em carta dirigida ao ministro
Rio, 2 (E.) - O Bureau Federal de Investigações dos Es- da Fazenda.

tados Ul�id?s vem depedtr ao I?epar�amento F�deral de segu-I O sr. Berbert de Carvalho
rança Pública a adoção de provídênclasno se.ntIdo de que seja vai apresentar-se á Alfândega
descoberto o par�de.ll'o do pen?,oso espia r:azlsta .. �rata-se de I do R'io, a cujo quadro perten
Hans Rue� Chrtstiens Zuchísdoryy �uJas, atlVIdade� nos' ce, visto ter expirado o prazo
E,stados Unidos revel::ram �10cI�as aos. ínterêsses americanos. de sua permanência na Comís-

.. O Bureau Federal de Investigações admite que Hans tenha f'u- são de Financiamento da Pra-I

lh�' "gido para o Brasil. dução.
� -------�-------

Nomeado A
Buenos Aires, 2 (U. P.) - Uma nova manobra para con

seguir mais votos foi tentada por Peron, 110 discurso de Jujuy
ao anunciar que dentro de pouco tempo mais de 300.000 hecta
res da terra, pertencen tes aos famosos latifundiários daquela
provincia do norte do país, serão distribuidos entre os cam

poneses.
Não obstante, os círculos políticos consideram o comuni

cado de Peron corno importante para sua campanha no norte
como foi nos centros industriais. Os mesmos informantes são
de opinião que o deereto sôbre as terras referidas aparecerá
brevemente com o patrocinío do Conselho Nacional Agrario.
Acredita-se que o decreto venha a ser assinado ainda no fim
da semana em curso.

cordial

0& c'inhif);3'
C t*Ô;í'$ � :'

mcmobro
Rio, 2 (E.) - Foi nomeado

diretor da Estrada de Ferro S.
Luiz Terezinha, do Maranhão,
o engenheiro Remi Archer Sil
va, que se encontra nos Esta
dos Unidos.

Protestam os

advogados
Rio, 2 (E.) - Na última ses

são ordinária, aprovou o Ins- Rela'co-estituto dos Advogados uma in-
,

dicação do dr. Haryberto de d- I ..... -
Miranda Jordão e outros, de Ip oma.lcas
protesto contra o decreto-lei Cairo, 2 (U. P.) - Fontes
n'' 8.043, de 20 de dezembro de oficiais anunciam que o Ira-
1945, promulgado à inteira re- que estabeleceu relações diplo
velia da classe dos advogados, máticas com o Brasil e Chile,
alterando o Regulamento da pela primeira vez na história
Ordem para dispensar os ma- diplomática do país. Não obs
gistrados aposentados ou em tante, até agora ainda não fo
inatividade remunerada do ram nomeados os representan
interstício de dois anos pala tes diplomáticos iraqueanos. A
poderem advogar perante o propósito, acrescenta-se que as

tribur:al de que fi�eram parte, I n�gociações nesse sentido se

e _pe.dmd? ao governo revoga- rao levadas a efeito pelas le-

tilhó;, çao imediata de tal decreto.. I gações dos três países no Cairo.

, 1"-
1
I
!

Voltou, ontem, à Capital
da República, o senador elei
to dr. Nerêu Ramos, que,
nos últimos sucessos poli ti
cos, teve papel saliente no

Estado e no País.
A S. Expia. âeseiemos boa

viagem, fazendo votos pela
marcha vitoriosa da sua in
comparável carreira política,
apoiada nas simpatias do
povo catatinense.

de Peron

Parfs, 2 (U. P.) - Em fonte autorizada se informou que
a Franca solicitará à assembléia das Nações Unidas o .ímedía

Hawai, 2 (U. P.) _ O caca- to romplmerrto de relações com a Espanha franquista, em vez'

minas norte-americano "Mine- de confereneiar com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos a

vet" afundou ante-ontem em respeito de tal assunto. A França enviou uma nota a estes dois

frente a costa de Kyushu, no países que não foi dada à publicidade, na qual se acredita que

Japão, depois de se chocar com pedirá o estudo da situação no que se refere à Espanha, como

uma mina. A armada anun- prologo elo rompimento. Tanto a Grã-Bretanha como os Estados

ciou que foi "moderado" o nú- Unidos responderam ambiguamente, mas sugeriram a realiza
mero de vítimas. "Minevet" ti- ção da couterêucía das três nações e em princípio ficou resol

nha uma tripulação de 9 ofi- vida que a reunião em questão se realize em janeiro na capital
dais e 82 marujos e na ocasião francesa. Acredita-se que a França responderá, como contra

realizava limpeza de minas a proposta, que se 'relegue o estudo do assunto à organização
sudeste da ilha de Tushima. I das Nações Unidas.

Afundou o

«Mínevet»

O título de "presidente" é claro que já não lhe cabe. Mas, há
erros qu e o costume transfez em acertos. e tal é o caso vertente.

Pegou-se-lhe o nome como sucedeu a outros, de cabeça coroada
ou não. ainda quando no exílio ou no túmulo e depois de perdido
o trono ou a, cur u l presidencial: Imperador dom Pedro II, Rei
Afonso XIII, Presidente Roosevelt ... Aliás, dá-me gôsto em lhe

chamar. a Getúlio Vargas, - o presidente Vargas. Como que sin
to aí um toque de boa ressonância, grata ao ouvido, com vagos e

imponderáveis sub-tons de homenagem e de Justiça.
Há, bem o sei, quem lhe vote um rancor de morte, talvez em

contraposição àqueles que Ilte prestam culto de vela acesa e lâm

pada votiva, a modo de idolatria a santo padroeiro. Nem tanto ao

mar, nem tanto à terra: todavia ...

I
I .

I

Admiro êsse homem hoje mais do que ontem. Desde 1930.
Nem sempre lhe bati palmas, porquanto a ninguém dei e jamais
hei de dar uma solidariedade cega e surda. Habituei-me :à crítica,
ao reparo e à observação. Não existem personalidades grandes na

história, cuja vida e cujos atos ligados à política das nações, se

tenham realizado num plano de integral santidade, "sans tache et

sans reproche".
Galaaz é um mito, de bravura lirial, bom para figurar em no

velas de cavalaria.

Por admirar a Getúlio Vargas, não me seduz a idéia de lhe

colorir o retrato, favorecendo-o com a sonegação das feições por

ventura menos simpáticas de atos que praticou no guvêrno da

República.
Na avaliação de uma individua lidade, sempre devemos mirar

lhe o cunho dominante, a expressão mais viva, o realce fisio
nômico saliente e de evidência reveladora.

Diligencio, pois, pincelar a figura de um homem, de um gran
de homem, a quem faltou uma asa libertária, essa asa de última

hora, com que tantos homenzinhos bem-falantes buscaram ange

lizar-se na procissão de protestos ,à ditadura, por falta de outros

dons celestiais, a fim de colher à mão as preferências do eleitor

brasileiro, que os refugea oportunamente, sabendo como sabia

que os anjos da libertação eram retóricos e figurativos, sem pal
pablfidade concreta, embora alados, bí-alados, até, no vôo dos

d iscursos, das promessas; na retumbância dos comícios e dos ar

tigos de fundo ..•

Getúlio, porém, fizera isto; sem asa, andara trilhando o chão

das realidades nacionais.
Inte ressara-se pelo problem a, dp homem do povo, do poleá

das favelas, do ferroviário, do ser)'ente, do obreiro, do marmitei
ro. Esboçara, delineara tôda uma legislação nesse rumo. Sentin

do que (J Brasil é mais pobre do que rico, mais analfabeto do que

letrado, mais doente do que sadio, mais sub-nutrido do que farto,
foi para êsse ponto vital da sociedade brasileira que tentou con

v e rgi r uma série de medidas tendentes a socializar e integrar na

Pátria a legi âo imensa daquela gente, para cujas necessidades a

liberdade é muito, sem dúvida; mas, muito pouco, se fôr só a li

berdade de morrer à fome, ao desconfô rto na casa, na roupa, na

educação e na saúde.

E mais do que ninguém. levou o seu país ai uma guerra vi

toriosa, prestando às Democracias a ajuda e o socorro das dispo
nibilidades econômicas, estratégicas e militares do Brasil, de que

êle era o presidente ou o ditador. Este último nome foi o preferi
do para centralizar os ataques e as agressões à su figura, ao seu

papel, à sua participação nos destinos de uma república sul-ame
ricana, cuja posição internacional é um flagrante de esplendor, se

comparada com a das demais nações dêste Continente.
BARREIROS FILHO

Mihailovitch
•

agIr
VIENA, 2 (U. P.) _- O jornal do exército norte-america

no Star and Stripes informa que o general Mlhailvitch, e ....

70.000 chetniks que permanecem fieis ao rei Pedro estão ocul-'

tos nas montanhas da Servia, ao sul de Belgrado, esperando a

primavera para iniciar uma série de ataques contra as fôrças
do regime do marechal Tito. Acrescenta que êsses chetniks vi..,

vem sob as condições mais primitivas, aguardando rancoroso

samente a primavera para se vingar de Tito.

•

vai

Solicitará o imediato rompimento!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

__---2=----- �O:_��S�T�.==D�O:_�Q�u�in�ta�.�te==lr�a�f�3�Q�.�J�a�n�e�i_r�O__a_.__'_9_._6
�---------�-,(

I
o ESTADO

J
;.

BIlNCO DO BR"SIL S/" Economia e!l\lotor a óleo crú
J.I li

F
- ! VENDE-SE um marca "Cli

Para conhecimento dos Interessados, tornamos pública a lnançaS Irnax"
- rr.il rot -ções - força

seguinte instrução da
. ..'

de 6 a. 8 cavalos, possuindo co

Sup·erl· t dA. da M d e do Crerdl-to A LIga do Comércío do R�o I
te de óleo.

.

.D eu eRela oe a de Janeiro, atendendo a

ape-I
O =e=: pode ser examina

Inxtrueã» 11. 10 los de importadores, esteve do em Itaja i c,om o sr O�wal-
A Superintendência da Moeda e do Crédito, de acôrdo com examinando as restrições para

do Dut�a. delegado Instituto

O disposto no Artigo 60 do Decreto-lei 7.293, de 2 de fevereiro I a importação de motores até i do� Mant�m,os. Tr'3tar_ com. Sld
de 1945, e tendo em vista a resolução do Conselho, em sessão 70 HP. nei Ncce ti a rua Joao Pi o to ,

de 26 do corrente, resolve baixar as seguintes instruções: O presidente desta entidade, 34. '1'elefont 1134.

Artigo 40 letra .,A" do Decreto-lei 7 .2H3 recebido pelo diretor da Cartel-
Reduzir palra 4 1/2 cé a percentagem sôbre os depósitos ra de Importação e Exporta-

à vista, que os Bancos são obrigados a recolher ao Banco do ção do Banco do Brasil, expô
Brasil S. A., à ordem da Superintendência da Moeda e do Cré- lhe a situação do mercado
dito. Dêsse modo, com o recolhimento feito no corrente mês quanto a motores elétricos.
de dezembro, terão os Bancos completado a dita quota de 4'2 (; , O diretor da carteira, diante
ficando suspensos os recolhimentos fixados pelo item I da das razões que lhe foram sub

inscrição n. 7, desta Superintendência, que deveriam ser ete- metidas a exame, mandou pro-
tuados em janeiro, fevereiro e março do próximo ano. ceder a averiguações, chegan-

Artig'o 30 letra "B" do Decreto-lei 7.293 do à conclusão de que ainda
O prazo concedido para a liquidação dos depósitos já exis- não é satisfatoria, apesar de

tentes em 15 de abril do corrente ano, entre Bancos, a que se ser apreciável, a produção de
retere o item I da Instrução n. 2 desta Superintendência, já motores nacionais. Diante dis
prorrogado por 20 dias pela Instrução n. 5, de 28 de setembro to, resolveu suspender as li
de 1945, é novamente prorrogado por mais 90 dias, a contar cenças a que estava sujeita a

de 10 de janeiro de 1946. desde que os Bancos interessados en- importação de motores.
tre si se ajustem.

Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
Pelo BANCO DO BRASIL, S. A. - Florianópolis.
João Pedro Gil - Gerente. João José de Cupertíno

JUe(1eiros - Contador.
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j:::: :jJ � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

. :ÁTOnO pnTnLOGlC� (em fi:ri��6;oii�st.d.
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Allfes de Souzà

Farm,�. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exafi'1e <ie escarro, Exame para verificação de
doenças do �ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

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

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

GRIPE o TOSSE o BRONOUi'TE

....................................�....�.

TENHA JUIZO

ORIGEM? USE O PO-

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
O Figudn, o Baço, o' Coruçâo, o Estómugo, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Di\n's nos Ossos,
Heumat ismo, Cegueira, Queda do Cubclo, Anemia e

Abôrl os.
I nolvns ivo ao organismo, Agrudavcl como um licôr.

I() ELlXIB H14 cslú aprovado pelo D. x. S. P. como

aux i l iur no uatumcn.to da Sífilis (' Hcumatismo da
mesma origem.

FALA11 CELERlUDADES l\mmCAS
Sôbrc o preparado EL[- A composlçü» c o sabor

.xlI{ "Dl,!" devo ríizcr-lhcs : agradúvrl do EL LXIH

sempre que o l enlro eruprc-, "DI·i" n'COllll'!1(ÜHlO como

gado, em os casos de indi- arm a de Iácil manejo para
cuç.io apropriada (sífili.s 0. públlco .[lO combate il.Sl
em várias de suas man r- j i l ix, qualidades que f'rc

feslaçúes) os resultados uuc nl cmcnt c aproveito ]H'

t
ô

m sido sut isfa lórios. pois Ambulat.ni« da ,\[atei'ni-
são rúpirlos l' durú ve is. dade de Santa :\Iaria.
Dr. Washing'ton Ferreira

Pires Dr. Sih'estre Passy

Sapataria Jurity
Rua Ti r.adentes 19
Apresenta seus últimos fTlo-
delos em calcados finos

'

para senhoras

,

I
ó"""piÊ-cÊi�(;"'- DO "'AO

óii I
EVITANDO MAUS HÁBITOS

Dedo na boca, mêdo de estra
nhos. choramingar enquanto não
vai poro o colo. recusar a alimen
tação e tomá-la sómente apó. uma

Isérie de promessas, - .ão coisas
que nõo devem ser permitido. à
criança paro que não lie tronsfor-Imem em mau. hábitos.
Contribuo para o boa formação Ido perrenolidade de seu filho,

evitando que. no infância, êle Iadquiro maus hábitos. - SNES .

I

VIAGENS
fpolls. -- Joinvile

Saída. - 2 hora. damadrugada

Joinvile _. Fpolis. I
Saída. -- 9 hora. da rnanhii

IInformações nesta redação

,.

ODIN

�

I

lH f RECOMEND'

con=n FERI,)�r 'iECrmES OU C\nlIGAS
lI!!!I.'QMAíWW 'P!'!'.m �

PREPARADO

............................................�

Diário Matutino
Re.lacào e O fiei nas à rua J();-l:.l

Pinto n . .s

i DTHETOn DE HE])AÇ�O �

. .I. Drnnasceno tl« Siluu

I _\.SSINATURAS
Na Capital

Ano CrS 80,06
'Semestre Cl'S 45,06
Trimestre CrS 25,00
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,00'
Número avulso CrS 0.40
Número avulso

dom inao .. , Cr$ 0,5&'
No interior

c-s
c-s
c-s
Cr$

Ano." .

Semestre .

Trimestre .

Número avulso

90.0()
;;;1,00 �

30,01} r0,56

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados. não serão

devolvidos.
A direcão não se respon
sabiliz'a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga-
nos, por obséquio: .�

- Sôbre que assunto

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornaI?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

(
JI.

(

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: �e o que ih.

interessa é, realmente, lima providencia
para endireitar o que estiver errado Ou

par-a que ,al"41.1ma falta ná o se repita; e

.i\.?\O o escândalo que a sua reclamacâe
ou queixa podes-á vir a causur-, encann

nhe-a á SECÇ;\O RECLA.\lAÇüIl;S,

I
de O ESTADO, que o Ca5" será levado
sem de ruora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. �. urna infor-ma- v

çâo do resultado, embora em alguns ca-

sos U<10 se.; am publicados nem a recta

mação nem a providencia tomada.

Com
APENAS Cr$ 3,60
essa ínfima quantia

I esta auxiliando o seu préxime.
Contrfbua para a Caixa de E3molae
aos Indiaentes de Florianópolis.

ri 'XI�. Df: NOGUflM
\ ,

r

cAxm-: rRETIRARAM srAS
DA.TUR.4.S

Tôdas as bebidas, inclusrvo as
f'abr.icadas em oulros Estados,
reliraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nel1SCS, - em vista da certíssi
ma vitória do aper-Itivo 1<:N01'"

)
I

.!

'Virilidade !
forca!
Viga.. !

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Horm ôuíose
(extratos glandulares) e Vttamínas sele
clonadas. OKASA é uma medicR\'ão
racional e de alta elicacía terapeutic3,
em Iodos OB casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes,
OKASA combate vigorosamente: Ira
q ueza sexual em todas !lS idades, 80b 1\,

lôrma lÍe i�.u!iciéncia glandular ou vita
minai, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda
as perturbações de origem ovarilUl&,
idade critica, obesidade e magreza, !Ia,
cidez da pele e rugosidade da eutís, D�
mulher. OKASA (lmuortado dir�tamentl)
de Londres) proporciona .Juventude,
Sauo e, Força e Vill()r. Peça fórmula
"prata." para homens e r.órmula. "ouro"'
para mulheres, em Iodas "8 Iooas Droga.
rial e Farmacias InformaçõeM. pedidov"
,ao Diltr. �i odutol AIL�A. - Av. !ii6>-
Br...... 101 RI.. '
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Quinta -'eira, 3 ".. 'aneiro a. "46 3

/As ,tabelas de vencimentos do funciona- Tribunal
Iismo civil e militar ApelaçãoVENCIMENTOS DO PESSOAL DA AERONÁUTICA Perante o sr. dr. Luiz Callotti, Fntcrven.

(TABgLA V) lar federal, teve lugar, hoje, ás 11 horas, no

salão de despachos do Palácio do Covérno, aATUAL NOVO cerimônia de posse dos srs. descrnhargadcresMensal Anual Mensal Anual João da Silva Medeir-os Filho c Urbano :,[ül·
ler Sales nos cargos de presidente e vice-pr e
sidente do Tribunal de Apelação.

O ato teve a presença de altas autoridades
civis, militares e eclesiásticas e grande núme
ro de pessoas, dentre as quais destacamos as

seguintes: dr. Osvaldo Bulcão Viana, secre
tário da Segurança Pública; eng. Velo Deeke,
secretário da Viação, Obras Públicas e Agri
cultura; jornalista Fá u Guedes, secretário da
Fazenda; desembargadores Guilherme Abrv,
Henrique Fontes, João de Luna Freire, Alce
hiadcs Valér io Silveira de Sousa, Edgar Pe
dr-eira: cel. Cantídio Quintino Régis, cornan
dan te da Fôrça Policial do Estado, acompa
nhado de sua oficialidade; major Lanrêncio
ele Azevedo, comandante cio 14° D. C .. : cônego
Frederico Hohold, representante do sr-. Arce
bispo :\fetropolitano; Otávio de Oliveira, dr.
Abe! Alvar-es Cabral. dr. El p iclio Barbosa,
Carlos da Costa Pereira, dr. Rubens Ramos,
Ir. Benoni Laurjudo Ribas, Joio Alcântara da
Cunha, dr. Francisco Sarles dos Reis, dr. An-
ô nio Carneiro de Andrade. dr. Vasco Henr-ique
l' ...·\,"\·ila. Gustavo :\"e\'es, dr. Heitor Blurn, Fos é

�il, dr. Hercilio JO:lO da Silva )Iedeiros, dr.
Afonso . ._yeiga. dr. João Bonassis. dr. Osmundo
Wandcrlév da Xóbrega. pr-o i . Orlando Brasu,
vo Vlontenem-o. Hermes Guedes, Arí Ma lr-a,
Ir. Rogério Vieira. dr. .Iorvc Sousa, dr. Ader
ia l Ramo- da Silva. dr. Sa lzado de Oliveira,
Ir. Severino Xicomedes Alves Pedrosa. dr. Jo-
.é Rocha Ferrc ira Rastos. dr. Xl i ltcn Leite da
Costa, José Cândido da Silva. ca». António
Cat-Io s �\Iollr,-lo Ra tton. _'\ ntônio de Pádua
Per-eir-a. José Born, prof. Clcmcntino Brito,
Waklernar Luz, dr. Pedro Ivo :'lira Gomes, 1

Ir. Romeu Vl oreit-a, dr. Eduardo Silva, dr.
Armando de Assis. Carlos Rénis , dr. Arman
lo Ferreira Lima. Euclides Cunha.
Di-r-ois de lida pela eucarrccada do expe

diente c as si nar!o pelo- recém-nomeados o corn
»romisso de p03SC. fez uso da palavra o sr.

rnterventor Luiz Gallotti .que proferiu o se

guinte discurso:
"Considero uma -las mais altas atribuicôes do

Chefe do Poder Executivo t uma das de maior ..

responsabilidade a que diz respeito á nomeação
de mag istrados. em todos os z raus da hierar
qu ia judiciária.
E, quando �t: trata de escolher os chefes do

Poder Judiciário. es-a responsaliilidade toma
vulto e se amplia, exiaindo dt quem a suporta
seguro exame e madura reflexão.

O no�so sistema tradicional é o da eleiçã0
dos Presidentes de Tribunais pelo!:= seus pares.

Há poucos ano�, lJa_:':Sútl a \'ig-lIrar no Brasi,
o principio da nomeaç�lo do Presidente do Su
premo Tribunal Federal. por tempo 1'ndctcl'nll
nado, pelo Presidente da República, principl"
1ue muitos Estados adotaram.
O nosso E::.taclo. sem che;;ar até a 110rma vi

gorante 110S Estado:- Unirlos. on(h: o Pre:::.identc
da Côrte Suprema é nomeado vitaliciamente
relo Presidente da República, adotou solução
intermédia. a meu Ver. melhor que a federal,
determinando que o pre�idente e o vice-presi
dente do Tribunal de Apela<:5.o �riam nomea
dos POT um bl:l-'Ili-o ptlo Chefe do Poder Executi-

Mal. do A,·
.

::VIajor Brigadeiro do Ar 5.S00
Brigadeiro do Ar 5.030
Coronel Aviador ou Coronel .. 4.1;')0
Tte. cor. aviador ou ttc, cor. .. 3,(iOO
::VIajor aviador ou major 3.HiO
Cap. aviado,' ou capitão :l.61()
1° tenen te a v. ou 10 Lenen te .. 2.030
2° tenente avo ou 2° tenente .. l.730
Aspir-ante a Oficial 1.380
Sub-Oficial 1.3S0
1° sar'gen lo S70
2° sargen to 758
3° sargento (j(j()
Cabo 3-J2
1° sarg. músico e/Mestre 1.000
::Vlúsico de 1" classe 870
Músico de 2a classe 758
::Vlúsico de 33 classe 660
Soldo C. T. Eng. (1" classe) 372
Sold. C. T. Eng. (2" classe) 314
Sold. C. T. i\Iob. (1<' classe) .. 342
Sold. C. T. Mob. (2a classe) ., 284
Soldado de 1" classe 314
Soldo 2" classe engajado 29ii
Suld. 2<1 classe 11obilizáV'el .. 22;5
Soldo :la classe náo mohilizúvel 75
Cozinheiro de classe mór 870
Cozinheiro de 1" classe 730
Cozinheir-o de 2" classe 590
Alfaiate de classe mór S70
ALfaiate de la classe 730
Alfaiate de 2" classe 59(J
Barbeiro de classe mór 590
Barbeiro de 1" cl asse 534-
Barbeiro de 2" classe 192
Sapateiro de classe mór 590
Sapateiro de 1" classe........ 534
SapUlteiro de 2" classe 492
Copeiro da classe mór 492
Copo arrumo de 1" classe...... 435
Copo arnull. de 2" classe 37;')
Cadete de curso prévio 90
Cadete 1° ano 91)
Cadete 2° ano 120
Cadete 3° ano 150
ESCALA DE REFER�'ICIAS DE SALÁRIOS

MENSALISTAS
(TABÉLA VIII)

ATUAL NOVA
Mensal Anual Mensal Anual

I 250· .3.000 750 9.000
II 300 3.(jOO 800 9.(j().()
1II 350 4.200 850 10.200
IV 40!) 4.800 900 10.800
V 450 5AOO 9:íO lUDO
vr 500 6.000 1.0().() 12.000
VII 550 6.6DO 1.050 12.GOO
VII[ 600 7.20G 1.10ü 13.200
IX 650 7.800 1.150 13.800
X 700 8.400 1.200 14.400
Xl 750 9.000 1.250 15.000
XII ,.... 800 9.600 1.300 15.600
S/N 850 10.200 1.350 16.200
XIII ,.............. 900 10.800 1.400 16.800
XIV 1.000 12.000 1.500 18.000
S/N ,.. 1.020 12.24ü 1.550 18.()OO
S/N 1.075 12.900 1.600 19.200
XV ,......... 1.100 13.200 1.650 19.800
S/N .. ,................. 1.150 13.800 1.700 20.400
XVI 1.200 14.400 1.800 21.600
XVII 1.300 1,').60� 1.950 23.400
XVIII 1.400 16.800 2.100 25.200
XX , U:iOO 19.200 2.4'00 28.800
XIX 1.500 18.000 2.250 27.000
XXI 1.700 20.400 2.550 30.600
S/N ,. 1.710 20.52'() 2.600 31.200
XXH ,............. 1.800 21.600 2.700 32.400
XXIII 1.900 22.800 2.850 34.200
XXIV 2.000 24.000 3.000 36.000
XXV 2.100 25,200 3.150 37.800
XXVI 2.200 26.400 3.300 39.60()
XXVII 2.300 27.600 3.450 41.400
XXVIII 2.400 23.800 3,600 43.200
XXIX 2.500 30.000 3.750 45.000

·i ii\;·.::·.:::::: : : : : : : : : : : �:��& ��:�� !:õg� �:�
XXXII .. 2.800 33.600 4.200 50.400
XXÀIII .................•.. 2.900 34.800 4.3.50 52.:WO
XXXIV 3.000 36.000

.

4.500 54.WO
S/N 3.500 42.000 5.250 63.000

. S/N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 48.000 6.0001 72.000
�ERCENTAGEM PARA CONCESSÃO DO AU�IENTO A INATIVOS E
�

. PENSIONISTAS
(TABÉLA IX)

Provento ou Pensão
Até 250 .

De + de 250 at· 300 .

De + de 300 até 350 .

De + de 350 alé 400 .

De + de 400 até 450 .

De + de 450 até 500 .

De + de 500 até 550 .

De + de 550 até 600 .

)}€; + de 600 até 650 .

(:De + de 650 até 700 .

De + de 700 até 750 ,

De + de 750' até 800 .

D11+ de 800 até 850 , .

D.\j, + 'de 8:íO até 900 .

De + -dr 900 ,

�onÜnuam em greve ��;��feitas as

s�as reivindic�-
Apesar de inumeros entenOl-

Rio, 2 (E.) - Prossegue sem m:n�0s havidos .entre a eo

nenhuma solucão até aD'ora, a I mlssao dos greVIstas e a dHe
greve irrompid'a r{as secções de ção _dO MOi?h�, com a partici

,

Tecelagem e Fiacão do Moinho paçao do smdIcat0 de classe,
Inglês, negando-se os operários air;da não foi pos?Ível um

te"'minantemente a voltar ao acordo que barmonIzasse os

�alhO. enquanto não forem interesses das partes.
'1

1

\,
'II
'ti

Posto

Referências

69.600 8.700 104.400
60.360 7.550 90.úOO
'19.800 6.200 74.400
·13.200 5AOO 64.800
37.920 4.750 57.000
31.320 3.950' 47.400
24.720 3.100 37.200
20.76() 2.6(JO 31.200
16.5(j[j. 2.050 24.GOO
16.560 2.050 24.600
10.440 1.400 16.800
9.096 1.300 15.GOO
7.920 1.200 HAOO
4.104 700 8.400

ra.ooo 1.300 18.000
10A4(J 1.400 Hi.SOO
9.09(i r.aoo 15.600
7.920 1.20(J 14.400
4.4G4 550 (i.GOO
3.76S 500 (5.000
4.104 520 6.240
3AOO soo 4 ORO
3.768 500 6.000
3,552 36(1 4.320
2.7()'() 300 3 (iOO
900 10(1 1.200

10.-140 l.500 1 S.OOO
8.7(jO 1.200 14.400
7.0S0 900 10.800
10A4() 1.501) 18.000
S.7(j0 1.200 1.f •.1()O
7.080 9(){) 10.i:00
7.080 1.000 12.000
ü.40H SOO 9.600
5.904 ü60 7.n20
7.080 1.000 nono
6A08 SOO 9.íiOO
5.904 660 7.920
5.904 1.000 12.()00
5.220 800 9.(iOO
4.500 (j(j() 7.920
1.0S0 121) U40
1.080 120 1.HO
1.·440 l{jfJ 1.920
l.800 200 2AOO

DE EXTRA�U1\IER..\RlOS-

% de aumento
20()
170
145
126
115
100
95
85
80
75
70
65
60
55
50

de CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao

Brasil o reputado e esperado trata
mento Okasu, - Okasa é hoje uma

medicação de escolha universalmen
te reconhecida pelo seu alto valor
terapêutico e pela sua eficácia índts
cut.íve l. - Okasa á base de Hor'mô
nios vivos, extratos de glândulas se
xuais e Vitaminas selecionadas,
combate vtgoi-osameute todos os ca
sos ligados dirr-tamente a per-tuba
cões das glânulas genitais do apare
lho sexual como: Je.'l'aqlH'Za sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, seltnídade precoce,
perda de energia, fadiga, fraqueza
mental etc., no homem, ....

- Frigidez, irregularidades ouva·
i-íunu«, idade {Titica, obesidade ou

magr-eza excessivas, flacidêz da pele
e da cútis, queda ou falta de turgên
da dos seios tôdas essas defícíên
das, de origem glandular, na mu
Ihci-, Okasa encontra-se à venda nas
boas Drogarias e Farmácias. Jnfor
mações e pedidos ao Dtstrtbuídor
ge t-a 1: Produtos. Arna, Av. Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa importa
do diretamente de Londres, pro
porciona Virilidade, Fôrça e Vigor
com as drágeas "prata" para ho
mem, - Feminilidade, Saúde e B('
leza com as drageas "011l'O" pai-a
mulher.

o ESTADO Esportivo CINEMA
"Você já foi à Bahia, "nêga"?
Não? Então vá.
Quem vai a Bahia, morena,
nunca mais sae de lá!" ...

Se você não foi à Bahia, poPromovida pela F. A. C., a de Ir pelo menos levado pela"Corrida de São Silvestre" rea- mão mágica da maior faranlizada dia 31, teve o concurso dula em côres, ritmada nade 25 atletas. mais sublime música que já 80Foi a seguinte a colocação: ouviu! Porque se o "fan" gosta1° Lugar - Ataliba Zando mesmo de ver uma coisa boní
Ménego - Siderúrgia Atlético ta, extasiante, sensacional vá
Clube - Tubarão. ver "Aurora Miranda" dansan-

2°. Lu&ar.- S��l C�rvaIho do e cantando com graça ir-
- SId�rurgIa Atlético Clube -

resistível "Os Quindins de
Tubarao.

., Yáyá" pelas ruas de São Sal-
3° Lugar - Adercy Vidal -

vador, acompanhada de um
Bandeirante Basquete Clube choro muito baiano e muito
- Florianópolis. brasileiro feito porém em HoI-

4°
.

Lugar .- Miguel Lopes. Iywood P�lQS nossos patrícios
� L,ua Tems Clube - Flo-j que estão lá: os rapazes do
nanopolls.

. . I Brasil que vivem dentro da
5° .Lugar :- Pe�ro CasImlro imensa constelação ...

- SIden-:rgIa AtletIco Clube Aurora dansa e apresenta-
- Tubarao.

nos depois os três cavaleiros
6° Lugar - NOTmando C. da da "Boa Vizinhanca" unidos

Silva - Ubiratan Esporte Clu- sob a bandeira da Leal Amiza
be - Florianópolis. de. Pato Demald - Zé Carioca
7° Lugar - Silvio C. da Sil-

e Panchito !!
va - Bandeirante Basquete Dora Luz a mais deliciosa
Clube - Florianópolis. cantora m'exicana também
Nossas fe.licit�çõ�s aos �i�'e- aparece em carne e osso, intertores d? Slderurgla Atlet,LCo pretando "Solamente una vez"

Clube e a dITe tona do BanaeI-
numa "feerie de sonho"!

rante J?asquete Clube. que f?: Carmen Molina, dansando
A função. que há ano.' ,<nho desem;>tnbando ram .o� 1° e 2J. colocados na)a as musicas típicas do· México,na Capital da República. de l mitir parecer �O' tradICIOnal "Corrida de Sao gI'acl'osa, sedutora, fazendo aI"-recur�os extraordinários flue. da..: dctisôes dos

Trihunais de Apelação «tarluai". sobem ao �u· Silvestre", der labaredas de paixão nopremo Tribunal Federal. me propor:iona uma
* * •

scgura visão panorâmica da ],htiça br�,iiti:' l. peito do Pato Donal, ..E pos,o dlzer·vos que 'ó 111o,i,·o, de -.lli."'· VENCEU O ATLÉTICO . dç'to e orgulho me têm darlo a Justiça do, no',a I .1. . • • Belmonte, o nosso gIan e

:��l'��' em��l��sem C011[ront.o
com as ".,,,,

adl�n-I CuntIb�, 2. (�.) .- FOl. dl�PU� I autor e des.enhista,. c:edor �ePois bem: os dois magi,trados. a quem lc.- tada. dommgo UltlTI10 a ultIm�! tanto trabalho belIsslmo dIZn�lO � prazei' e a bonra de empos",r na pres,·
. pal-tida do Canmeonato local t t I t.,tenc,a e vlee-pres"lcnc,. do T",hunal de Apc· I , . ".. . I ex ua men e.

l;u;ão d� Estado. são dois expoentes dessa ·Tu,. com carater deCISIVO para am- "EloO"iar um filme de Walttl<:n., (lOIS emLuente:: .f\'la,!:n$trar[I):'-i. cUJa esCOIJlr1.
bos

.,

tinham vencido b'"

1estou certo. têm a aprovação dos seus digno" c ,que Ja
..

�

Disney é um verdadeiro p 00-preclaros colegas. igualmente os dOlS Jogos ant�- nasmo. Não resisto, contudo,* , riores da série. Venceu o Atle-
ao desejo de afirmar que oTIleus scnhores: Nunca a tarefa d" Justiça.

t' O por 2 x 1 �lcançando as- .

t
.

tafoi tão dificii como em nossos dias, porque O I IC
,

' a.
_ g-rande canca uns ,apuran-�,.'���ttor��a���� (ta:er::17���,S��?ai��f1uxo das

I'
sim o titulo de campeao da do cada vez mais a sua técni-

.

Mas. como bem acentuou recentemC'nt� ,,'.�. cidade. ca está produzindo filmes ca-Sl�ne professor Santlago Dantas. ao realçar a
* * * '

_ ,fôrça perene que têm o direito de consumir c

•
.

da. vez melhores. 1!:ste entao ercfazer sistemas". a verdade é que "nessas O MADUREIRA VENCEU· ,

1"grandes experiências, se re\·ela aos nossos olhos. ,., •

d unpecave .....

a plasticidade, o infinito pod.e:· de adaptação do RIO, 2 (E.) - O gremlO a São Paulo 9-4-45.que chamamos a ordem posltl-Va, e ebservarnos
t -O do Madureira que eg- .' , V

A

J'que o novo direito lIão ê menos direito do qe.e e? aça. '. DomIngo teremos 'oce a
o. anllgo, por9ue nele sobreVivem. aquel.es pnn· ta na capital paraense real1-'F' Bahi<>?" na te'la do Ci-ClplOS morfol0.g"lCOS e elementos futaltstlcos, c�.

d .

to 01 a . � � ,
pazes de modelar um sistema novo _em,. contillll1' zando Ullla tempora a ln ..eres-

ne Ritz para nosso encanta-dade perfeita com O s!stema anrer!or .

tad al u nte-ontem aPor maiores que sejam as dlftculdades a u, vence a nlento. , .transpor, por mais árduo que se apresente o sua serunda pal-tida, por 4 x 2, .

camInho a percorrer, guardo a certeza de que t"'t

d ' d Pa justiça eatarinense honrará sempre as suas enfrentando o qua 10 O ay·
belas c luzentes tradições. sandu' consl'derado como um Mo'vel·s de A'o Arqul·vos eEu ficaria triste. si, passando pelo CO\'êrno ,

.
� ,

;0 Estado, não me fôsse cor;c<;dido o ensejo, dos teams maLS fortes do Es- Cofres «SYHTHESISltque agora tenho, de prestar a J ushça da nossa

terra esta homenagem do meu grande e sincero tado. Distribuidores:aP1ç���uir discursou O desembargador João da
�, * ,'t.

• ALMEIDA, BASTOS & elA,Silva Medeiros Filho que o fêz em brilhante REGRESSOU O PRESIDENTE
Felipe Schmidt 2 _ lo and,im����isl�:se a OI'ação do s'·. desembargador Ur· DO C. T. DE ATLETISMO ._bano Müller SaUes, empossado na vice·pt·esi· Rio, 2 (E.) _ Ree:ressou dos de Futebol da Confederaçao d�dência do Tribunal de Apelação que foi a �

!to fseguinte: Estados Unidos onde se encon- Desportos. No Aeropo OI

Se�,���esdr. Interventor federal. Autoridades.
trava em missão oficial, o cte. alvo de homenagens por .parteTal como das outras vêzes. a minha nomea·

Abel Campbell de Barros, pre- dos esportistas desta capItal.ção. de agora, para vice·presidente rio Tri- ....

bunal de Apelação, fica muito a dever á ge· sidente do Conselho Técnico "', ,., *
nerosidade do governante. Digo-o com s'nceri·

CAXAMBU' NO SANTOSdade e sem falsa modéstia, porque e forçoso hI d quero ver antes de tu�o uma omenagem n;�. A Fed -o:--econhecer e proclamar que a qua quer os
re.:ida á justiça da mlnha terra, que tamhem Rio, 2 (E.) _ .. �raça ..

meus ilustrados colegas poderia caber. com
é a de \·ossa excelência, - justiça que é uma •

t d F t 001 OflC10U ajusteza. a investidura para dirigir os traba·
\"irtude que perm2..nece inabalável: sem desf::- PaullS a e ue... _

lhos do Tribunal. Por isso mesmo é que mui·
leómento. em qualquer oportumdade. arral' Confederaça-o Brasileira deto me honra a renomeação Que me foi feita, ..

�o;:�n��� �::r��e vêI:es�a��uq' u�':,;�,%-�e��:l�!�: gal-:.: n�e vOf�li��o d�el�°rr;,��:aJoust���ce.ito que Desp'J-l-toS solicitando a tra�-faz vossa excelência, representante (la ma,s

f
A •

do J'orrado'!" Caxambucom O talento e a probidade de jurista, O que
alt0 ma<Jistrado do país, da mag-r�tratura ca- erenCla

.... �"� ,seja a árdua função de julgar e a i�ensidade
tar-i.nense, realçatl'lo-Ihe o enonreclme:tti; ql:e da Fedprac?...,. R:Dgrandense,do sacrifício que se exige do magistrado im-

d h d _. ........v
_,

parcial. Eu não tenho, sr. Interventor, a jus- lhe- rev-.!ste a condllta de ontem, e oJe, e

�. t -. F. :(
....

tificar o encargo que me foi novamente confe- todos 05 �é'mpos.
. . para o � an .. o;:, "_'.,

rido. senão uma única conriiçá3, que n:io é yossa e;.::celência. homem .dIgno_ e probo. ln-) *
.

:1= :�

minha, condição que muito me deva, enobrece teltçrr..nte t� ("dt!"), :1ão I)rxlf'na n"'n:ar de fa7,:,_r
e honra, e da qual bastante me ufano,.a de justiça 'àqueles que, devota��nte, se!ll ambt-

SEM ADAI(Apertencer a magistratura de Santa Catanna. c;óes, trahalham para o impeno da leI susten- .1I1i!

Com os meus quasi trinta anos de Serviços. taculo primordial do� povos e dos seus go- O sr. J. Pinto rifou um bcrqui-
inteiramente dedicados á causa da justiça, dou vt:Cno���_atuió)-mr.:- com vossa é':(cel;'nci�, r:.o que nho e Quem o gar,hou foi o prá
o meu fiel testemunho de que a magi�tratura

penso trad:J.zlr o pensamento �tJ� demaIS nesem- prio filho. Naturalmente, tantada minha terra natal. jamais rlesme-re('�u dD
bar-zadores. oel::t escolha acer:arla elo n0m� do

sorte provocou comentário. frespeito e da confiança dos concidadãos, pOt'- eles:- �fede:rôs Filho para o cargo ri"'" p-eslden-que foi semprt". incrmtestàvelmente, rligna,
te .10 Triounal ri:>- /l. :v'laç1.o, C2.:-g0 � (":e _ ve;n

- Quel'e8 ficar com outro bilhe
�empre honrada, !-'�mpre Íntegra. tão digna, t:i.o

dando rea1ce pf'�a .:".ua dedicaç5.o. lntehgencla te da rifa do bQrquir..ho do meuhonrada e Ínte!Yra. C0m,� a que mais o fôr no
e ;n1:f'g-r:(!�ci..�. ?país: mereced0·2., assim üo ac:atam-'nt:) e d3.S
E �lua;-,tf) á mrr.:, sr, Inten·ent)í. ag;ad�- rapaz.homenagens que se p�"estatr. ae:=; jqi:-::e� St:m

cendo. , ..

) afL'rn�li' que \,·'�sa excelencla _ Oh não r _eu Pinto. Pejo visto,desli�es. Sf"m p'mto vulnerável na COl!raça de
r;""\e '."lC, . ..,I�·a"·, 3�(. (} f:'1l dos meus

O barquinho já' é u::r..ct tradição dasll�:�li��L.�:';����!e (fur' \"n�<.;a (.-.:re1(·'nci'" rr':-'1 o
_ .

�

..... ··'.'\1
� ,o. ;t·:·:�n(':.ir Di�-eit') e a

farr,Hi:l!
brilho da sua palavra, dá a ê:�\.e ato 01·' »0. St:� I J Tô�b;�, '

Corrida de São
Silvestre

\'0.

j::sst" preceito le�al e a circunstância de tet'
minan::m a 31 de dezembro último 05 mandatos
que \'inham exercendo os ilustre.:: desemharga
<}()rcs Jú;!O na Sih"a .\lede1ros Filho e Urbano
�rüller SaBes me permi:;ram o pr2.7.er oe 1'.::-

(;ondllzí-Io� ao� carqos f]:IC tanto têm sabido
r1ignificar e e-naltecer.

A. S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIENTISTAS SUECOS RECONS-

Departamento de Sorteios TRUIRAM UMA DAS PRIMEIRAS

Autorizado e Fiscalizado pelo Govêrno Federal·· Carta Patente n. 92 Estocolmo ���B�él�a) - Quan-I
A

·

d R g I P t N t 538 do as bombus V so encontravam

venl a aD e es ana " ainda em sua f'asc cxpcrimcutal , a

Suécia poudc advertir aos aliarlos
Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178-8 e 2999 - Fone: 2-4550 da sua ox istênci a e faci litur-lhcs

End. Teleg, Reg. «Construtora. val iosas inturmuçôes acerca desta
nova arma da Alemanha, fato 19lC

Filrars em todos os Estados e Agências no Interior foi rcvc lado rccuntcmcntc por nu-

Resultadc) do Sorteio realfz�do pm 26 de Df?zemb o de 9451���lia�n;�:'n�j��PI;�'�1s��I���ec:�lt��I�i�e;;��sEnquanto 'Os alemães estavam
I' Número Sorteado 2.962 2° Número Sorteado 9.084 I

realizando s.uas cxpcr iõncias, em O. Pí'ido.. D.Pluperldo.,
PLANOS Mundial (8» Mundí!!:lll «e» M d· I D

-

42962 19H, ocorria de vez em quando
I E.qotacfos, Anêmicos, Mi••

u un IS cc » 1." premio •
que passavam sobre o Sul da SUl'- M C

I
que cria", Igro., ri.n"l'

ci;]! bombas Y em gra,n'Cle quantida- ."

'Iur dí IBM d 1 C Q I t di ri raquítica., r.ceberio I tonl
.LV!un la « » un ia « ), Mundia 1 «D» de.. uan(. o cs as eram

.. Ispm:a as

l '

Premio C O ,') . mais seguidamente, os vigras aercos

I
ficlçio ser.1 do organi.mo

42962 r$ 3 .OOU,OO t,r$ �5 000,00 Cr$ 20.000,uo suecos, registravam ale três projé-
2' Premio 52962 Cr s 30.000 tiO Cr$ i4.000,OO lr$ lU.UOil,OO teis ppr minuto. Os peritos suecos,

co.. o

3. Premi" 62962 Cr$ 30.II(10,Oil c-s 8.000,ou Cr$ ;'J.OCO,on que cOl1lpreenderal�l que os ale- San D u e o o II4· Premio 72962 Cr$ so.oco.oo Crs s.ooo 00 Cr$ :i.ÜIlO 00 maes cstavam cxpc rimentando Ul111a
[) Premi (\ 82962 C $ 3) () O oe f' ') OOO'U (�� 'o nova arma secreta. conscgun-am 0-

. r ... O, \ r$ .i. • O rojj) 2.000, O go determinar os pontos de partida
Os 4 finais (milhar) 2962 Cr$ 9.000.00 Cr$ 1.50000 Cr$ 500,00 destas bombas e os territórios que
Os 3 tinais (centena) 962 Cr$ 200.00 Cr$ J 00,00 Cr$ 5000 constituiam (J seu objetivo, lJledia,�-
Os 2 tinais (dezena) 62 Cr$ 4000 Cr$ 20.00 c.s 10.00 te _estudoS dn curso das mesmas. No

O f' 1 A'

C $
. . prrncipro, as xuus bases se cncon-

ma do premio 2, .r (Isentos de pagamento da mensalidade seguinte) travam na ilha alemã de Itucgcr,
titulos com o final do 2· numero 4 para os planos Mundial uC- e Mundial .D. ticam no Báltico, c posteriormente na ilha

isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguinte. dinamarquesa de Bornholm. Os. oh-

PI UN'VER· '-.:::AL "H" 084 962 jeli\'os. erm.n,
de l�mAlado, as ll,has

�élno Z V l' premio deOsel,a1IemdabstonHlouoNor-
te ela Letônia. e de outro lado Bar-

1· Premio 084962 V I C O 00a or r$ 10.0 .00 dangcrviddu. UI11 grande planalto
2· {( 184962 c Cr$ 25.00000

I
deserto na Noruega meridional.

3· « 284962 • Cr$ 20000'00 Depois de algum tempo. cairam

4' ti 384962
' ,

11<' Suécia algumas bombas mal di-
Cr$ IS.OOO.OO r igidas ou rlefeituosas. Ao se exa-

5· .. 484962 Cr$ 1O.OOO,OO minar o local onde caiu a primei-
Os 4 finais (milhal) 4962 « Cr$ �OO,OO I'a bomba V, encontraram-Se uns

Os 3 finais (centena; 962 • C! $ iJO·OO lO.DOO tragmcntos de metal, e en-

Os 2 finas (dezenas) 62 c C O· tre êlcs um detalhe de um "quci-
ri{, I .00 mador ", que não estava .dan i ficado.

Os títulos com o final do l
'

número 2 e tinal do 2' número '1 ficam isentos do pagamento Tudo que se r-ctacionava com l'ste
da. primeira mensalidade seguinte. assunto se manteve secreto. tendo-

O PROXIMO SORTEIO REALIZAR·SE-A' pela Luteira Federal NO DIA 2S DE JANEIRO DE 19,.6 se pedido ú imprensa sueca que
mantivesse silenciei a respeito. afim
de não se prestarem informações

DR. ALUEDO ALOE aos alemães. Tr-ansportararu-sc DS

f'ragmcntos para 2. Universidade
Técnica de Estocolmo. onde o che
fe da secção técnica da Aviação
:\Iilitar sueca, Tenente Coronel H.
Kjel lsori, e seus asistcntes começa
ram a estudá-los a portas cerradas.
As peças de metal que se haviam
retorcido foram endirei tadas e me-

dirias, realizaram-se análises quimi
caso etc. Finalmente, obteveve-se
uma idéia hastrintc precisa da for-
ma desta espécie de foguetes quan
do também ficou' esclarecido que
os pr+ucipais depósitos de carhu
i-ante haviam contido (i toneladas
de oxigen io liquido e 3 toneladas
de alcco l. ficou conhecido também
o seu pr inciplo de acionamento
Nesta fase das investigaJÇões. ü ma

terial foi embalado {' enviado ú In
glatelTa para estudos poster·iores.
Os aliadus estavam, portsll1lo,

Q t Aluga-lie um,
prev.enidos do perigo antes que os lar o -- "'cm mobília .a'alemães ti\'Cssem oisparado suas "

primeiras bom!bas V sôbre Londres rua Padre Rema, 73 5vl
As informações suecas também ex-

plicam de que forma o Sr. Chur
chill poude advertir de antemão o

II povo inglês desta "arma secreta"
da Alemanha.

I

Emprêsa

Os

Visto: ARINO MEIREUES
Fiscal do Govêrno Federal

Construtora Universal Notas 'científicas

Diretor Gerente

__R_u_a_A_:_i_ir_::_t_·!_�_\_:_�_2_1...116���s�::�=��H�!::!:�������
de idade durante o ano de 1946 que estão convooadOi pra. o

serviço militar, deye.ndo apresentar-se, de 17 de dezembr'o de
1945 a 15 de JaneIro de 1946, num dos seguintes POlltos de

Concentração (P. C.), S{)b pena de cometerem crime' de insub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 50 B. E. M. Porto União;
2° B. Frv. Rio Negro; 6a B. I. A. C.; 13° B: C: Joinvile; 32°
B. C. Blumenau; III/29° R. I. Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12e C;
M. A. C. Laguna".

Os cidadã:üs que não possuírem certificado de alistamen
to, antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve
rão procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documentú. IFlor1arnópolis, 13 de Dezembro de 1945.

Teu. CeI. OHmpio Mourão Filho, Chéfe da 1Sa. C. ::ft.

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal

Compra-se
Mobília de sala, grupo esto

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106
Nesta.

VENTILADORES
Vendem-H dois ventiladores elec

tricos, grandell. para cima de me

.a ou parede, sendo um oscilante,
proprioa para escritório, barbea
ria•• cafel. etc. 'Fratar na rua IU
mirante Lamego li'.

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

I Visite, sem compromiSsos
LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florianópoli!!

Livros novos e usados,
em diversos .idiomas.

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

Novidades todas ai Isemanas

viajante.inspet.o.r para o interior do
Estado {Exdüida a (apitaI).

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000.00 a 150.000,( O
cada uma, pede oferta por
carta. aos cuidados dest"
redação. 30 v.IO

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA·
ro. FOSFO�05.CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

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

transporte de que se utilizarão.
Cartas, por obséq-uio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
doi" envelopes, um dizendo sómente «pro
curo-se vi.ajanh», e o outro com o nosso

endereço.

Ue D.N.S.P. rr 199, da 1921

Novos repelentes
de insetos
Nova York - (8 r. H.) - Ao

que anunciaram dois pesquisado
res ela Marinha elos Estados Uni

dos. que durante a guerra auxilia

ram o perefeiçoamento de repe

lentes para a proteção das fôrças
armadas americanas nos trópicos,
serão em breve lançados no marca

do três preparados líquidas tão

nocivos aos mosquitos. moscas e

outros insetos que bastarão alguns
borr-ifos sóbre uma pessoa para re

pelir essas pragas por dez ou on

ze horas
Acrescentaram os pesquisadores

que os três novos repelentes de

Insetos são dez vêzes mais pode
rosos que qualquer outro produto
do gênero anteriormente utilizado.

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

Nieda
-

Ninoo,e
por intermédio de seus

pois, ten. Nelson de
Oliveira Coelho e e�·

pôao, participem o nas

cimento de �eu irmão-
zinho N E L S O N
Fpolis .. 23/12/45

__j
3 v.-I

PR�!!���i?�A ICorrespondência Comercial
Rua A:varo de Carvalho, 65 II aua VESTiR·SE (OM (ONFORTO E ElEGAHCIA 1

.

. PROCURE A
,

Alfai!!a!!�p;r�l��i��w!,�ello I DESPERTE I BlllS
DO SEU FIGI08
ESa.... iIIc.. ...........

Seu ffgado cIeft pnduzirean..--
111ft litrO de bilis. Se a bifia Dão CCIlTC li

",emente, 05 alimencos não Do cIiceriIIIIa
e apodrecem.Os,� incham.ar.&...

1;0_ Sobrevém a prisão de Yentre. v...
sente-se abacido e comoqueeIlYeneaaA
Tudo é amargo e a Yida � _ martíria.
Uma simples evacuação não toari •

causa. Neste cuo, as Pílula Catta- .
extraordinariamente eficazes. F-ncnaa.
rer esse litro de bilis e yocê sente-Se_

posto para tudo. São suayeS e. contudo.
especialmente indicadas para fazer a bi.lía
correr livremente, Peça as Pílulas Carr.e..
Não aceite ouero produto_ Preço: Cr. S 3,111.

�....-_.....------_....---------.._.........

I
.1'"'

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.

:'fVictor, Válvulas e DlSCO�. '

Ru& Cunselheuo Mafr&. 9

Fabricante e distribuidores das afamada" con

tecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões, moríns e aviamentos
para alfaio:1tes. que recebe diretamentfl das

Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli •• - FILIAIS em 'Blumenau e Lajeg.
melhores fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do.

visita ante. de efetuarem sua. compral!l. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cd:S".(lO - Quinta-feira, 3 "'. Janeiro Cle '946 s
....

,I Cereais elO grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

MACIEL, FONSECA & CIA.
Comissões - Gonsign8CÓes - Conta Própria

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

Rio de Janeiro

Caixa Postal: 3194
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral,
alhos e todos os produtos de lavoura It&ad()� ao rarn n de ce r e ai s,

cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado, Fazemos

ciamento até 80% sobre o v alor d a mercadoria embarcada.

Amplas infor rn ações bancárias.

mamona,
Fecula,
fínan-

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

Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de
segurança estabelecidos dentro da base territorial inter-esta-\dual do Município do Rio de Janeiro (Distrito Federal) e dos
Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catari-·
na, que é de influência dêste Sindicato, que o Imposto Sindical
do exercício de 1946 dev- ser recolhido ao Banco do Brasil
S_ A_ ou agências mais próximas do mesmo Banco, durante o
mês de janeiro de 1946, de acôrdo com os artigos, 580, 586 e

587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei 11.

5-452, de 1-5-1943, publicado 110 "Diário Oficial", da União, de
9-8-1943) _

Êste Sindicato está expedindo pelo Correio, em registra-
-do, as guias próprias para êsse recolllimento, e pede àqueles
que, por qualquer motivo, não receberem ditas guias em pra
zo razoável, dirigirem-se à Secretaria do Sindicato, à rua Mé
xico n. 168-8° andar, no Distrito Federal, solicitando os im
pressos próprios.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 194Z.
•João Dale, Diretcr-presídente.

Copyrlght da

The NA tE YOIJ H/ARO ?fnc.

Conselheiro Mafra ne. 13=

'AUTOMOBILISTAS

Para
A'encão

...

Q seu d i rro rrro ou motor
de arranco o

OFICINA ENALDA
Ruo

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros Slí2 a. a. -- Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

ESCRITóRIO JURiDII;O I.:OMERCIAL
(Com um Departamento Imob'iliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - P'one 54 - Caiu Postal 54

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

DOENÇAS NERVOSAS
Com 00;; progressos da medicina

hoje, as doeneas nervosas, quando
tTatadas em tempo, 1'Ii0 males per
feitameRte remedB.veÜi. O eurandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduml afetad'Os IÜ
tais enfermidades, O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispa.
de um Ambulatório, que atende gra·
tuitamente os doentes nervosos In
digentes, na Rua Deodoro 22. das ,
às 11 horas, diàriamentc.

.
,

�

T�·---------------------------------------------,....----�
<

J\ DVOG r\ I)()S
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
Dr. r. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

SALA DE JANTAR
Por moti vo de viagem, ven-

I
de se uma sala de jantar em

imbuia. Tratar na Rua Almi
rante Alvim, 15 3 v . 3

J

ESCRITóUIO JURÍDICO CO!IER,CIAL
Aasuhtos: Jurídicos'- Comerciais -- Rurais e Informutil1ol1

Endereço TeL ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização crrtes de .e decidir pela com

pre. ou verido de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te es todo

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

RU3 Frei Rogério, 54 � Caixa Postal 54 - Fone 54

"VIR<iEM ESPECIAliDADE"

•• "U1Il.�.tleo lULO LAns
80" • ama"" ..... _ 1fJNboM'"

___....� - ._Jlpe.... - pp<__I__r.._.

�"IIomI""
---- ......

1. .. que o mais antigo de todos
os tratados de aliança existente en

tre dois povos é o que une Portu

gal à Inglaterru, em vigor desde
1377.

� ... que, num volume correspon
dente ao ocupado por duas cabe

ças de alfinetes, num milímetro
cúbico de sangue. há de quatro a

fl���� milhões de glóbulos
.

verme- I ---r-A-R-M---A-C-.-A--E-S-P-E----R--A-N-Ç---A---3. .. que a grunde riebuosa de

L�nus é. segundo �)S _astl-ÔJ1�,ll1?S,
Iorrnada por CJl1CO milhões de Vias

láteas", cada uma das quais contém
um número infinito de estrelas que

pontilham a vastidão dos espaços
siderais.

4 ... que o átomo é uma inesgo-]
tável fonte de energia. sendo que
os físicos da Uni vr-rsidade de Yale,
nos Estados Unidos, declararam
que os átomos contidos em Ulll jar
ro de água pode proporclonar cner

gia elétrica suficiente par:� forne
cer 1 bilião de kiluwatts hora.

5 ... que tal era a maldade de :\e-
1'0 que, por ocsiáo de uma festa que
ofereceu em seu palácio, mandou
aquele impe rador iluminar os jar
dins com 100 tochas vi vas, feitas

Icom cristãos untados de graxa e

alcatrão e amarrados em postes.

,I
'

6 ... que ° primeiro automóvel
Ford foi vendido, há alguns anos,
pelo seu f'abr icante. ,pela quantia de

I20.000 dólares, após ter o magnata
I percorr-ido nele 1.600 quilômetros

II
em alongadas excursões pelo ter
ritório dos Estados Unidos; que,

CAPITAL: CR$ 60000 00000 I mais tarde. o próprio FOI'd o adquiJ
.

. " i nu novamente de seu segundo pro- IRESERVAS: CR$

12.500.000,OO� príetário, por 100:000 c;lólare:;; e

TraJ-ano 23 • FlorianÓpolis que, atualmente. _

esse automóvel,
, ainda em condições de uso, acha-se

,=======:-:======�_�=======:=====' recolhido ao Museu FOI'd, em Dear
born. MAmADO li ClA-

�ia•• Rep1'ftentC1ÇÕe••m
0..... ,

Matriz: norian6poU.
Rua João PiAto. n. !
Caiza Poria1. 31
Filial: CrnciWna

Rua Floriano Paizoto, -In
(�'Ul, P1'6prio)

T.leqro.mas: ·PRIMUS·.
Aqent.. 'QO. principal.
mU1!Úeh,4_ .. " Etatad"

Aparelhos modernos
Berkeley, Califórnia - (S. r. H.)

- O cíclotron da Universidade da

Califórnia, o primeiro ciclotron

Que produzíu plutônio para a bom
ba atômica, está agora ativamente

empenhado na luta contra o can

cer.

G professor Ernest Lawrence
disse que êste aparêlho foi recons
truido no ano passado e é atual
mente mais poderoso que seu

congênere de antes da guerra. Em

conjunto com outros aparêlhos,
fornecerá enormes quantidades de
substâncias rádio-ativas que mui
to uteis serão nas pesquisas a que
os cientistas norte-americanos se

dedicam.
"Estamos bem perto da desco

berta da cura de certas espécies
dê cancer", disse aos repórteres o

dr. Lawrence, "e esperamos que
dentro de poucos anos nos pode
remos orgulhar de uma significan
te percentagem de sucessos no tra
tamento de algumas outras. varie
dades dessa doença um dos
maiores flagelos da humanidade".

Deseja obter
emprego?

Pr-ocure en·tão a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as Indieações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (8,)
RQ'l interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

Vende-se
Por motivo de viagem

1 aalo. de jantar
1 quarto de caaal
1 gabinete
1 pequena biblioteca-

Tratar Praça Getúlio Varga.. 19.
1011-10

A. \VETZEL INDU�TRIAL-JOINVILLE (Merce reglsl

recommeuda-ce para ronna fina € roupa

o Sabão

í
• !

, )

cornrnnro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o eSTADO-Quinta.telr., 3 a. Janeiro d. '9.6

Salvador, 2 (E.) - Os fun
cionários da empresa de ener

gia elétrica de Salvador, entra
ram em greve, pleiteando o
abono.

60�!��!�, ��,",�;!t��� NOYAS POLITICAS :Bravos, pioneiros de Itajaí !
o L\ rEln 11.\ IOR FEDERAl, RJ.<;SOI,VE

. _ . -.
� ,

. . ,I o feito varonis dos pioneiros ela seu programa é a prepar�çãll da
Desiçncr: o SR. BAETA NEVES NAO E

I
cia-se que o partido que maior I Associacão ele Escoteiros de ltajaí,llIlulher, da mulher perfeita; pa-

,\ily Gomes IYlendonça, ocu pan te do cargo
I ELEITOR E PORTANTO NÃO número de mulheres candida- I

"Vasconcelos Drumond", é elos que ciente, boa, pura, capaz e enérgica.
da classe F (a carreu-a de Arqui visra do . . . I

'
.

1 j B Pi
.

I
\JlIadro Único do Estado, para, pelo [lra7.� de I

,

PODE �ER ,ELEITO . t�s reg.:}stro� fOI O Comunísta.: l11�re:el11 ,francos e l�al� ap a�\�o�. .,.

rav.os
, IOn�lros, �onS,e,�ll[( _o es=

.,' t·· ." D I R�o 31 (VIa Aérea) Noti- So no Distrito Federal apre-I I'erminado os labores escolares, ses objetivos. \OSSO cmpi [('11<11111Cn
suis meses, c r excr CIClO no epartamento das., -,.4-,,-;..J

.

i .... I ' . 1 "I t I .l •
'

� 1 .'ri.' f' I . p.
\1

..

j' I I
.

t· d...Lt· E
", I cumpric O seus c e, er es ua mente o ('I a PI oe uzi o I)OIlS I Ll os. d-

. umcipanr ar cs.
, . _

era um vesper lno que um os sen ou dOIS nomes: ugema não descuraram elos elo corpo, Re: rabens, como oraanízador. que fui
(Reproduzido por ter saldo com II1COlTe,',o) candíd t d P .t d T' b AI lVI'

"

AI' C '�a . ,.1::> - •

Decretos de 28 de dezembro de 1945'
.

Ih' tIa OIS DO' t �lt 1 OdIaI a- varo OI e�r a, . ,:ma torre cordarn seI111�,re: "Mens sana. de
I
nossa

1
Associação, 5:nto.-llle or-

O lSTER\'F,.'\TOR FEDERAL HESOLVE IS a pe o IS ri o Fe era, o Rego, tecela, mílítan es no, corpore sano.
...

gu hoso < e vos. transmiti a "OSSOS

Conceder C.1'olleração: sr. Baeta Neves, nem siquer e I partido. En1 São Paulo, o par- Quando a maiorra da Juventude Paes meus ",gracleCllllCntos e Yotl?S
A o

. " . - .' �', ,� , prOCU\'é1va o descanço, a nela pôl para que sempre e cada vez ruais
ddon Riheiro do Amarante, do cargo de e�eltolal. ASSIm nao sela

.

ele tldo, apresentou a professora rasitária. eivada de vícios. um amo apoiem nossa instituição.
Escrcvgute Juramentado da Escrivania do Cri· d I d 1 h' L C B As

.

111e, Júri, Execuções Criminais e Fe-itos da ip oma C, em qua quer lpO- uiza amargo ranca. biente artificíal nas cidades. eles David Trompowsky Taulois

Fazenda, da comarca de Cu r i tibanos. { tese, porque a lei eleitoral diz duas senhoras derrotadas na deliberaram submeter-se a li i I Capitão
Nomear: que quem não é eleitoral não Bahia eram integralistas. O p�'ova l'�\cle, como �.e.ia .. uma excur-

De acôrdo com o art. 15, item I, do decreto. e' elezível
.

t h
"

derro- sao a pe a Florianópolis.
b . caso m.ais es .ran o oe •. ! São dignos discípulos (]� n,,8,ric,lei n. 5i2, de 28 de outubro de 1911: d·e;

r.e

Pedro ho de :'lira Gomes, ocupante do caro
X X X ta eleitoral, Ioi. segun o o rnes- Powci l ; possuem o espírito esc0-

""O da classe F da carreira de Escr iturário, riu Só A 4 DE JANEIRO O "PLE- n10 jornal, a da senhora Car-! teiro. Sabem surr ir nas dificulda
Quadro Único do Estado, para exercer o cargo. NO NACIONAL" DO PARTI- lota Pereira Queiroz, ilustre des:_
em comissão. de Oficial de Gabinete, padrão DO COMUNISTA dama paulista antiga depu-,

1\aO
. eS(juec�ram as. palavr-as

], da Secretaria da Justiça. Educação e Saude,' .,

I
-

.

.
imortais o heróico escoteiro Caio

De acórdo com o art. 15, item V. do dect-e-
f

RIO, 31 (VlafA_ertea) -f !dn- t�da, que. nao conse�ulUp qulo- ::\Ial'tins Viana, profer-idas quando A�IYERSÁRIOS:
to-lei n. 5i2. de 28 de outubro de 194!: orma-se _que. 01 ran� en

_

o ciente eleitoral em Sao a� o. OCOlTeu () desastre: fen:oYÍf1rio l�a Faz anoa hoje o menino Paulo
Xl ilton Leite da Costa, ocupante do cargo de para 4 de Jane�ro a reallzaç.ao I

A senhora C�r�ot� de Quelroz S�rra r�a :.\Ia�1:19111-lra. C?r!:lam dOIS CéilQ.r. filho do caaal Norberto Ri
Consultor Juridico, padrão ?\, d\ll Quadro (:ni· do pleno ampliado do Comité esteve em evidência durante a

ti CDS em sentido contrai ro , quan- beiro e Ernestina Ribeiro,
co do Estado. para exercer, em subst ituicào. o N

.

, , .

,

. du deu-se () tremendo choque que •

cargo em comiss.io de Diretor, padrão '). do
1 �clonal do Partido Con1u-1, caI?P�nha eleitoral eu: �onse- ocasi,onou tantas vítimas. Súbito. de

Departall,ellt{) das '[lll1icip.lidades - S"e�"o nIsta. quencIa das suas ativIdades denlr() de um dos vagões ouve-se o

Legal, enquanto durar o impedimento cio reg· X X X junto ao sr. Armando Sales, brado -:- "IAlerta". São os Escotei·
)lectivo titular. PREVISTA PARA O DIA 20 brigadeiro Eduardo G')mes e ros, crianças H11H1a, llla� tIveram

Porlaria rle 1? c/c de�c1J1bro de 19-,; , .., Illl'a conduta extraordlnal'lallllcnte
o IX'fERV�;.'\TOR FEDERAI4 In;SUf,\ r

DE JANEIRO outros proceres OpOSICIonIstas. notú\'C1. Agirwll ,no momento difi-
lJesl{/l1ar: Rio, 31 (Via Aérea) Das cinco candidatas a luga- cjl e terri;'el do desastre com lIma

Jose Olinger para exercer a funçüo (Ie {lê' Adianta un1 vespertino que a res no Parlamento, pelo Dis- coragelll só próprio de animo forte,
legado de Policia rio l11unicirio de Camp" Ale· posse do general Dutra será trito Federal, nenhuma conse-! de .1ll11<l pCI sonalid.ade muito ,súli{!a.
gre. , 20 d' ., dI'·... " 'l't D t

. L e�tc UllJ dos frutos do Escotls-
Porlorla de 26 de dc=embro de 194' me:smo a

..

e Janello, e,,;,n- gUlU ser e eI a. en re as maIS
mo. que trabalhando na formacão

o [\;'l'ER\'E\TOR FEDERAL RESOLYE dJ ser demItIdos todo sos m-l votadas foi a senhora Nuta Ja- do car,'ller d() mcnino escoteiro, 'faz
VeSi[fllar' terventares, afin1 de facilitar a mas, da U. D. N. Adianta-se. C(J1Jl que, nos JllOlllentos de perigp.

De acôrcln com os arts. 62 e 63, rIo deereto· recomposição política. Só cnn-II também, que no resto do país p�-{)("edG.JlJ ('OJllO homens fortes ha-
lei 11. (d4, de 2 de março de 1942: . [lltll"{I()S aI)"� I''','C C Itinuará no carg'o o sr. j\ilacedc nenhum calldl'dato do "exo 1e- .. n",'.

< .i .! -z S c e empresas
Pedro dt:: Andralle Garcia, ocupante do car-

.... SII11Stl IS
gn de IllFpetor <Ie Fazenda, padréio I" tio Qua· Soares, de São Paulo, caSl) n2_o mlnlno conseguiu quociente o' ('�c(;teij'() Caio :.\Iarhns Viana
óo (;ni<o do Est"do, servindo na�" ZOIl', venha a ocupar a pasta da eleitoral. de 13 unos de irladc. ficou grave-
Fiscal, com ,ecle em Joim'ile, � Arno:do ela Justiça. , t

..

d d d
llIente fl'l'idO; apc,s ha'l'er.socorrido O� de "O Estado" CUlllpri-

]�llZ, 3° 'I\dJelião e Oficial da" 2' Circllnscri·
* * * !es 'IVI ,8 e e os <lUC ne('esslt�l\'alll. dlrJ,llli-se [lO

.

d .,. Gi' d 'f mentam-no cordialmente 1183te
<;�o o hoglstO tFa, c,a comarca e, uim'ile, HDspilal. (juund" dele se aproxi.
para arbitrarem o provento de aposentadori� A VONTADE DAS URN1"Li

83"'0 Sebast'a- n. mal'am paclioleiros, para transpor-
que caberá ao serventuário Waldemiro Onofre Rio, 31 (Via A:érea) - Infcr- , " tú-lo, demonstrando o valor da
H_osa, quando no exercíciQ do cargo de Escri- ..,

.

t'l'
-

t
' ,

ma um vespertmo que PIOC8- Pal'a as festl·v";da,des a' l'ea- Ins I ulçao esco eIra, so teve uma
vão de Paz do- distrito da sede do mUnicípio lO

" � � -
-

C E
comarca de Joinvile. res trabalhistas, comentando o l' t capela do expressa0

..

m �scoteiro caminha

I ·t
Izar-se es e ano na -

com a suas própria::; pernas", Ar-
pQ1·tarlas de 28 d" de:embro de 1945 caso e el oral criado pela elei- glorioso São Sebastião, foram rastando-se, jú com o fantasma da a exma. sra. Genette Vidal

o L\'TERVEXTOR FEDERAL RESOLVt; cã'" do SI' Getu'11'0 V r"o'a ... D t 1\"- d d'
�

d
Concedei" licença:

�
.J ." a b s 1)01' escolhidos os seguintes senho- morte a rondar-lhe os passos, su- u ra .men es, 19na esposa o

dois partidos, declararam cra- l'es·.
biu as escadarjas do hospitaL <N- SI'. Cal). Eloy l\1endes, da Fô!."-De acónlo com " ar!. 156, alinea a, do de· _

creto·lei 11. Si2, de 28 de outubro de ..
tar-se de "um golpe baixo". O .Juizes: Petrarcha Callado.

Illonslrando majs uma vez o valor ca Policial do EstaJdo:
1941:

.

'd t f' d f
e grandeza do eseotismo, que lhe J

ex-presl en e Ol e ato f]ri" Jacob Jorge, José R�mato de deu forças num Illomento tão €1110-
O sr. Euelídes Carreirão:

to, esclarececem os próceres Sousa Onofre Oliveira Oscar cionante e crueL qu�ndo outros, O jovem Leopoldo-Geraldo, fi-
trabalhistas e adiantam: .Nazar�te Capella e pauÍo Feli- hOl1Jens já, se agarravam á vida que lho do sr. l\1arquez de Diniz;
- "O que portanto deveria I

l)e.
lhes fugia .•. Lili Escoteiro caminha a exm,a. sra. Julieta Wen-

1 t d ' com as próprias pernas" é um 1ell1a
preva ecer era a von a e foOD€- Juizas: Senhoritas Anita que deve ser guardado sempre, pois dhausen Carvalho, mui digna.
rana das urnas. Não se decla- Hoepek� R. da Silva, Dulcir encerra; em sua singelez� todo o espôsa do sr. Lucia Carvalho;
rava ser o resultado das m:,�;- Cunha Carreirão Judite Gou- pl',Jgrallll1 do escotismo, todo o va- a menina Adyr, filhinha do
mas inapelávol e irrecorl'vel?

,T
lor desta notável instituição. B M h dv* * *

. lart, senhoras Iracema Sonh Pioneil"os itajaienses. Tendes o
sr. oanerges ac a o;

Permino, Nita Carvalho Che- espírito de escoteiro, demonstrastes O sr. Osny Lisboa.

rem e JO\Telina Martins l\Iayer. l?osslIir energia e força de vonta- NOIVADOS:

Florianópolis, 2 de janeiro de. A Pátria se.nte-se orgulJl0sa de Aquino-Cardoso
de 1946, vós; pois sabei;; que trilhando o c' rn a p,.et'ld"da � gentil senho

caminho que escolhestes. sereis ho- rito Maria de Lourdea, filha do .r.
mens dignos. honrados, fodes e Franci.co da Silva Cardo.o. ojua-
úteis á coletividade. teu nupcia. o no..o ..timado cola-
Não seja inutil esse vosso esfor- bcrador, Domingo. Ferlland•• de

ço. Sirva ele de exc!nplo e estímu- Aquino.
10 á juventude de minha terra, cer-
re ela fileiras em torno desse mo- Com o sr. Paulo Ribeiro, co-
vimento, criando no\-as tropas: con-
siga, são nossos votos, quebrar esse luerciante em Lajes, filho do
indiferentismo e incompreensão, sr. Leontino Alfredo Ribeiro do
que infelizmente ainda medram em alto comércio de Lajes, con.
n'Osso meio. tratou casamento a sra. Eulita
Juvc,n,tude, desperta! Cerrae fi-

leiras, organizae novas tropas, on- Luz, professora do gru.po E.
de ellcontJ-areis uma completa esco- Vidal Ramos, filha do sr. Ge·
Ia de educação, que por meio de, raldino Luz funcionário públi
,ic:gos diverti?os, vos. 'proporciona-, co aposentado.
ra desenvolvunento ÍlSICO, moral e oi ••
intelectual.

O desenvolvimento físico, é co.n-
Com a gentil senhorita Altak

seguido mantendo 'o mais possível, Vieira, filha do sr. Adolfo Viei
os escoteiros ao ar livre. dando- ra, ajustou núpcias o jovem
lhes uma vida da natureza. O de- Olivaldo Silveira filho do sr.

s�nvolvimento l11oral.é a pre�cupa" I Nicolau Silveira.
'

ç� suprema do escotIsmo, e e con- \
_

seguida pela prática das virtudes rU tMajor José Rodrigues Lopes sintetisadas pelas �eis �o Escoteiro; va mUlta uva

t
Jo.é Luperc:io Lopes, fi·

sob O ponlto de VIsta lllfelectual,0' •

lhOlJ. netoa; Jo.é Boaner- �scotisI?o, e1,?-�-a não ministrando Rio 2 (E.) - Apresentando-ll1struçao teonca de nenhuma na-' ,

.

gea Lope., espô.a, filho. tlll'eza, vem completá-la, da,ndo cer- .se vultosa e de boa qualldade
e neto.; Maria da Gl6ria

tos conhecimentos práticos, que a a atual safra de uvas no Esta
Lopes da Cunha e eapô.a;
Mario Magdalena Lopes

escola não dá e permitindo a apli- do de São Paulo, o ministro da

Sant'Ana, espô.o, filhol c�ção àvs estudos teóricos lá rece- Agricultura, sr. Teodureto de:
M

. Cl . L bIdos.
C t' t d

.

e netos; orla emen tma o·
Paes floI�i.anopolitanos. Animae �m�rgo! .es a �mll:n 0_ prOVI·

pe. Fernandes, filhos e neto. e
vossos filhos e filhas a ingressarem denclas Junto a drreçao da.

Maria do Carmo' Lope. convi- �

. dom o. parente. e demais pea em, nosso movimento sadí'O.
,

Central do Brasil para que se-

soas de suas relações de omi-
AS ,menmas e .moças, concltamos jam fornecidos vagões espe-t=bem a or�al1lzar a sua "Compa- .. .

'to tzade para aasistirem à missa
nhia", pois Co movimento Bandei- ClaLS e dl're s para o ranspor-

que fazem celebrar na eleqante rante é semelJlallte ao Escoteiro: te regular da fruta para o
capela de No.sa Senhora da

"desenv:olver o civismo entre as abastecimento do Rio. A medi-
Conceição, ereto à praça G. .

Vargas. nesta capital. na pr6- JovenS; forman<:!,o-:lhes o caráter; da visa oferecer uva farta e

xima quinta-feha, dez de janei- a�estra-Ia�, en� habItos .de observ:;t- barata ápol'lulação. Essas uvas.

ro, à. 7 hora., am comemoração çao, obedIe,ncla e confIança, pro- _

. 1:'
•

pria, promover o seu desenvolvi- estao sendo vendidas atual-
ao primeiro centenário do nas- t'
cimento do seu lIaudoao pai,

mento físic.o; incutir-lhes sentimen- men e por preços que vanam

sogro, avô e bisavô
tos de lealdade para com o próximo, de Cr$ 1000 a Cr$ 14.00 o
ensinar-lhes serviços uteis á cole-

'

JOSE' RODRIGUES LOPES tividade, e trabalhos uteis a elas quilo.
mesmas, prirycipalmente ocupações
domésticas.

.

,.A principal diretriz é fazer das Cnrre·IO LageanojovC'!iS de hoje perfeitas miies de 'u J Iall1él:lhã. nobres €nérgicas. capaze� \ V",ndo 0",,1<0 T"a

de guiar a eduC'ação (los filhos com AGÊNCIA PP.OGRES::O I
a Jnnjor cfici0ncb, O objeti,·o do

�__•___,""'"'_,-

I Vida Social
I,�__". '''-,

4CDsa�ões contra o
eX-delegado

NOVAS UNIDADES SERIAM
ENCOMENDADAS

Washington, 31 (A. P.)
Uma autoridade da Comissão
Marítima revelou, hoje, que
além dos 14 navios mercantes

.

Belém, 2 (E.) _ O sr. Epita-
encomendados pelo governo

CIO Pessoa de Carvalho, presi-
brasileiro aos estaleiros de

dente do Comité Democrático Pascagoula, no Mississipi, e de

Snapp de Belém, Pará, em en-
mais seis unidades mistas em

trevista á imprensa fez acusa- construção no Canadá. o Bra

çÕ€s ao ex-delegado do Traba-
si! já se candidatou à aquisi

lho, sr. Paulo Gomes de Oli- ção de várias unidades norte

veira, afirmando que levou o
americanas cDnstruidas du

caso ao conhecimento do atual
rante a guerra logo que as

ministro do Trabalho. O facto
mesmas possam ser entregues,

prende-se á transformacão do' de�tro de três a seis meses',d�
referido Comité em sindicato f��� de

_ apr?,v�da a
�

necessana

de classe, cujo andamento te- .•ebIslaçao SOO!� � a;:,sllllto.

Tia sido e n t r a v a d o pelo I NENHUMA MULHER ELEITA Iacusado. Rio. 2 (Via Aérea) - Noti-

ocorrido no dia dez de janeiro
de 1846, nesta ex-província de
Santa Catarina, agradecendo
antecipadamente àa pessoas que

comparecerem a esta homsna
gem religio ..a,

Florionópolis, 2-1-946.

J)1'. Itubens Arruda Ramos

Deflui, nesta data, o aniver

sano natalício do dr. Rubens
Arruda Ramos, brilhante jor
nalista militante na imprensa
catarinense.

_

Em nossa confreira, "A Ga

zeta", da qual é um dos dire
tore3 de Redação, 'J nosso bn
lhante colega vem colaborando
desde alguns anos, encantando
os leitores daquele órgão da

imprensa barriga-verde com

suas crônicas.

ensejo.
Fazem, ainda, anos lloje:
a exma. sra. Diva Gama

d'Eça:

Washington, 2 (U. P.) - As
autoridades· da Administracão
Malitima de Guerra e da Fe
deração Nacional Maritima,
revelaram que o Brasil se ele
vará à posição de primeira po
tência marítima da América
Latina, graças ás grandes en

comendas passadas aos esta
leiros navais americanos e ca
nadenses.
Um oficial da WHA que pe

diu para ser mantido no ano

nimato, declarou que o Brasil
muito provavelmente tomará
a dianteira à Argentina quan
do os seus planos atuais estive
rem completos. De sua parte,
John RUdy, da Federação, de
clarou acreditar que o Brasil
dominaria o panorama marí
timo americano quando a sua

frota mercante estiver em ati
vidade. Rudy acrescentou que
o Chile pJ;'etende também ad
quirir aos Estados UnidÜ's pe
quenas unidades mercantes.

.. '" .

A Comissão

A Rita Tvledeiros Varela, ocupante interina
do cargo da classe E da carreira de Dentistrt,
do Quadro único do Estado, de sessenta dias,
sendo trinta com o desconto de um têr�o do

vencimento e trinta com o desconto d,,,: doi:-::.

têrços.
Concedei' f1'ccnça, cm P"o1'J'ogação'

De acôrdo com o art. 156, alínea a, combi·
nado com o art. 158, âo decreto-lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:
A José Tiago da Luz, ocupante do carg-o da

..classe H da carreira de Oficial Administrati

vo, do Quadro único do Estado, de trinta (30)
.dias, com vencimento integral.

Designar: .

João Leopoldo Hilgert para exercer á fun·

ção de sub·delegado de Policia do distrito de

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

fonogramas retidos
Na Companhia Telefônica Coto

rinena, eatão retidOlJ fonogramaa
pIara a. .eguinte. pes.oas: Srita.
Roearia Bento, Ivo Rocha. Her
k.rt Bec:k. Jo.é Conceição !,'onsaca.,
João Golvão Dia. de Oliveira,
Walter Cllmal'g'o. João Maia Sil
�.Ú'a. .rito; Lídio Maria Silva.
Haro Grotmann. Nuno Garno.
Evaldo Cardo.o e família. Herm..
Irmão•• ,Euc:lidu Pire.. Jooquim
Cruz Itcajor Martin., Santo•. Vi
doi SilVei, Elzo Ribas Pesaoa. Al
fredo Bechter, Guilh.rme Vitor,
Abl'ão Catão, Mario do Carmo
Neqr.iro.. Antonio Moisé. e Nilo
Picozzi.

Piratuba, do município de Campos Novos.
l\Ianoel I\"eves para exercer a. função de D��

legado de Policia do município de Brusquc.
Agenor Farias para exercer a função de ne

legado de Policia do município de Campos
No\·os.

Conceder dÚpe1l-sa:
A Willy Christen, da função de sub·delega

do de Policia do distrito de 'l'rombudo Cen·

traI, no município de Rio cio Sul.

Dispensar:
Ataide de Azevedo Barreto da função de

sub·delegado de Policia do distrito de Piratu-

na, do município de Campos Novos.

MISSAEntraram em greve

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico I fraqueza

DR. NEWTON D'AVILADR. SAVAS LACERDA
Operaçôes - Vias Urinárias -

Doenças elos intestinos, réto e
an tt s - Hemori-oíttus. 'I'ratamen

to da co li te amebiana.
F'í sioterap!a - Infra vcrinetho,
Con su lta: Ví tor Xle irele s, 2ts.

Atende díariament e
à

s 11.JO 11S.

e, à tarde. das lU h s. em diante
Resíd: Vida l Ramos. oH.

Fone 10H7

Clínica médico-cirúrgica ele Olhos
- Ouvidos. );'ariz - Garganta.
Diploma ele hab ilítaoão do Con se ..

lho :-':acional de Oftalmologia.
COXSrJ!l'úHlO - Felipe Schmi

d t, 8. Das 14 às 18 1101'a,.
ROSJl}f�X(,L\. - Conselheiro :'IIa

f'ra. 17.
'l'ELEFO:-':E:S 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

DR. POLYDORO S. THIAGO
(·UXlc.:\ :\UU)}('A E:\l G1�n.1L
Doenças do coi-açüo. pulmões, í'í
gado, estômago, Int est iuos, rins e

demais orgãos internos de aclulLos
e cr lancas

t"OXSrJ,TóHJO: IÚ'H Fernando
Machado, 1G

cOXSrVrAS DJlARIA.MIEXTE:
das I;') ás 18 horas

HESIDféXCIA: Av. Trompowski,
G2 - Fone Manual 7{)6

Ctrur'gíu e Ortopedia cl ín ír-a e c i

rurg ia do torax. Partos e doenças
(te senhor'as

CONSUJ,TóHTO: 1: . .João 1'in10 7

Diárianlente das 15 às 17 horas ..

�I<JSID:BSCIA: Alm ir'an te Alvim,
36. Fone )I� 251

UM CORTE DE CASEMIRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Temos também linho

puríssimo, a Cr. $ 25,00
o metro.

TnOPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de casemiras.

Enviamos amos

tras p'lr via aérea
e a m e.r c a d o r i a

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUI''-'O ele Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no aio ele Janeiro
l'OXSGLTAS - Pela aman ná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tai clp excepto aos sábados. elas 14
as 1(; horas -_ COXS{;,I,TóRlO:
Rua .João Pinto e ,7,

.

sobrado -

Fone: 1.461 - HeSiêlê'!c-1a: ��la I
Presidente Coutinho, ;')8 "

DR. MÁRIO WENDHAUSEN -_·_-__:"'_;;'·'-7""IJ-O'·-·'t!-!"-�-Médico rlo Centro de Saúele e Di- n , .... _
retor elo Hospital "Xerêu Ramos"
CLL'\'ICA :'IIl�D1CA ele adultos e e

cr-íancas I U DOSCOXSULTóRIO: H. Trajano, 14 SA .

(altos ela Confeitaria "Chi-
quinho") Compra

CO:-':SULTAS: das 4 às 6 horas V deTIESIDftXCTA: R. Felipe Schm ídt ,
e en

38 - Fone: manual 812 IdiGma.

Dos Servicos ele CI ín ica Infan ti I da
Ass ist ênrIa :\1 unicipal e de

Car ídau>
CT,iXU A )'If,J)JeA DE (lU.-\.X('AS

.-\Un.TOS
(',OXSlJl!l'óRIO: Itua Xunes :11,,
chado, " (}Jdifido H. :Pl'ancisco).
ConsllllélB elas 2 às 6 horas

RES1DÊXCIA: Rua :llarechal Gui
Iherme, 5 Fone 7-83

Disrribuidorczs a depositá.riOS:
,OSNV GAMA & elA
.

FLORIANÓPOLIS

CAIXA POSTAL ZJ9

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de ';\leelicina da Universida
de elo Brasil). Xl éd ico por concur
so elo Servíco "acionaI de Doen
c-as :lrentai".' Ex interno da Santa
Casa de Miserícórdia, e Hosptra l
PxIq uát r ico cio Rio na CapilaI ] I!-

deral
CLiXICA )[(.;H!CA - DOEXÇAS

XERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

l\'ETO
- Rua Felipe Schmiclt. Consultas:

Das 13 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

Ôw,ll E li
.

FiL�ADO AO REI DOS AVIAMENTOS
CASIMIRASDAS

1

MATRIZ: �- Rua Senador Paulo Egídio, 25
FILIAL: - Av. ��ngel Pestana, 2114 - S. PAULOportu·FARACODR. BIASE guêe, ea

panhol,
francê.,
inola.,

* � _*
,
\

Méd ico - chefe elo Serviço de
Sifilis do Centro ele Saúde

DOENCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENTTAIS

DE A:.I1BOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: elas 3 às 6 hs. - R.

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

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
ate.

Romance, Poe.ia, Religião, A
viação. Matemática, Fíllica.
Química, Geologia, Minera·
logia, Engenharia civil, mili-

DR. ROLDÃO CONSONI tar e naval. Carpintaria. De-

CIUrRGIA GERAlj _ .\JJT.\ Cf. serrho. Saneamento. Metalu·r- '\

ltlJRGIA _ l\IOJiJ'�STV\S UJ;] �I�, gia, Eiatricidade, Rádio, Má, SINDICATO XACIONAL DAS EIUPREISAS DE XAVEGAÇÃO
. . .. NHOHAS - P.-\Rl'OS. quina. Motores. Hidráulica MARÍTIMA
Formado pela F'aculdado ele "TeeIJ- \�

.

eI U' '1 1 -a �- Alvenaria, Agricultura. Vete-cmna a I1lVel'SlC ac e o e .-sao
...T"'IPOSTO SINDIC .AL \,Paulo, onde foi assistente por vá- I 1 inária. Contabilidade. H �'"1.

rios anos elo Serviço Ch-úrgir-o dO,' Dicionário .. , etc. etc.
' __

Prof. Alípio Correia Neto C-) SINDICATO N ACIO I
. '" DE NAVE

Cir'u rg ia elo estômago e Vi8, 1),- • .. L1 NA .... DAS EMPRESA� -

Ilares intestinos delgado e gmsso,' . GAÇÃO MARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco 'il'.--4§' -_""_�
t iró ide. rins, próstata. bex ig a, I C "S fi CR$ 400 00 -

�

útero, ovários e trompas. Vurn:o 11. 1-i -- I
,

.

anelar, salas 4 e G, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
cele, hirlrocele, varizes e hei-na � .

.

t' t
.

1 1 1 to-lei 1 4"2 1 5 d
.

Ih
_ ÇOXSULT:\S:, Pre cis a �e de uma até CR$ 111S 1 me o pe o c ecre 0- 81 n... l'.J , (e e JU o de 1939, ten-

��hn�itl�� 2'1 h2����'s '�laR'ê�s�eil�': 40000. Aluguéis adearitados do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do 'I'raba-
rai so ) . Te!. 1 ..'598. I f' -

f 1()22 1360 IlhO Indústria e Comércio conforme carta sindical assinada
]1EStnF,xn.-\: Rua Esteves .1(,- n ormaçoes orie s e '

'),. ?'.,.niol'. 17!J: Te!. li! 764 uo Caixas Post s is 240 e 270. em _9 ue maio de 194�, comunica as firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
da rererí.a Consolidação.

EDI'TALFormado pela Universidade de
Genebra. com prática nos hospi-

tais europeus
Clmica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso. apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

, VARES
Curso de Raeliologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanário
(S50 Paulo). Especializaelo em Hi
giene e Saúele Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar
ctiogl'afia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duoelenal -

Gabin1e ele Fisioterapia - Labora
tório de microscopía e analise clí
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
AssiHtf'nte do Prof, Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPI<;CJAT,ISTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOS, �ARJZ e GARGA)lTA
Cí rurgia moderna da GCELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPOH1XO (lá-
bio e céu ela bôca fenelielos ae

u ascenca)
Elsôf'agoscopia, broncoscopia para
retiraria de corpos estranhas. etc.
co:\'srr!l',\s: (l,,, 1 O 'IS 12 c (las

1;) [t� 1-8 horus
RrA Xr:\BS :U.H'H.-\no N. 20 -

Fone 1447

FRACOS.
ANtMlCO$ Aos sofredores

TOMEM

finbu �"S1t1'a
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro Elpíríta Luz,
Caridade e Amor, comunica

"Sll.VEIRA'· a mudança do seu corisu l t.ó
r io para a Rua do Senado,
3i7 -- 2 andar, Rio de Ju-
neiro, onde passa a oferecer
08 seu. préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome, ida
de, endereço e enve lope se

lado para a reipo.ta.

._ .... w 'W_ ........ ...

COMPANHIA 66ALIANÇA DA BAlA"
Fadada e. 1871 - Sitie: B A I A
INCENDJOS E TJU.NSPORTES

Cifras do .Balanço de 1944:

BREVEMENTECAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053,245,30
142.176.603,80

-(' Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios, Ampli

Hcodcres-Trc.nsrrvíssores
Mat'3rial importado direta

mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bohm
Electre - Tecnico - Profissional

formado na Europa
Florianópolis

�ua João Pinto n, 29 -- Sob .

«

Sinistros pagos nos últimos lu anos

Responsabilidades
98,687,816,30

76.736,401.306,20(

I
de Carvalho, Dr. Francisco

IIJoaquim Barreto d� Araujo

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

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

......... " .. . - . --. .. ... " - " - . ..._ . - ......

-

Sedas, CasiIlliras e Lãs

CASA SA.,.A aos..
'ORLANDO SOA l�PliJLL]

Rua CODselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai�a Postal 5 t --- End. Teleg.: ({8carpelli)) --- Florianópolis

\ �

�
�----------------------------------------------------,------------------------�----------------------

\

,
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o Papa Pio XII recomendou ao Cardeal Faulhaber. da Alemanha, que trabalha�s,�;
pela restauração da imprensa católica, necessária à conservação da família alenrn.'

Baile da noite de 3'
No Doze de Agõsto
Esteve para lá de ótima a'!

noite de 31 no Doze de Agôs
to. Tra ie a rigor, baile "reHi
né", damas e legen tíssimas,.
cavalheiros às direitas, luzes,
sociabilidade finíssima.
À meia noite, quando da

transiçâo de 45 para 46, a'

C d alegria, os cumprimentos, as,aça ores expansões subiram de ponto í
Recebemos o seguinte ofício do snr. lVIa;or Laurênio U b�

no mais alto grau de Ire tei fAzevedo: lUtais um terremoto i Enchentes na Da 18 nidade social. \ ,

«Solicito vossas ordens no sentido de ser dada a .: Rio, 2 (E.) _ Notícias de A Diretoria ornamentoJ �\-
maior publicidade possivel, por êsse conceituado O'rgão de Ankara, 2 (U. P.) - MaIS I Salvador informam a exístên- salões de maneira ultra-cl-lq'
Imprensa, ao seguinte radiograma recebido por êste de 300 casas ruiram e outras cía 'de 'enchentes no Estado, �ue, c�m .gôsto : arte. serir- "',
Comando do. Snr. !e_n. CeI. Bayma, Chefe do E. M. R.: tantas ficaram danificadas em! inclusive a das águas do rio l�cansavels em dlsp�nsa...r g� "

«C?munIco-VOS CI.VIS Ar��ndo Andrade Maciel, Luiz consequência do violento ter-I Jequitinhonha, que ultrapas- tt!eza� o ca�al Jose Can�1 do
Atanasio Gonzaga, MIlton V�elTa da Costa, Ramcon Mar- remoto que sacudiu a parte I sou o cais Belmonte' o São da SIlva e a'. Raquel S1h re,
ques de Souzljl'. Walter Wielen â

Riggenbarck e Airton ocidental de Anatólia, inclusi- Francisco que aument� de vo-,I
que a tO.rl..:vs erf'JilntaTam des

Ro_berto. de Oliveire, todos dessa Unidade, acham-se ins- ve a área de Smyrna. Mais de lume o I:io das Contas em venecest oramen te.
critos �ms_exames EscoJ� Preparatória Pôr to Alegre, que 12 mil pessoas ficaram sem lar,

I rtapi{-a
€ para,gu,assú e� Tt.....al-· Grande noite! O Doze (fse .rea1zza_ra.o nesta Capi tal, nos dias 7, 9, 11 e 14 de Ja- porém, felizmente, o número té que' tQTYJh�)j'Q _"1"�;' .at

-o

de Agásto marcou mais um t rt-
rterro proxsrno, Candidatos não têm direito a transporte de mortes é redu�i�? Pop�l.�,,- I)j�e�

,! ,._.ii.j�iÜ u.J.l.Jll m
unia social.

_ .. ,__
_ .. __ tpor conta M.G. Ten. �e1. Bayma, Chefe E. M. R. res tomad9fl;D{.c r ân:iêu R�;;tão I :_:' L_____ ir" M'S--&..,..?T1f"7"

'!'a!ho-me d,? erise ro para apresentar-vos os protestos acaI{)fl.0akos nas pPlantacões dei Comprar na CASA MISCE
de dietirita conSIderação e apreço» e; -' .it' . .'

A _
.

O:=---------- ..:___. �4Xigodao, apesar do fno mtenso. LANE e sab"" economizar.. r�.

As tabelas de vencimp?i�'(brdo funcionalismo civil e militar Ade��a!i:,aamo5
Sao as seguintes as tabelas de vencimentos _ sos

_- 1 300 1" 600 JoãO Batista
--creto:l�i n. 8.512, que concede aumento de'Á� f que acomrpanhan? o d.e- 2° sargento l1l�s!co 2a classe.. 1,�8 9.0�6 "J L�'400

I
Bonn:assl�smo civil e militar e majora os provento�,' j'+'

vencimentos ao funcIOnalIs-130 sargento musico 3a classe.. btiO 7, .9_0 1.888 9'6,00
ou

soal em disponibilidade e pensionistas r ldos reformados, inativos, pes- Músico de 4a classe :......... 459 ,).400
_

.

de salário dos extranumerários mel' --:13.1', bem como aleva as referências Cabo ou cabo motor-ista �42 4.1�! ��� �1�� AOVOGA OOS
ESCALA DE PADRõES xre ,f".salistas:

.
Soldado clarim de tu classe .. .342 �.! �OO (�'OOO Rua Felipe Schmidt 34

(Ta U'Mf:RICOS DE VENCIMENTOS Soldado clarim de 2a class� .. 314 3.�6.8 �18 �·01(, Sala 3, Telef. 16-31
'

Classe ou ABELA 1) Soldado art. ou mot. engajado 31� 3.'?8 3'so :r3')Opadrão .ta. ATUAL NOVO Soldado engajado 29h 3.5;)2 ? -r , : :j
1 Mensal Anual Mensal Anual} Soldado eng, esp. e mecânico . 21lG 3.552 3bO .. l.3�O ��������������
2 :::::::::::::::::::: A . . . . 450 5.400 950 11.400 Soldado clarim 2a cl. mob. ... 284 3.408 �40 f·080
.3 550 0.600 1.050 12.tiOO Soldado artífice mobilizável ., 2-13 2:9;6 32-! �.�8�
4 ::::::::::::::::: l·' :�::::: 650 7.800 1.150 13.&00 Soldado esp. mohllizávcl

' 171 2.0;)2 228 U��s ········ .. ····0 v
750 9.000 1.250 15.000 Cadete 1° e 2° anos 900 l'��� 3�� ')'4006 .. _ o. 900 10.800 1.4(1� .16.800 Cadete 3° ano.... 15. ;"65.7 '.4j • _o. . . . . . . . . 1.000 12.000 1.500 18.000 Soldado art. não mobilizável .. 104 1.248 i&� l'�ot8 �s(',o.· . . . .. . . . 1.100 13.200 1.650 19.800 Soldado conscrito mobili�á:el . 8� 1.008

100 1':)009 . . 'o. . . . . . . . . . . . 1.200 14.400 1.800 2,1.600 Alunos das Esc. Pr-eparatórias . 7<> 900
360 4'3'>010

; 'aünea
.•.••• o.......... 1.300 15.600 1.950 23.400 Soldado eng. empregado 290 3.552 l"JÕO11 _ '.8 de 1.400 16.800 2.100 25.200 Soldado !I11oh. empregado �4 1.008 l�� '�8012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 18.000 2.250 27.000 Soldado não mob. empregado .

.32 384 '

"lp'''r- 1'3--:::::::::::::::::::::::':: Ugg �i:�gg �:i�8 ��:��g Sold���.Y.o.):.��l..c.r.o.����.. ����. 32 384 -10

14 1.900 22.800 2.850 34.200 VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MARINHA
15 2.000 24.000 3.000 :i6.000 (TABÍ�LA IV)
16 2.100 25.200 3.150 37.800 Posto ATUAL
17 2.20& 26.400 3.300 39.tiOO Mensal .A!nual
18 2.300 27.600 3.450 41.400 Vice-almirante 5.800 (i9.tiOO
19 .o........................... 2.400 28.800 3.600 43.200 Contra-almirante 5.030 (iO.360
20 2.600 31.200 3.900 4-6.ROO Cap, Mar e Guerra 4.150 49.800
20 2.(jOO 31.200 3.900 4().800 Capitão de fragata 3.600 -13.200
21 2.800 33.600 4.200 50.400 Capitão de Corveta :1.1UO 37.920
22 2.900 34.800 4.350 52.200 Cap. tenente 2.610 :U.320,
2.'l 3.000 3G.000 4.500 54.000 Primeiro tenente 2.0fiO 24.720
24- 3.200 38.400 4.800 57.500 Secundo tenente 1.7:30 2�.7GO
25 ...................•...... 3.500 42.000 5.250 63.000 Gl�arda-marinha 1.380 lh.5�O26 3.800 45.600 5.700 68.400 Aspirante últ. ano 150 loS( O

27 4.000 48000 ti.OOO 72.000 Aspirante em geral 90 l.OSO
28 4.100 4ÚOO ti.150 73.800 Sub-Oficial .. 1.3S0 16.5GO
29 4.300 51.tiOO G.450 77.400 Primo sarg, '(;l� 'l�;l;�i��" 'd�' ia
30 4.700 56.400 7.050 84.()OO classe ..

31 5.100 151.200 7.650 91.800 20 sarg. OLl músico de 2" classe
ESCALA DE PADRõES ALFABÉTICOS DE VE�CIMENTOS 30 sarg. ou músico de 3R classe

(TABELA II) C3bo 'Ou laifeiro de 1" geral ..

Classe ou ATUAL NOVO 1" classe ou T. A. 2a geral ....
padrão Mensal Anual Mensal AnualI 2a c1. soldo naval ou T. A. 3R c1.
A 350 4.200 850 10.200 Grumetes, sorteados ou recrutas
B 450 ;).400 950 11.400 do C. F. Navais .

C :....... 5.')() (i.GOO 1.050 12.600 Aprend. de marinheiro .

D (;50 7.800 1.150 13.800
E 750 9.000 1.250 15.000
F 900 10.800 1.400 16.800
G 1.100 13.200 1.G50 11l.800
H 1.300 15.GOO 1.950 23.'100
J :...... 1.500 18.000 2.250 :n.000
.T 1.800 21.800 2.700 32.400
K . . 2.200 26.400 3.300 39.600
L 2.600 :H.200 3.900 46.800
M 3.000 36.000 .:l.500 54.000
N . . 3.500 42.000 5.250 ti3.000
O . . . . . . .. . . . .. . . "1.000' 48.000 (j.OOO 72.000
P 4.500 54.000 (j.750 81.000

Q .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . 5.100 (i1.200 7.500' �)O.OOO
R 5.500 6G.OOO 8.250 �)9.000
S 6.000 72.00() H.OOO 108.000
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.500 78.000 9.7;')0 117.000
U 7.000 84.000 10.500 12G.000
V 7.500 90.000 11.250 13;').000
X 8.00(J 9fi.OOO 12.000 1-l4.000
Y 8.500 l02.()()O 12.750 153.00Ü
Z . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . 9.000 108.000 13.500 Hi2.üOO
Z-1 9.500 114.000 1-1.250 171.000
Z-2 10.000 120.()OO 15.000 180.000

ESCALA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO EXÉRCITO
(TABI�LA III)

ATUAL
Mensal .A!nual
ri.800 (i9.(iOO
fi.OOO (iO.360
4.150 49.800
:(.(iOO 43.200
3.160 37.920
:UHO :1L82H
2.0(jO 24.720
1.730 20.7()o
1.380 Hi.:i(jfl
1.3SU Hi.;')@
1.000 12.000
870 10AIO

.

. Telegramas amigos
I «Ao O ESTADO -- A todos os que trabalham nesse

I vibrante órgão Imprensa Ce te rinen se envio votos feliz e

I
próspero Ano Novo.

LARA RIBAS·

O CeI. Lopes Vieira cumprimenta d Colonia H :lê1io de Fpolis.
FlorlanõpoUl, ;3 (je Jane�ro de ANTONIO APOSTOLO - Fpo/is.

Seu intermedio envio a todos nossos amigos I' Colo
Grega os rnelnoree votos Boas Festas Fel i z 19-1-6.

(a) LOPES VIEIRABatalhão de

um
Rio, 2 (E.) - A Junta d'

Conciliacão do M. T. de São
Luiz, solucionou o dissídio �\' <

tre o pessoal do Serviço �de

Aguas Tração e Luz local, e a

empresa administradora nor

te-americana Ulen concedendc

MensaroV111ual' o aumento pleiteado pelos dis-

S.700 10-1.400 sidentes. ....., I

7.550 \lO.()OO
(i.200 74.400
5.400 li4.800
4.750 ;')7.000
3.950 -I7AnO

DITZ Hoje 5 a feira
3.100 37.200 K

,.,

2.600 31.200

I C
19,30 fhloras2.050 24.(i()(l ontin�a em cartaz o i me que I'

200 2.-WO publico con- agrou com

120 l.440 Charlell Boyer. Joeeph Cotten e

2.050 'i-1.(iOO Ingdd Bergmonn em
-

A' MEIA LUZ

Solucionado
dissídio

4S0

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas
rentes de Florianópolis.

na). Divisão T _ .

Gal. Brigada >

Coronel .

Tel1t'l1te-CoroneJ .

:Major _

Capitão .

Primei ro Tencnte .

Segundo Teueo te '.

Aspirante :l Oficial ., .

Sub-Tenente .

S:lI'gcl1lo ajudante .

)0 sargento músico 1" class(.'

NOVO
Mensal Anual
8.700 104. !()O
7.550 HO.GOO
(i.200 74.400
;).'[00 M.IlOO
·Ll5!) ;')7.000
:�.95() 47.�OO
:UOO ;)7.200
2.GOO 31.200
2.o;)() 2-!.IlOO
2.0;')0 2-1.(jfHJ
1.500 18.000
1.·too 1(i.80(l

225 2.700 300
15 180 20

(Conclue na 3a. página)

3.(iOO
:240

Tres interprete. glorio.os num roo

mance cuja f6rça dramática
jamai. se esquecerá!
Impróprio até 14 ano.

No programa:
Notícia. da .emaNa 45x24 - DrB

Preço.: Cr$ 6.00 e 5.00

870
758
(i(iO
34,2
310
21l(i

10.HO
9.09(i
7.920
4.H}!
3.720
3.552

i.mo
1.300
L200
700
(iOO
500

1(i.800
1:i.liOO
l-l.-!OO
IUflO
7.200
ti.OOO

São Paulo, 2 (E.) - Está

sendo esperado nesta capital
no próximo dia 5, de _janeiro,
o presidente Jose. Lmhar.es_,
que, segundo se aflrma, VIra

assistir á formatura dos ba
charelandos em Direito.
Adianta-se que acompanha

rão o presidente José Linhares
os ministros Sampaio Daria e

Raul Leitão da Cunha.
O presidente Linhares foi

aluno da Faculdade de Direito

de São Paulo e durante sua

estada aqui visitará a tradicio
nal Casa de ensino.

EsperadO em S.Paulo!Desastre _!viatório
Nova Iorque, 2 (U. P.) -

Um avião da "Eastern Airli

nes", procedente de Miami,
que tentava aterrisar no aero

porto La Guardia,. ultrap�ssou
a pista e submergm nas aguas
da bahia de Flushing. O apare
lho tinha 14 passageiros e tri

pulantes, dos quais um pere
ceu e 9 sofreram ferimentos.

ROXY H9je, Sa -feira, àl
,

17 e 19.30 horas
Pat Obrien - Robert Ryan - Ruth'

HUlIsey. Frtmk Mac Hugh r
Barton Mac Lona em

INFERNO NO PACÍFICO
Um longo beijo de dellpedida ..

E depois o combate .em trégua 'It:
inimigo, a luta frenética, sob ;;{

diluvio de fogo! )IIt
Impróprio até 10 anos ,.. JNo programa:

Notícias da .emana • DFB
Noticiário Universal· Jornal

Preçoll Cr$ 3,00 e 2,40

Posto

RITZ e ROXY Domingo
A maravilha de Walt Disney er&

c6res e .om

·

I·h d
VOCÊ JÁ FOI À BAHIA?

Finalmente I era a ;i��� �:�al:'co��:�;:tode etr:: ��
PAIo- 2 (E) _ F

.

libe-l trela. senllacionae.: Auror.:1 M�ra�
. ebl e, . 01 .

, da Dora Luz e Cal'men Mobno,
rado O comércio de g'asollna ú'rt\ espetáculo deslumbrante e

no Rio Grande do Sul. 1 .en.acional.
/

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
., N FLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------���,�---
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