
I,_"tooa ...-

) Chegará hoje a esta Capital, e'nlre 16 e 17 horas, o coronel Lopes� Vieira, ex-prefeito de Florianópolis, cujo espírito de iniciativa e de
trabalho foi uma página modêlo de administração municipal.

RIO 3 (Via Aérea) - Para assegurar os entendimentos
havidos entre empregados e empregadores, será assinado, bre
vemente, numa grande solenidade a realizar-se no Palácio do

Comércio, com a presença do presidente da República e do

corpo diplomático, a Carta da Paz Social. O sr. Álvaro Pôrto
Mortinho, membro do conselho diretor da Associação Comer-

\
cial, declarou, a- propósito, que a Carta da Paz Social será um

Florianópolis Sexta feira, 4 de Janeiro de 1946 H. 9572 monumento. Não se trata de uma concessã? do cdap�t�dl adO trab-
_�����������������������������������__���_

,b�ho, pre�iando e�e prop�cion�men� a �o ub� a e?-

A próxima Conferência de Segurança da América 1���e:;El��i�:;su�e�:g��;���:��re: ;��:e���ef���� ��t�:

Wasníngton, 3 (United) - caráter extra-oficial com vá- 3u - Os Estados Unidos não A· - 'G ' ·

Segundo �nformam, os �entros rias personalidades relaciona- tem agora mais desejos do que . sltuarao na reclapan-amencanos e os círculos das com os assuntos latino- tinham em outubro de firmar �
-diplom�ti�os desta capit3;l, a americano, deduz-se o seguin- um tratado de segurança com LONDRES, 3 (United) - Os membros da organização
Conferência Inter-�mer:cana te: a Argentina. esquerdista "EAM" que se encontram aquí atírrnam que con-

de Segu�'ança, dev�ra celeb�'al:- 1 ° - Vários membros do Os diplomatas indicam que tinua grave a situação do país. Há novamente o perigo de
se no �1O de Janeíro, nos últí- Congresso que se mostravam não existe razão alguma pura guerra, em virtude do govêrno de Sopoulis manter o terroris
mos dI3;s �e, rr:arço, a menos interessados em ir ao Rio de antecipar a data da conferên- mo fascista. Dizem, ainda, que 120 bandos de monarquistas

" que surja a última hora �lg�- Janeiro estão agora a caminho cia, a menos que termine de- armados continuam agindo na Grécia.

ma. surpresa. A conf'erêncía de Londres e não poderão pres- pois de 15 de abril. data em� devia cel,eb�ar-se a 15 de no- tal' o seu concurso aos proble- que começará em Washington Novemb�o último. I mas da Conferência de Segu- a Conferência Econômico-Fi-
Insiste-se em que os Estados rança. nanceira inter Americana.

Unidos tem grande interesse I 2° - Várias nações latino- Faz-se notar que o melhor
em que seja assinado o trata-l americanas que, em outubro tempo no Rio de Janeiro é em

do da segurança. Desde a data' se opu�eran: te�az�ente á, abril, mais de qu� em març<?
que se concordou celebrar a suspensao "síne-díe" ua conte- Entretanto, nmguem quer OPI
conferência, não somente mu- rência, parece que agora não nar sôbre a possibilidade da
daram os altos cargos, mas se mostram tão entusiastas suspensão. nem sôbre a data Duastambém a situação geral no pela celebração da mesma. do final da sua celebração.
continente sofreu modifica- ------

ções. Faz-se notar, a esse res

peíto, que a intensão primor
dial de convocar-se essa confe
rência foi a cooperação presta
da pelo Brasil durante a guer
ra e, em segundo, restabelecer

; a solidariedade hemísféríca,
devido á então recente incor
poração ás Nações Unidas da

Argentina.
De uma entrevista feita em

Brasil na. conferência da paz Três jornais �roibl-
RIO, 3 (Via Aérea) - Fomos informados de que o atual dos aos católicosgovêrno pretende deixar para o general Gaspar Dutra decidir .

qtcttnto à nomeação dos representantes do Brasil à Conferên- Goiania, 3 (Via Aérea) - O Acía=da Paz. Também o atual govêrno não pretende nomear re- Bispado baixou um aviso, diri-]

presetnantes junto à Austria, Hungria, Iugoeslávia, Rumânia gido a todos os seus prepostos
hierárquicos, proibindo a lei-

e Bulgária, pois as relações do Brasil com êsses países só se
tura de três jornais que se edi-

efetivarão depois da conclusão definitiva da paz. tam na região do Brasil Cen- CHICAGO, 3 (United) - O sr. Morris Fishen, editor do

tral. "Journal of the American Medical Association", declarou que

Indu�lado n gral. Rawson O aviso, distribuido 1')€10 pa-
a energia atômica poderá, e mbreve, ser empregada na cura do

.

I 'li dre Genésio Borges, secretário c_â_n_c_e_l_'._�_������ ���_������_

BUENOS AIRES, 3 (Un
í ted ) -- O Poder Executivo índul- da diocese, está assim redigi

tou das penas impostas posteriormente a 6 de abril de 1942, ao do: "Por ordem do exmo. sr.

ex-gal. expedicionário A. Rawson, general de brigada Osvaldo dom Alexandre Amaral, bispo
Barrnlorue Martim, ex-coroueís reformados Emílio Facciones' diocesano, comunico a todos os

e Bartolorné Ernesto Galo ao coronel José Manuel Belloso, ao vigários e demais sacerdotes
vice-comodoro reformado 'Juan Ruben Martinez, ao ex-tenen- dêste bispado, que à Santa
te coronel reformado Rafael Anael Lopes Paureguy, Missa, cientifiquem todos os

As penas foram impostas po�, delitos políticos e infrações fi�is ,de q�e for3;m p�oibidos,.os
militares. tres jornais abaixo citados, oe-

•
vido ao descaso, indiferentis-

E X E C U T A D O
mo e até mesmo a atitude hos-

I til que, vêm mostrando �ontra
a Igreja e Deus: "Correio de

Londres, 3 (United) - Na anunciar a execução de Joyce, I U b e r 1 a n d i a" "Estado de
Rio, 3 (Via Aérea) -

b
O gr I deç� o� CUm1[i�entos por

ce'lula do" condenados do cár- 11a- E amanha- serão afi Goí "
'

, neral Gaspar Dutra rece eu o I mo IVO o resu a o do pleito
� C< aman . -

-

laZ e "Gazeta do Patroci- general Mark Clarck o seguin-! presídencial do meu país e pos-cere de Wansworth, está pas- xados outros avisos declaran� nio". Para o fim, o importan- te telegrama: I so assegurar-lhe que terei, na
sando as suas últimas horas, do que a morte de Joyce fOI te é não lêr, nem assinar nem

" .' , suprema direção do Brasil, en-William Joyce, que adquiriu certificada pelo médico. prestigiar com anúncios esses �aIls - 27 de deze!llbro -

tre as minhas primeiras preo-renome com o apelido de Lord jornais, e os assinantes católi- A�lesentando a v. excla., c�m- cupações, elevar o grau, cada
n:aw-Haw, fazendo propagan- LEIAM A REVIS-'TA cos, convictos da sua religião pllme�t?S, pelo Natal. �er::llto- vez mais alto, entre as nOSS8.8
da em favor do "eixo" pelo rá- e em obediência hierárquica á �e fel,Ic�ta-Io pela ,con;"aglado- pátrias, da compreensão e so-
dio de Berlim, Próximo dele, O VALE DO ITAJAI Igreja, devem devolver suas la �lelçao ao supremo Po.sto lidariedade de que os soldados
Pierrepoint, carrasco oficial da assinaturas o quanto antes", nacional, fazendo ,:_otos pelo norte-americanos e brasileiros
Grã-Bretanha, examinou esta

• , suc�sso do �e� governo
..

para foram exemplares, (a) Euricoiarde o manejo. do cadafalso Churchill vira ao Brosil maior prestigío do Brasiil (a) Dutra".
:Onde Jovce será executado, Mark Clarck. -��--��-���__

amanhã� RIO, 3 (Via Aérea) - Fm vespertino veiculou que rumo- Respondendo, o general Gas- D -t-,Lord Haw-Haw foi informa- res correntes nos círculos diplomáticos dão como certa a vin- par Dutra enviou ao general eml Iram-se
o de que a sua última espe- da de Chnrchill ao Brasil, como representante elo govêrno in- Clark o seguinte despacho:
tança se desvaneceu ao negar-I glês a posse de general Eurico Gaspar Dutra. De acôrdo com "Rio - 29 de dezembro - Rio, 2 (E.) - O diretor do

e indulto o secretário do In-I tais rumores, outra personalidade indicada para a referida Retribuindo os cumprimentos

I
Instituto do Cacau, sr. Pauli

lterio.r. Esta, noite será afixa.do I missão ,é o ll_;arechal Montgomery, sendo todavia mais prová- pelo N�t.al, desejo-lhe as maio- no Jaguariba, demitiu-se do

.
aVISO oficial nas portas pnn-, vel a vinda ne Church íll. que esta ele viagem marcada para res felicidades pelo Ano Novo. cargo, bem como todos os

lpais de Wansworth, para �\I iami, uo,s Estados Cuidas, onde fará uma estação de veraneío.Í Com especial satisfação agra- I membros da diretoria.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Pruo rietarto e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Aro UXi

TABELAS DE VENCIMENTOS
Atendendo aos inúmeros pedidos de nossos pre

zados leitores, .reproduzimos hoje, em nossa segunda
página, as tabelas rela Uvas ao recen te a umen to de
vencimentos concedido ao funcionalismo civil e mili
tar da União.

Será um monumento que
honrará o Brasil

Rio, a reunião
chanceleres?

dos

RIO, " (Via Aérea) - Informa-se em meios dignos de
fé que a conferência dos chanceleres americanos reunir-se-á
no Rio, com tôda a probabilidade, em março próximo.

ameaçasgraves
LONDRES, 3 (United) - A notícia de que Molotov não

assistirá a primeira reunião da assembléia geral das Nações
Unidas, no dia 10 deste mês, aquí, fizeram cair as esperanças
de fac:il solução do problema do Irã e Turquia. Os círculos au

torizados locais afirmam que a revolta na Pérsia (Irã) e as

exigênr�ias russas na Turquia constituem ameaças graves para
a estabilidade da paz política no Oriente Médio.
- _-- --���----��-�-����_.�--

Um plano contra a bomba atômica 1
LONDRES, 3 (United) - O "Daily Mail " informa que os

ingleses tem um plano totalmente revolucionário contra a

bomba atômica, acrescentando, que êsse plano será apresenta
do dentro de três meses a um comité especial que o Almíran
tado designará.

energia otômíco para
a cura do câncer

Lançada candidatura 'de Stalina
MOSCOU, 3 (Reuters) - A emissora desta capital anun

ciou que o generalíssimo Stalin teve seu nome lançado para
a candidatura do Supremo Soviete nas próximas eleições. O
nome do líder russo foi sufragado pelos eleitores da usina de

energia elétrica de Moscou. Molotov também é candidato.

Outra e Clarck felicitam-se·

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mensal
850
950

1.05Q
1.150
1.250
1.'1-00
1.650
1.950
2.25U
2.700
3.300
:-L900
-l.500
.5.250
(i.OOO
6.75()
z.xoo
8.250
H.O()O
9.750
10.500
11.250
12.000
12.750
13.500
14.250
15.000

NOVO
Anual!
10.200
11.400
12.600
13.S00
1;),000
16.800
19.800
23.100
zz.noo
32.·100
39.600
·l-ti.ROO
54.000
63.000
72.000
81.000
90.000
99.000
108.000
117.000
126.000
135.000
144.000
153.000
lfi2.000
171.000
180.000

Posto

ESCALA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO EXERCITO
(TABELA III)

ATUAL NOVO

As tabelas de vencimentos do funcionalismo civil e militarl
São. as seguintes as tabelas de vencimentos que acompanham o de- Pr im. sarg; ou músico de J'l Ic�eto:l�l n. 8:5.12, que c?n,cede aU111Emto de venc�l1lentos ao. Iuncional is- classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S70 10.440' lAOO 1 (i.800 :

mo civil e. nllh�a� .e majora os �r�vel1tos dos ref'ornrados, inatIvos., peso �() sarg. ou músico de 2U classe 7ii8 H.096 1.:�00 1ii (iOO I

�Ioal. e�. disponihilldado e 'p�nslomstas, _ �el:l como eleva as ref'ercncias 3:) surg. Oll .músico de 3a classe 060 7.n20 1.200 14.'100 I
e salário dos extranumer�nos mensabs,tas. C�b,O

ou taif'eiro de 1" geral .. 3e12 .LI, (l-! ,iUO 8 ,100 IESCALA DE PADRoES ,�UMEIUCOS DE VENCIMENTOS ,la classe ou T. A. 2a geral. .. . �HO 3.720 suo 7:200
Classe ou

(lABELA 1) 2.a l'1. sold. naval ou T. A. 3a cl. 29U 3.552 ;)00 6.000 i
ATUAL NOVO Grumetes, sorteados ou recrutas

padrão Me�sal A!1-ual Mensal Anual do C. F. Navais .. _ . . . . . . . 22;")

� ?�g (�'6�0000 1 09�00 11.400 ,\prend. de mariu hcir-o I;'
� .........•..•.......•.... ;);) l. . ;) 12.(iOO _.' '._ "'

;{ •••••••••••••• 0.0 ••••• o. . • 650 7.800 1.1�)O 13.800
4 750 9.000 1.250 15.000
5 900 10.800 1.-1{}� 16.800
ti 1.000 12.000 1.500 18.000
7 1.100 13.20-0 1.650 19.500
8 1.200 14.400 1.800 21.1i00
9 1.300 15.vOO 1.950 23.400
10 1.400 1 ()·.800 2.100 25200
11 1.500 18.000 2.250 :!7.000
12 1.600 1n.200 2.400 28.800
13 1.800 21.600 2.700 32.400
14 1.900 22.800 2.850 34.200
15 2.000 2-l.000 3.000 :�6.1j0-0
16 2.100 25.200 3.150 37.800
17 2.200 21)AOO :3.300 39.liOO

198 •.................. �. . . . . 2.300 27.000 3 ....50 -1:1..100
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 2S.800 3 (iOO --1:3.200

;g 2.600 31.200 3:900 46.�0()
... • ••••••••••••• o' ••• , •• • • • 2.600 31.200 :{.!}OO 4ti.SOO
21 2.80ú :33.600 ·1.200 50.400
22 2.900 34.800 4.350 52.200
23 3.000 :-Hj.OOO 4 500 )! 000
24 3.200 38AOO ÚOO ií'7:500
25 3.500 42.000 ;").250 63.000
26 3.800 4fj.(5{)O ,).700 Li8AOO
27 '. 4.000 48.000 (i (roo -') 000
28 4.100 19.200 ';.1;;()

1_.,

')9
v v 73.800

� . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 4.300 51.600 (i.450 liAOO
30 4.700 ,:>(UOO 7.050 84.600
31 .').10-0 (il.200 7.650 91.800

• • •

ESCALA DE PADRõES ALFABETICOS DE VENCIMENTOS
(TABELA II)

ATUAL
Mensal Anual
350 ·1.200
450 5.400
550 e.soo
f}50 7.80(1
750 9.(){lO
900 10.S00

1.100 13.20()
1.300 15.600
1.500 lS.000
1.800 21.800
2.200 26.400
2.600 31.200
3.000 36.00(}
3.500 42.000
4.000 4S.000
-J.500 54.000
.) 100 (i1.200
5.500 ee.unn
(i.OOO 72.000
6.500 78.000
7.000 84.000
7.500 90.000
S.OOO 96.000
8.500 102.000
9.000 108.000
9.500 114.000
10.000 120.000

Gal. Divisão .

Gal. Brigada , .

Coronel .

Tenente-Coronel .

Maior .

Capitão .

Primei l-O Tenente .

Segundo Tenente .

Aspirante a Oficial .

Sub-Tenente .

Sargento �.iudante .

1° sargento músico la classe ..

2° sargento músico 2a classe ..

3° sargento músico 3'1 classe ..

Músico de 4a classe .

Cabo ou cabo motorista .

Soldado clarim de la classe ..

Soldado ela/rim de 2a classe ..

Soldado art. ou mal. engajado
Soldado engajado .

Soldado eng, esp. e mecânico .

Soldado clarim 2a cl. mob. .,.
Soldado artífice mobi lizávcl ..

Soldado csp. mohílizável .

Cadete 1° e 2° anos .

Cadete 3° ano .

Soldado art. não mobilizável ..

!'ioldad'O conscrito mobilizável .

Alunos das Esc. Preparatórias.
Soldado eng. empregado .

Soldado mob. cmpregado .

Soldadü não ]]lob. empregado .

Soldado vaI. ou cronscr. não
1I1Ob........•....••••••..•

Mensal Anual .:\Iensal
5.800 (i9.600 8.70!}
5.000 60.360 7.550
4.150 4H.800 6.200
3.GOO 43.200 5.400
3.160 37.920 4.750
2.610 :�1.320 3.950
2.060 24.720 3.100
1.730 20.760 2.(iOO
1.380 re.seo 2.050
1.3S0 ie.seo 2.050
1.().(I0 12.000 J.500
870 10.440 1AOO
75S 9.09G 1.300
(i60 7.920 1.2()O
-l50 ;")AOO 800
342 ,U04 700
342 U(}lt ;-);")0
314 :�.768 500
314' 3.7(i8 418
296 3.5;")2 3()O
296 3.552 :l!iO
284 3.408 340
243 2.911) 324
171 2.052 228
90 1.080 120
150 1.800 200
104 1.248 138
S4 1.OOS 100
75 noo 100

2�)O :Li52 ;�(j0
84 1.008 100
32 :�81 .H)

3') 384 �n, �

x: �:::

Anual
104AOO I
90.fiOO
74.400
fi4.800
57.000
47AOO
37.200
:U.200
24.HOO
24.600
18.000
lG.800
15.600
14.400
9.(iOO
8AOO
s.eno
(-;.000
5.016
4.320
4.320
4.080
3.888
2.73ii
1.440
2.400
l.ii56
1.200
1.200
-l.320
1.200
480

VENCIMENTOS

270f!
180

i
3.(iOO·
2·tO I

!
NOVO IMensal Anual

Posto

DO PESSOAL DA AERONÁL'TICA
(TABÍ�LA V)

ATUAL
Mensal Anual

ESCALA DE REFERBNCIAS DE SALÁRIOS DE EXTRANU:\-IERÁRIüS
MENSALISTAS

.•

(TAB:f:LA VIrI)
ATUAL

Mensal An ual
25n :�.O()O
:�OO 3.(iOO
:{51l 4:200
·HlO -1.800
-150 5.400
soo (LOOO
550 e.eon
(iOO 7.2()(t
G50 7.800
700 8,400
7,iO !l.OOO
SOO !UiOO
1-150 10.200
noo 11l.800

1.0nO 12.000
1.020 12.240
1.075 12.900
1.100 13.2nO
1.150 13.800
1.200 14.400
UOO I5.fiOO
1.400 1 (i.800
1500 18.000
1.(iOO 19.200
1.700 20.400
1.710 20.520
1.800 2UiOO
1.900 22.800
2.000 24.000
2.100 25.200
2.200 2!iAOO
2.300 27.(iOO
2.400 23.S0n
2.500 30.000
2.600 31.200
2.700 32.400
2.800 33.600
2.900 34.S00
3.000 :�(i.OOO
;L)OO -1-2.000
1.000 48.000

:\[a I. do AI' , ..

:'Ilajor Brigadeiro do Ar .

Brigadeiro do Ar .

Coronel Aviador (JU Coronel ..

Tte. cor. aviador 011 tte. cor .

:'Ilajor a viador ou major .

Cnp. a viador ou capitão .

l" l en entr- av. ou 1° tenente ..

2° t cncnte HI'. OLl 2° tencnte ..

Aspiran.to a Oficial .. _ .

Sub-Oficial .

1° sargC'nto ..

2° sargento _ ..

3° sargen to ., .

Cabo _ .

1 ° sarg. músi co c/Mestre .

Mús ir-o de 1" classe .

Músico ele 2" classe .

:'I1úsil'o de 3a classe _ .. , .

Sold. C. T. Eng. (1 a classe) .

Soldo C. T. Eng. (2a classe) ..

Soldo C. T. :'I10b. (1a classe) ..

Soldo C. T. Mob. (2a classe) ..

Soldado de la classe .

Soldo 2" classe engajado .

Soldo 2a classe Mobílizável ..

Sold. 2" classe não mob íliz.ável
Coz ínheiro de classe mór .

Cozi nheiro de I a classe .

Coz i.nhcirn de 2" classe .

Alfaiale de classe mór .

Alfaiale de la classe. _ .. , .

Alfaiate de 2a classe .. , .

Barbeiro d(:' classe mór .

Barbeiro de lU classe _.

Barbeiro de 2a classe .

Sapateiro de classe mór .. _ .

Sapateiro de P classe .

Sapate iro de 2u classe .

Copeiro da classe mór .

Copo nr-rum. de la classe .

Cop. arrumo de 2a classe .

Cadete de curso prévio .

Cadete 1° ano . __ .

Cadete 2° ano .

Cadete 3° ano , .

Referências

T
U
!lI
TV
V
VI
VII
VlfT
IX

......... j .

;i.800
.'i.030
.J 150
:�.600
:l.1 fiO
2.Gl0
2.080
1.730
1.380
1.380
R70
7;")S
060
:�42

1.f)O{)
SiO
75�
(i(iO
:�72
:H4
:342
2S4
:314
290
')?'--;)

75
1-:70
730
590
870
no
ií90
:")90
."):34
lH2
.")90
;")34
-[92
·HJ2
�35
37,)
!)f)
\lO
120
lii()

• • •

69.liOO
{iO.300
-[\J.SOO
·f,'L20fl
37.920
31.320
24.720
20.7ÜO
16.5liO
16.500
10.,Wl
9.096
i.920
4.104

12.000
10,440
9.09G
7.920
-!.4(i4
3.768
·U04
3AOO
3.768
3.552
2.700
900

l(J.HO
S.760
7.0S0
10.440
8.7!i(J
7.080'
7.0S0
(iA08
5.90-!
7.080
(iAOI-I
5.904
;).904
;").220
4.500
LOSO
1.080
1.HO
1.800

8.700
7.;j5IJ
(i.200
;UOO
-1.7iílJ
:-1.950'
:3.10()
2.(iOO
2050
2.05()
IAOO
1.300
1.200
700

1.S00
i.rno
1.:-100
1.200
.")50
5(1)
520
360
500
3(iO
:-100
100

LjOO
1.200
900

L')OO
1.200
\l00

1.000
ROO
(jGO

1.000
1-:00
6()()

1.O()O
SOO
fHiO
120
120
Hill
200

:Mensal
750
SOO
850
!lOO
9;')0

1.000
1.0:')()
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.3';()
1.400
1.500
1.:");)0
UOO
l.G5()
1.700
1.800
1.950
2.100
2.250
2AOO
2.550
2.(iOO
2.700
2.850
;�.OOO
3.150
3.300
:1.450
3.600
:3.750
3.900
1.(l50
4.200
4.350
-1.;jOO
;").2.")0
(i.O()O

llHAOO,
90.1)00
nlOo
li4.S00·
57.000
47AOO
:�7.200
:11.200
2UOO
2-!.(iOO
1(i.800
15.GOO
I·UOO
8.400

18.000
1(i.�00
15.(iOe
1 � .'100
6.(jOO
(i.O-OO
(i.240
IOSO
n.neo
1.:l20
3 (iOO
1.200
lS.000
1-1.400
10.S00
lS.000
1 L400
10.ROO
12.000
n.eoo
i.!l20

12.000
9.(jOO I7.920
12.000
9.1100
7.H20
1A40
1.l40
1.920
2.l00

NOVA
Anual
!l.OOO
�)'(iOO
10200
10.S00
11.100
12.000 f

12.(iOO
1;{.200
13)WlI
HAOO
1 ;i.OOO
15.(500
lIi.:WO
1fUíOO
18.000
18.(iOI)
19.200'
19.800
20.400
21.(iOO
23.400
25.200
nooo
28.S00
:�O.(iOO
:-!1.200
:�2 . .J00
3.J.2()O
:-!(i.OOO
n800
39.(iOO
.J1AOO
.J3.200
-l;j.OOO
·!(i.800
'IB.fiOO
50AO()
;;2.200
;i 1.000
fi:�.(l(lO
72.000

PERCENTAGEM PARA CONCESSÃO DO AUMENTO A IXATIVOS E

PENSIONISTAS
(TABC,LA IX)

x ..

XI .

XIT .

S/N .

XIII , .

XIV .

S';'I[ .

S/N .

XV .

S/N , .

XVI .

XV11 .

XVIII .

XIX .

XX .

XXI .

S/N .

XXII .

XXIIl .

XXT\' .

XXV •
.

xxvr .

xxvlr .

XXVrrJ .

xxrx .

XXX .

XXXI .

xxxn .

xxxm ..

XXXIV _ .

S/X .

S/X .

VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MARINHA
(TABl�LA IV)

ATUAL
.

Mensal AmuaI
;;.800 (i9.60fl
S.030 (iO.3m
-J.150 4H.SOO
3.(iOO '!:-!.200
3.1fiO :n.92f'
2.610 3D20
2.060 24.720
1.730 20.7GO
USO 1 fi.;")(i()
l;jO 1.800
!)O 1.080

1.3S0 1<i.50O

Provento ou Pensão %

IAlé 2iiO - -

.

NOVO De + de 250 al- 300 _. - , ' .

Mensal Anual De + de :lOO atô. ;1;iO .. ,
, .

S.70f' 10-lAOO De + de :�ilO alô c100 -
.

7.5ilO 90.(jO() De + de �OO até 4;")0 ,
.

(i.200 740400 De + de -1;")() até ,")()O -
,

;'i.·100 (;4.S00 Dl' T de ;")00 alé ;';")0 - - . - - .

4.750 ;)7.000 Dl' _(_ de ii50 ai .., fiOO .

3.!l50 17AO() 1)e + dl' fi()O até (i;jO - -
-

.

:uno 37.2()() De + de fi;-)O att' 70(1 - , .. , .

2.GOO :H.200 De _(_ dt· íllll ;lli' 7iiO ,

- ..

2.0;'0 24.(i{)() De + dl' 7;j() :llt' SOO -.,

.

200 2.100 De + de I·mo ;tlé 8:")0 ,

.

120 lAIO Ile + dl' 8;jO :lll� 900 _
..

2.0.')0 24.600 De + de !)(III ..........................................•

Posto

Vice-almiran [e .

CO!l!ra·aIm iral1t(· .

Cap. ;\far e Guerra .

Capilão de fnllgala .

Capitão de Corveta .

Cap. 1('nc,l1<le , .

Primeiro lenente .

Segundo tenente .

(;wlI'r!a-Il1ari nba _ .

Aspiranle ú!l. ano .

Aspir,llIle em geral '

Sub-Oficial .

de aumento
200
170
1,15
125
JL")
10f)
9;;
l\ii
1-:1l
7;")
70
(ii)
fiO
ii;'
50

!o\ D'" M t ti, lar! o a u no

f Redacúo c trfic.nas' Ú rua JO;�lP
Pinto 11. 5

. DIHETOH DE HEDACÃO'
I .1. Domasce 110 da Si'lva

-

I ASSINATURAS
Na Capital

! Ano c-s

80,0�S�Semestre Cr$ 45,00-
! Trimestre Cr$ 25,0
! Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,0&-'
I Número avulso c-s 0,4o-t! Número avulso

I domingo.. . Cr$ 0,5ftr!'
I No interior I
t Ano c-s 90,00>1,
,Semestre Cr$ �.',OO-
i Trimestre CioS 30,Of)'

I
Número avulso CrS 0,5&

I
Anúncios mediante contrat(»l,

'lOS originais:- mesmo ná .. ·

publicados, não serão

I devolvidos.
I A di reção não se' respon-

I' sabiliza pelos conceitos

I
emitidos nos artigos

assinados

Prezado leitor
A sua sugestão ncs é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto
desejaria lêr algo. diàrilmente, neste iornal?

- Qual das nossa

secções mais aprecia?

BRITO
O alfaiate indicado
rjr adentes 7

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PR1�ZA])O LEi'j UI-(: "e u que 'llr

inte-cssa e, realruente, uma Ilr,vid�ncia.
para endireitar o que estiver errado o�:.
para que ale urna t a lta U;'lO se repita; e·

!\AO o escândalo que a sua reclarnaçl
�

0:1 queixa jl1id'.:r;l vu- a causar', ent.anu

nhe.a á SECÇÃO RECLAMAÇõ'
de O ESTADO, que o ""'O será le

St:l11 demora ao conbecnneu rc de q

de direito, recebendo v. s. uma inforlPa··
çào do resultado, embor-a em alguns ca-

sos lião sejam publicados nem a reeI)

mação uem a providencia tomada.

APENAS c-s &,00
Com essa ínfima quantia V

está auxiliando o seu pró'
Contribua para a Caixa de &l1l4I
a08 Indíaentes . de Floria,ópelil.

. RETIR.4RrLll SUAS CANDI·.
D.4TURAS

Tôdas as bebidas, inclusrve
fabricadas cm outros Estad
retira rarn suas candidatur
para reinar nos lares cata
nenses, - em vista da certi
ma vitória do aperitivo KN

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Ger
cia e preencha a nossa "ficli�
informações úteis", dando
as indi<:ações possíveis, que.
mos prazer em recomendá·lo
aDo: int('re<;;saclos na aquisição
bons füncionários (as). ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENXURVida�ocial Rio, 3 (Via Aérea) - Devi
do ás últimas grandes chuvas,
os rios do centro do país estão
subindo assustadoramente. Na
Serra da Mantiqueira caíram
várias barreiras, impossibili
tando o tráfego. O ramal do
centro foi interrompido devido
á cheia do Paraibuna. Os pas
sageiros estão sendo baldeados.
A Central suspendeu a recep
ção de carga. Também foi in
terrompido o tráfego na rêd=
mineira de Viação, principal
mente para as estâncias hidro
minerais. O RI') ficou, ontem,
sem leite. Enquanto isso, as

últimas previsões do serviço de
pluviometria adiantam que o

São Francisco está subindo ca

da vez mais, transbordando
em vários pontos. Já se acham
inundadas as cidades de São
Francisco, Januária e Manga
Devido á queda de barreiras,
próximo de Itapiava, ficou in

terrompido o tráfego ferroviá
rio de Petrópolis para cima,
com Minas e o Estado do Rio.

-

ASIVERSÁIUOS:
•

TITO CARVALHO
Assinala a data de hoje o

.aniversário natalício do jorna
lista Tito Carvalho, atualmen
te emprestando o concurso de

sua brilhante pena à imprensa
do país, por intermédio da Asa

Press, conceituada empresa no

ticiosa.
'f'A presença do ilustre aní
�rsariante em nossa Floria
nópolis, enseja aos seus mu

lIleros amigos a oportunidade
das felicitações pessoais.

ALAIDE PEDREIRA NOCETI
Fez anos dia 2 do corrente a

exma. sra. d. Alaide Pedreira
Noceti, espôsa do sr. Mário
'Noceti, gerente da secção Au
to-Shel da importante firma
Carlos Hoepcke S. A. desta

praça.

.:i: * *SILVIA MACHADO NOCETI
Passou dia lOdo corrente o NA REDE MINEIRA DE

aniversário da exma. sra, d.1 VIAÇÃO
Sílvia Machado Noceti, espôsa I

F,,'lo, � (Vi.a Aérea) - Um

rl� sr. Nilo �oceti,. funcionário /' vespertu;o .

informa que em

to Estaleiro Arataca. consequencia das chuvas que

t --

I
vêm c�indo r;os últimos dias

I
Fazem anos hoje: no pais, ? trafe&o, ns: C�ntral

,

D dr. Raul Bastos: do Brasil, esta prejudicado.
a srta. Judith Gculart ; Adianta que o rio Paraibuna
o ceI. Eugênio Trompowsky transbordou, cobrindo os tri-

'Taulais' lhos. Acrescenta que foi inter-
a m.e�lina EHzabets Gomes' rompido o tráfego na rede mi
a srta. Ahba Maria Fontes.' neira de viação. A cidade ficou

ontem, sem leite, devido ás
-VIAJANTES: inundações. Afirma que as en-

RAUL LIGOCKI chentes dêste ano apresentam-
Acompanhado de sua exma. se mais violentas do que em

.tamília visita Florianópolis, o 1945, tenden�o a aumentar
sr. Raul Ligocki que já há aI-I �a�a vez ,maIs o volume de

. guns anos reside na cidade de agua. O,:tIO despacho de Sa1-
-Curitiba, onde ocupa o alto} vador, divulgado !_)elo mes�o
�go de Chefe da Secção dei vesp�r�mo, anuncI<:, qu� o no

;,eneficios da Caixa de Apo-I Jeqmtm.honha SUbIU tres .m,e
, ·éntadorias e Pensões dos Fer-I tros, admntando que c::mtmua
�roviários. chovendo nas cabeceIras do

VIAJANTES ILUSTRES rio.
� '" .

Procedentes de Bl'Usque, com
_

<destino a Montevidéo e Buenos NO INTERIOR DE MINAS

Aires, estão de passagem pe-I Santa �ita, Ja�utin�a, (Mi
Ja n008a Capital as exmas. sras. nas Ge:'aIs) 3 (Vl� Aerea! -:
·d. MarlÍa Renaux Buckmann, Em Mmas GeraIS COr:tI_n�la
,e Alma Renaux, esta última c�l�vendo em todo o mUlllclplO,
.;acom�anhada de suas filhas, dlflcu1tand.? os trabalhos de
.:as ge'ritis senhoritas Ilka-I!la-I reconstruçao das estrada� de
:ria e Ruth-Ivone. !ferro.e de rodagem. As a.guas
Ss. ss. viajam via terrestre

el· do,s
nos Banan�l e Jacutmg<:"

�-deverão incorporar�se, em Pon- afluentes d? RlO Preto: COr:�l
ia. Groos·a, a uma. caravana de nuam submdo assu::;ts:�ola
turistas brasilelTos que visrta-I mente, ameaçando a regIao.
-lão as :e�ública� �latinas. A I EM sXN�X RITAAs dlstmtas vlsItantes tem.

. R' 3 (V' A' ) _ F 1 n-muito cumprimentadas I ;0, . �a erea
.

a a_

e-por inúmeras pessoas das re-.
do a Me:-ldlonal, ? �refelto d.

]ações da tradicional famíla I Santa Rlta �acutmga, conSI-

.tenau�_
. derou constnst�or o aspecto

DR. ABILIO RAMOS qu: e�volve a CIdade em C0nse-

Está em Florianópolis o aca- quencIa ?as enchentes. As�n-
1a.do advo ado Dr. Abilio Ra- tes nos rIOS Bana.nal e Jacutm
lllos, proc�rador da importan. ga ,foran:;t d�strmdas, fato qu.e
'te firma. Antônio Ramos S. A_ esta preJudIcando as comUlll-

<le Itajaí. •

Ss. que está hospedado ne

loteI La Porta, tem sido mui·
to visitado pelos seus illÚme·

Vva. Eugênia Farias de
Aquino

particioa ao. parentes e pes
soa. amiqas o contrato de

casamento de ..eu filho
DoMINGOS.

com a unhorita Maria de
Lourdes Cardoso.

amigos.
('ONTRIBUA

ra a Caixa de Esmolas aos Indj.
ent..1I rl .. FlorianóPolis.

I Domingos e Maria de Lourdes

I,
Confirmam

e carrinho
um, para criança,·

DIU pOUCO USO e ar tigo tino.
Idt'm, mala armá'·io, .em bom
stact" de c()nqerv'lção, de soli·
ez in 'lul g 4f e m'ài to u tU par a I�����������������======�-��=�==�===

��;;��:io?!i )��:,�gIVi��, 3 (�!�!�_ Se!���Ube!s no�!�S!�_
Gravatas, Pijamr::s )lomáticos, está próxima a partida do novo embaixad{)r russo

eia�dal melhores, pelos me- jara o Brasil, sr. L. Yokov Suritz. Com segun'"nça, podemos in
res preços s6 na CASA MIS iDrmar que nos primeiros dias deste mês partirá para a Rús-
JLANEA - RuoC. Mafra, 6 fia o nosso embaixador alí, sr. Pimentel Brandão.

Florianópolis, 1-1-1946

R A DAS Sindicato da- Indústria de Fósforos
cações ferr?viárias n.a região.. do Rio de JaneiroSanta RIta Jacutmga, (MI-
nas Gerais), 3 (Via Aérea) IIUPOS'fO SINDICAL DO EXERCíCIO DE 1946
É contristador o aspecto da cí- Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de
dade em consequência das en-

segurança estabelecidos dentro da base territorial inter-esta

che?t�s dos rios Bananal e ,Ja- dual do Município elo Rio de Jan�iro (Distrito Federal) e d�scut�nga. As pontes foram ues- Estados do Rio de Janeiro, ele Sao Paulo e de Santa Catart
truidas e dezenas de casas ca�'- na, que é de influência dêste Sindicato, que o Imposto Sindic�lregadas ,pela �orrenteza. Mm-l do exercício de 1946 deve ser recolhido ao Banco do Brasil
tas farnílías ficaram s�m teto, I s. A. ou agências mais próximas do mesmo Banco, durante o

completamente desabngadas. mês ele janeiro de 19/!6, de acôrdo com os artigos, 580, ?86 e

.

x x x

158"7 da Consolidação das Leis do Trabalho, (Decre<to-��l n.
PETROFOLIS ATINGIDA -

459 de 1-5-1943 publicado no "Diário Oficial", da União, de
POR �?RTES .CHUyAS I ��8-1943). '

.P�tropolls, 3 (VIa Ae�ea), -

Êste Sindicato está expedindo pelo Correio, em registra-
A CIdade ,vem s�ndo, ha. c�rca do, as guias próprias para êsse recolhimen�o, e pede áqueles
de um mes, açOlt�da pOl �h�- que, por qualquer motivo, não receb-erem �lta� gUla� em pr�vas a�ompanhada", nao l�IO, zo razoável, dirigirem-se à Secretaria do Sindtcato, a rua Me
de rajadas de vento. A�Hlm, xico 11. 16S-80 andar, 110 Distrito Federal, solicitando os im-
antem, o temporal que ae.3a- - .

pressos proprlos.
._bou neste município causou

Rio ele Janeiro, 20 de dezembro de 194::>.
enchentes nos bairros. �eg!3- João Dale Diretor-'presidente.traram-se, em consequencla,

'

-==-
___

desabamentos, paralisando 01 U 1-
� -

Cinemastráfego.
* * *

!'1e 19lao
Catoticismo

O SANTO DII"t, ""IA DESLUMBRANTE "FEÉRIB�"
.. III JAMAIS APRESENTADAr

3 DE .JANEI!l0 Depois de amanhã, domingo,Sta. G_enove,·a, Virgem
, prosseguindo em sua série vi-

Xa�ceu ,<:reno\'eYil em Naterra,
toriosa, O Cine Ritz, apresenta

em 422. Con�ava apenas � anos, rá a inimitável orgia em côres
quando por ai ?assaya o BISpo s.

e sons _ Você já fui à Bahia? ...

Germano, (). apostolo da Breta�ha Quem viu o "trailler", queMenor, Acudiu o povo para OUVI-lo
está sendo exibido no Cme

e vê-lo. Pregal1�lo o santo. prelado, Ritz, não deixa de ficar empol
I·iu. uma menllla. de CU,IO rosto

gado com tanta beleza e tanta
saiam como que raios �e luz celes-

coisa bonita, que se desenrola
tia1. Acabado () sermao, voltou-se

ante os olhos maravilhado) do

floveA roo do Estado para ela � Bispo. p,ergl1J1tando-lh� espectador ...11 o nome. Genove va e meu nome

'I
Todos os grandes cronistaso SJ'. Interventor federal no Es

foi ares osta _ "Amas a Deus?" ,.

tado assinou. entre outros, 05 se-
.

_P •

.

"5 ° ' e técnicos en1 desenho se �a-
gui ntes atos: prosseguiu o Bispo. -

.

s amo.
nifestaram com fartos eiogros

_Dmet'!s de 2 de janeiro de 19 Ir,
'.

Só por Ele. é que eu �-wo". excl�- e rráses de pura satisfação pe-o L'\TER\ E:'\TOR FEDERAL RESOL' E

Imou a mernna. Comovido com

taIsj' 1
.

Temos comen-Rrtiiicar
, -. f' nt an- � que vITa.m. . .

. .

o ato de 17 de abril de 1945. que reformou demonstJaçoes de e. o sa o
tarios de jornalistas desenhís-

Antonio Tonera Júnior .. cah� da ForGa Poli· I tistite deu-ll:e UI��!. moe�a . co�. tas, escritores e músicos,
.

à
c ia l do Estado, por ter sido Julgado p�rm.ane.". uma cruz, dizendo: Esta.e tua �l- nossa frente. Tantos, que senatemente Incapaz para o serviço militai

",
a

vls'l vina e teu bra.zão. "No dia segum- ,. t " _1 t _

la do laudo médico, percebendo o vencimento
'D

abor recído ranscreve _OS O

anual de CrS 1.128,00, quando deveria ser de
I
te consagrou-se (,enove.va a �us. dos ...

CrS _1.279.20. de acordo com o decreto-lei n. Te�'e o_dom da. profecia. Predisse
"Você já foi à Bahia?", com

l.34/�'o��e:;.:de Junho de 1945.
a lllYaSa� dos Godos e mudou-:e porta em seu elenco figuras �i-

De acônlo com O" arti,,", 12 e 15. item V. par.a ParIS, �ue, seg1.��do outra pIO- vas! É a completa revoluçao
do decreto·lei n. 572. de 23 de outubro d" feCla, deveria ser sltlada. Quando, na técnica moderna... O Pa-
1941:

.

dura,nte o cêrco, fultavam os víve-
to Donald dançando em frenteAntenor Tavares para exercer. CO.�10 ,�b<tl- I res. achou ela lueios de os introdu-
d· A . . M· d "O� Quin-l11to, o carg<> de Sub-Oiretor. padrao P (Pe· I

. .
•

d.
e ulola lra.n a. ;$

,.

nitenciária do Estado). do Quadro ú"ico do ZI)' clandestInalT!ente. D�ols .15- dins de Yáyá". .. Que mUSl-
Estado, durante o impedimento do respectivo ti). ameaçava um �e:lg0 mUlto

cas! Que colorido! Que ale
titular. Rubens de Arruda Ramos, que exerce, maior: aproxim;lva-sc Atila, o Fhi}-

PTia1 Que divertimento! Vo
em comissão. o cargo de Dlreto\· da mesma

gelo de Deus, COJU suas hordas bár- .::>,
•

_
. t

A

d _repartição. ces vao gos ar como que, e�
P",rtarias de 31 de dc:c",b,·o de 1945 baras. O pOVO quis abandonar a

te filme e olhem que em Cun-
o I\"TERVEl\"rOR FEDERAL RESOLVE cidade. MaiS Genoveva exortava-o

tiba êle está rodando ha duas
Co 1!ecde,· <fispcnsa: à penltênda e confiança em Deus

semanas, batendo todos os ''1"e-A José Prá, da funç50 de sub·delegado de . . ,. .

Polícia do distrito de Ãguas Brancas, no mu.
Átila mudou de ltmerarlO, e a Cl-

cords" de bilheteria! Será que
nicipio de Bom Retiro. dade estava salva. �Iorta. a santa

aql_\i, em Florianópolis, nós
A 1\1arti"ho Luiz Inácio. da funGão de l' não foi esquecida P:.u-ís escolheu-a tanlbém va.mos bater o "re

suplente do sub-delegado de Policia do distrito
para sua padroeira, dedkando-Ihe cord"?de Sangão. do município de Jaguarun:\. .

Designa.·: uma magnífica igreja. Cantando eu direi a toda
Virgílio Alves de ZI'Iorais para exercer a 4 DE JANEIRO gente: Você .já foi à Bahia?" é

função de l' suplente do sub·delegado de Po- S. Gregório, Bispo a maior festa para os olhos quelicia do distrito de Ponte Alta, no município Gregório, descendente de uma t t I Ede Curitibanos. jamais vimos nes a erra. se
f d .faml'lia sen.atória, foi' êle mesmo voce' nao- acredl'ta, va' ver deAgenOl' Waltrick para exercer a unção e

seg\1ndo suplente do sub·delegado de Policia durante 40 a:nos senooor e conde
perto O que o grande Disneydo distrito de Ponte Alta, no município de de Autun, (França). Tendo-lhe mor-
creou para todo mundo se ma-Curitibanos. .

1
po,.t,,,,·a. de 2 de ja."eiro de 1946 rido a esposa. renunCIOU a qua -

ravilhar.
O J:'-iTERVENTOR FEDERAL RESOLVE quer cargo, empregando tôdas as Não é conversa mole: é mes-

Designa.,·: suas fôrças e seus halVeres em obras
mo extraordinário o filme. On-

José Félix Vieira, sargel1to da Fôrça Poli- de caridade. A austeridade de sua tem estive conversando com ocial do Estado, para exet"cer a função de De-
legado Espccial de Polícia do município de vida impressinonou tanto 'O povo meu amigo L V. que chegou
Rodeio. que êste o aclamou como Bispo de de Curitiba. Ele viu "Você já

Langres. Preparou-se para assumir �i à Bahia"? duas vezes. Não
esta dignidade, ainda que a contra- tem palavras que possam ex
gosto, por orações e jejuns. Este primir seu encantamento. E
cuidado mereceu-lhe a bênção de

se ficar até Domingo aqui êle
Deus. Pois, nos longos alnos de seu declarou-me, vai vêr de novo ...
episcopado, foi um verdadeiro pai Aquilo é "alma da gente que
para tod.'os, mas, em especial, para sae a dançar e a cantar pelas
os enfermos e pobres. Um forte

ruas com a insinuante Aurora
estímulo na sua atividade incansá- Miranda. .. Aquilo é um pe·.
veI e nos esforços por sua santifi- daço do Brasil que vamos ver,
cação achou na devoção de s. Be- colorido, ritmado com músi
nigno, cujo túmulo descobriu em cas divinas. .. Bem. Vocês de·
Dijon. Morreu Gregório em 541 e vem estar agoniados como eu
está sepultado ao lado de s. Benig- para vér p�ta rannTHha ...
no. Calma, mi.nha "-Sente. Doyníngo

teremos muitas sessões. Todos.
P0derão ver... Calma. que lá
chegaremos. .. Senão ...

A. S.

EM SÃO LOURENCO
São Lourenço, 3 (Via 'Aérea)

- É indescritível a enchente
nesta cidade, cuja metade es

tá submersa nas águas do rio
Verde. Foram verificados desa
bamentos sem danos pessoais.
A vida da cidade está paralisa
da e o povo utiliza-se de pe
quenos barcos. Em certos pon
tos. a água atingiu até 10 me

tros de altura.

I

I
Frandsco da Silva Cardoso

e espõsa
pQrticipam QOS parente. e

pessoas amiqa& o contrato d..
casamento de sua filha
MARIA DE LOURDES;

com o sr. Domingos Fernan
deli de Aquino.

ESPIRI'I'ISMO
Gomo de costume, realizam

se hoje, às 20 horas, pales
tras doutrinárias, nos seguin
tes Centros Espíritas, desta ca- Menezes, à rua Chapecó s/no
pital: C. E. Avaújo Fi!?,·ueredo, Também no C. E. Paulo de
à rua Pedro Soares 16, A. S. Tarso, no Estreito, à rua Ca_s
Fé e Caridade. à :'U8. Fernando tro Alves 141, haverá seS3ao
Machado 51 e C. E. Bezerra I doutrinárIa, às 19,30 horas.
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\fjhri!idade!
�.�",�"".1� r
ti v,"�� �

FI

��<lll ,.'1>. &w�g�hr.
Com o tratamento pelo reput'Jf1r pro

duto OKASA. - A base de liol"lno"'t>1l

(extratos gÜiJldu:ares) e Vitamulu:" '1eJ_e.
cíonadas. OK;\SA é uma mNllCaçacr
racional e de a.�t;1. efícaeia terape1Hica.
em todos 08 casoa lizadoB diretamente
a perturbacões das glândulas sexuaes,

OKASA combate vigorosamente: tra
cue-a sexual em todas fi. idades, sob ..

fôrma. «e ir;.duficiência g-lall(lular ou víta
mínal, senilidade precoce, fadiga e perde.
de memoria. no homem; fri;r!dez e toda
es perturbações de origem ovaríans,
idade critica, oneaidade e magrez�, fla
cidez da pele e rugosidade da cutís, na
mulher. OKASA [tmnortado diretamente
de Londres) proporciona Juventude.
Sande, Força e VIg()r. Peça fórmula
"prata" para homens e '''rmuJa "ouro"
para mulheres, em todas as 1>oa8 Droga
ria. e Farmacias In!ormaçõe" Q,pedldo,
/A{l Distr. l"( odutos ARNA. - Á.... ruo
Braaeo. 109 B.to.

I S a fia uenal
"'.

CONTEM

II
OITO El.EMEN'1'OS To�ncos:

;:' ARSENIATO. VANADA.
TO. FOSFO�OS, CALClO

I' ETC
.

� romen DO CEREBRO
. TONICO DOS MUSClJLOS

0, Péliaol. Depauperado••
Ellqot.dol. Anêmicos, Mã ••
�tI. criam Mlgroi, Cri.nçae
uquiticOD, ,.c.b.rio • tenl-
ficação ge,.I do org.nhmo

A mais importante Companhia de Capitalização do América do Sul
Amortização de Dezembro de 1945

No sorteio de amortização realizado no dia 31 �]e Dezembro de 1945 foram
amortizadas o.s seguintes combinacões:

OC:P (GZ ONB fY,!,) \71G' XPV
Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,

poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm d i re i+o ,

Sede Sccio.l : -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para <.> Estado de Santa Catarina: -- FLORIANÓPOLIS

Rua. João Pinto, 13 -- Sobro Próximo sorteio em 31-1-46
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

MISS}-\.
Major José Rodrigues Lopes

t
José Lupercio Lopes, fi
Ihos e netos; Josá Booner
ges Lopes. ospôsc , filhos
e netos; Maria da Glória
Lopes da Cunha e esp ôso ;
Maria Magdalenc Lopes
Sant'Ana, espôso filho.

e netos; Maria Clemen tino Lo·
pes Fernandes, filhos e netos e

Maria do Carmo Lope. ccrivi
dom oe pa.rentel! e demais pea
soas de suas feiações de ami
zade para assi�tirem à missa
que fazem celebrar na elegante
capela de N05sa Senhora da
Conceição, ereta à praça G.
Vargas. nesta capita.l, na pró
xima quinta-feita, dez de janei
ro, ào 7 horoa, am comemoração
ao primeiro centenário do nos

círnerrto do seu saudoso pai,
sogro, avô e bi.\lvÔ

JOSE' RODRIGUES LOPES

ocorrido no dia dez de janeiro
de 1846, nesta ex-província de
Santa Catarina, agradecendo
antecipadamente às pessoas que
comparecerem Q esta homena
gem religiosa,
Florianópolis, 2-1-946

I QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGA�CIA 1
PROCURE P.

alfai��a!�oap;r�l��i!�a�OI�ello r
Virculoú o boato da prisão de Borman

Quartel General Britânico no Reno, Alemanha, (U. P.)
- Três mensageiros que fugiram de Berlim, no dia 29 de abril
próximo passado, com copias do testamento de Hitler, estão
atualmente em poder dos aliados. Uma das partes do testamen

to, entretanto, continua desaparecida.
Os membros do Serviço de Informação indicaram que os

mensageiros são Heinz Lobleinz, ex-funcionário do Ministério
da Propaganda nazista; Will

í

Johann Meyer, major do exérci
to da casa militar do Fuehrer, e Wilhelm Zander, conselheiro
de Martim Borrnan, que substituiu Hitler na direção do partido.

Acredita-se que a noticia da detenção dos mensageiros
fez com que circulasse o boato da prisão de Martim Borman
na zona de ocupação britânica.

A respeito de Martim Borman informantes autorizados
britânicos afirmam possuir quasi a certeza de que o mesmo es

tá morto. Segundo os mesmos informantes, Borrnan estava

perto de um "tank" que explodiu e depois disso não se voltou
a saber de sua existência.

Sa ngüê n 01
ue D.N.S.r. a: (99, de 1921

e Ninou,Nieda
por intermédio de seus

pois, ten. Nelson de
Ol ive í: a Coelho e es

pô so , participem o nas

cimento de s eu irrnão-

zinho N E L S O N

F'pol is.. 23!l2j45

DESPERTE I 81llS
DO SEU FIGIDO
( Saltara III cac lIIspsa .......
Seu fígado d� pcoduzirdia�

um litro de bilis. Se a bilis não corre Jti..
Hemente, os al.imentos não são digerid.
e apodrecem. Os gases incham oest&-.

go. Sobrevém a prisão de Tentre. VocI
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a Tida é um martírie..
Uma simples evacuação nio tocará.

causa. Neste caso, a.s Pílulas Cárter ..
extraordinariamente eficazes, Fazem COI'

rer esse litro de bilis e Tocê sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo"
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço- Cr. S 3,&n.

3 v -1

1:--PR�'���i?�A ICorrespondência Comercial

! Rua A:varo de Carvalho, 65 I
,

cru
VENDE-SE um marca "cu.

max" rr.il ro t-ções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co�

te de óleo
O me ter pode ser examina

do em Itajai com o sr . Oswal
do Du t ra delt-g:do Instituto
dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Ncceti à rua João Pinto,
34 'l'e1t fone 1134,

---- �

I Visite, sem comprOmiSSOS:
LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33

FIe r ianópofis

l
Livros novos e usados

� em diversos idiomas.

ESCRITÓRIO .JURÍDICO CO)IERCIAL
Assuntos: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informutivco

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização orrtes de .e decidir pela com

pra ou ",endo de imovei.s, pinhais ou qualquer
empresa rle.te e.tado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

RU3 Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

nEMORROIDES
EJte f!p't'if;C'(1
4liviD ed dÔ'tej
f evit« 4$

iufecfitS \

..,c=::::=&,
__ �

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

A I)VO(} r\_DOS ·'1Novidades todas
semanas

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

t». i. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt S2 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I.............................................a...am ...,.......

A ação benéfica tila Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos 08 casos de Hemor
roides, é imedIata, alivia

."""''''''UOII
as dõres e os pruridos,
acalma e evita as eompll
caçêes infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roídaís. A venda em t ..das
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

:Sô·plí:tu�fa':::�>t ii'il�':
,Rua. Tí�,������\Ci�;
. Apresenta. seus' últimos m.o
delas em ·caJc�dbs�fin(:)s"

para senho�as
..

MACHADO Iz ClA

�-------�·l
\

AGAaaia•• Repraentag6u em

GePai
Matriz: Flot'ianópo!b
Rua João PilIlto i D. !S
Caiza Poeta!. 31
Filial: Crellciúrnc

R'110 Floriano Peizoto. aln
(EGit. Pr6prfol

T.le!ll'amOJll: ·PRIMUS·
Aq_nt... 'Q08 principab
mun.feiDiM ..{" E.ta';.'

MANtZAN
PARA HEMORROIO,·S
Um produto De WIU

1
ELEITO POR UNANIMlD�DE

Afim de estar sempre a nos

I
tos em seu lar, foi eleito, por
aclamação, ° afamado aperitivo

CASASj
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carte, a09 cuidado" dest�

reda�ão. 39 v.10
w�.............._.....t'

As balanças que trazem a garantia
na propria marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.
FARMACIA ESPERANÇA

_
c. l'arJIlaehtfeo NILO LAUS
..". • .....u ..... _�..

........................... - B� 4. .___ _.
......... ._........

...... - . ..... ............ .. ............ ...,.,.SU PlUlOR. SAPUCAIA. 452

Outros ufam..dos produtos COSMOIOOUTA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES _ AQUECEDORES - VÁLVULAS }:UTO
MATlCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

ESCRITÓRIO JURtDIf)� COMERCIAL
(Com am Departament� Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazenilas e emprêsas
Direto!': dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGA])O
Rua Frei Rogério, 54 - :Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Cunselheiro Mafra. 9

Representantes nesta Capital:
STODl'ECK & CI.6,. LTDA. - PR. iS DE NOV., 1 - 5."

o Sabão
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Drs. Aldo Ávila
,da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

J:(ua Felipe Schrnidt , 21

I(Sobrado)
Florianópolis

.--------------------��------------------------�-----------------

E D I T A L
I

Hit!!!em!�, n�p��ar� 5U�!�te�tJ!!i!O!�e�
que acusa de traição tanto Himmler como Goering criaram
uma atmosfera de verdadeiro furor entre os vinte arqui-nazis
tas que se acham detidos aqui, aguardando o prossagui-nento
de seu julgamento.

Essas sensacionais acusações atribuidas ao Fuehrer, e por
êle escritas quando se achava encurralado irremediavelmente
na Chancelaria do Reích em Berlim, na vespera de seu suicídio,
juntamente com Eva Braun, foram levadas ao conhecimento
dos vinte prisioneiros na conferência que tiveram com. seus

advogados.
Para Goering, o labeu de "traidor", na palavra de Hitler,

não foi nenhuma surpresa, pois já um guarda das "S. S." o ha
via prendido em Berchtesgaden, a 23 de abril, quando ele espe
rava fazer de si próprio um novo Fuehrer. Entretanto, o decai
do marechal não podia imaginar até que ponto Himmler ha

-via também decaido do favor de Hitler.
Os demais prisioneiros de Nueremberg manifestaram sua

surpresa pelos têrmos usados no testamento para qualificar os

atos dos dois homens que, abaixo do Fuehrer, detinham o má
ximo do poder na Nazilàndiia.

CONTRA
TOSSE,
BRONQUITE
E COQUElUCHE

SINDICATO NACIONAL DAS EJlIPRESAS DE KAYEGAÇÃO
MARíTIJlIA

IMPOSTO SINDICAL

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GAÇÃO MARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 3°
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado -ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.402, de 5 de julho de 1939, ten
'do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba

lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida

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

TOMe SEMPIt!

o mELHOR DOS mELHORES
�lICD"'::'N�"'��

Compra-se
__________IIIIII__IIIlIII IIIIIII_llliill__ 1

Mobília de sala, grupo est o :

I'
fado, em bom estado.

�\�tSaU7� laboratório Clínico
Dirigir-se à �a::t:. Postal 106'

� � �. VENTILADORES

I
� a � RUA lOÃO PIHTOt 25 - fone: 1448
� � � (em frente ao Tesouro do Estado

Hnp.TOnO pniTIl.DGltRS Florianópolis
I Dr. H. S S, Medina Farm, Narbal Al1fe8 de Souza

Farm. L. da Costa livila

Vendem-IIe doia ventiladores elec
tricos. grande", para cima de me

lia ou pCU'sde, serrdo um oscilante,
propri08 para escritório. barbea
riCUl, cafe., o tc . Tratar na rU(1 IU
mirante Lamego IS.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os p rogressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
I tratadas em tempo, são males per

feitamente remediáveis. O curandeí
rismo., fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes llervoses In
digentes. na Rua Deodoro 22. das'
RS 11 horas. diil.riamente.

Exame de sO:"'1.gue;' Exol'C'o'e pera lI'erHicoção da concer ,

Exame de u�ina, Exame para verificação da gro.vi·
dez, Exame <:le escarro, Exame paro. verificação de
doenças do. �ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
.l'utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame qu(mico de f�rinhas, bebidas, café. água_, etc.

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

168. Circunscricão de Recrutamento
CONVOCAÇAO DA CLASSE DE 1925

EDITA.L
.

Faço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos

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

serviço militar, de-rendo apresentar-se, de 17 de dezembro de

1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de
.. Concentração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub

míssão:
"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto União;

20 B. Frv. Rio Negro; 6a B. L A. C.; 13° B: C: Joinvile; 32°

B. C, Blumenau ; III/20° R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12c C:

M. A. C. Laguna".
Os cidadãos que não possuirem certificado de alistamen

to, antes de se apreselttarem nos P. C. acima indicados, deve
rão procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim d�
se munirem do referido documento.

Flori'an.ópolis, 13 de Dezembro de 1945.

Ten. CeI. Olím:pio Xonrão Filho, Chefe da 16a. C. IL

SALA DE JANTAR
Por motivo de viagem, ven

dese uma sala de jantar em

imbuía. Tratar na Rua Almi
rante A1vim, 15. 3 v.·3

VIAGENSI
Fpolas. -- Joinvile �

'3eNt

Sa.ída.. - 2 h.ora. da.ma.drugada

S.L\NG1JENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

lO Arseniato de
Sódio. etc.

.toiftvile _- Fpolls.
Saída. -- 9 hora. da manha

.'

Informações nesta redação

Chi Ichill
"�

lema
Móveis de Aço, Arquivos e

(�fres «SYHTHESIS»
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & era.
Felipe Schmidt. 2 - 10 and,

Londres, c- (U .P.) - Como Iider da oposição, Churchill
solicitou aos membros do Partido Conservador que integram
a "Liga Primerose" que dediquem todos os seus esforcas no

ano a se mostrarem "genuínos, valiosos e eficazes def�nsores
da civilização livre e progressista da Grã-Bretanha". Numa

mensagem de Ano Novo à Liga e ao povo britânico, disse:
À hora do triunfo, fomos seduzidos por falsas promessas.

Sómente ganharemos a paz pela mesma. rota por que ganha
mos a guerra, de sacrifício e energia. O caminho da prosperi
dade não é florida. O Imperto e a Liberdade continuam sendo o

lema que nos guia" .

.,

L-�- ------....--

C@_'vwn='w: t =re

"'1 ,',.... [Íta, (. Fabricante e distribuidores das afamada& con - ,'71'11 facções "DISTINTA" e RIVET. Possue um grcm-
de sorthnen to de cosemiras. riscados. brins

.

I
bons e baratos, algodões, rnorma e a..,.i�mento8
para alfai'l.tes. que recebe diretamentfl das

II
n-.elt1.oru fábl'lCOO. 1" CasCI

Q i\ CAPITAL/' chamo. a Q:�nç&o doe Snn: Corn�rciante. do T�nterior, no sentido de lhe fazerem uma

. vi.sita a'ltea de e!etuorem SUClS corn prcs , 1'·J ..iI\TRIZ elTt Flol'lan6pohlll, - FILIAJ.� em Blumenau e Lnj ee, '.

Wmr&llP?MHhqM&�-_rJm!i'll!l!_-�DiiIlrliilili:II!!!!!lBB!i!iilrII-IIIl!!. .IlIM1 WUiHE' Miwamaa*9tíi*tl'J!BBtIIZi�!��������{i:.:tI1r:;:::&:WW:Zi!iJdZiijz::tJ/J1J!!S!i:�SW3tbiJl'."lttRtlíillSJ!F�
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IAulas de Educação
Física para crianças
A Inspetoria de Educação

Física do Estado fará minis
trar, durante o mês de reverei-

Iro próximo, gratuitamente,
por professores especializados

l B com longa prática, aulas de

educação física para crianças
de 6 a 10 anos de idade.

Os interessados podem obter

informações detalhadas, diri
gindo-se ao Grupo Escolar
Lauro Müller, diàriamente, das
9 às 13 e das 14 às 17 horas.
Dado à finalidade de mais

essa notável iniciativa da Ins
petoria de Educação Física do
Estado, é de se prever grande
afluência de candidatos e a

frequência às aulas.

C t E t d I d 1945110]]
- ganhador do último foi derrotado pelo escore de 5

ampeona O s a ua e �1�;���0 cl���:�a:;\�a: ��st:!r��: �e��o�O�lORi�ed�'êJ�l���afOe��
BRUSQUENSE X AVAÍ MANN, um dos pontos altos da gentinas e uruguaias - está meados da semana passada

equipe, afirmando: _ "Terei
sendo negociado por uma so- p01 via aérea, rumo á capital

(De J. L. Gonzaga) pela frente a mais homogenea
ma que varia entre

T 1?0.000 e peruana e levou um quadro
De Brusque _ Finalmente Iinha atacante do Estado, mas

150.000 pesos, um� .e,z que os LÁ'aco, pois dois de seus melho

domingo próximo, dia 6 de ja- tudo farei para que nossas cô- �eus tratad�:es na,o tem es�)e- res eleI�lentos, como H:leno e

neíro, teremos o inicio do res triunfem mais uma vez". lanças d.e, \e.-lo restabelecido Ivan, d�xaram �e, seguir por

Campeonato Estadual de 45,1- DIRCEU. o malabarista, I de.
um seno Incomodo de, cfue I ferel�l SIdo reqU1s�ta�os para �

: "escretchmann de 41" frisou'
fOI atacado na pata direita. I selecionado braaileiro, e daí

com a realização do zrande - "Jozaremos prá cabeca e te� 1 Como, se sabe, "F'ilon " é de seu primeiro e grande insuces

embate pebolístco ent;..e os nho plena convicção de que! propriedade do "turtman bra- soo aliás, �j�r ,nós previsto
destacados conjuntos do Avaí trrunraremos sôbre o

Avaí"'"
s11e11'0 Buarque de, l\Iaced?" quan;lo nottciamos o ernbar

de Florianópolis e Brusquense _ Finalmente ouvimos a pa- �.ue o �T�uxe para, clIsput,ar V<:-I que
ua ,turma botatoguense.

desta, respectivamente Cam- lavra de HÉLIO, o renomado rias provas l�as pistas argerrtí- Infellzmente tudo Indica que

peões pelas suas zonas. center, que 110 momento vem I nas, logo apos a sua senS�CI?- a temporada do Botafog?, na

Tendo em vista a grande ani- dirigindo a equipe e ostenta :;al Vl��;'la no Granel: �r:l�lO capital p�rual1a, marcara. um Recif€, 3 (Via Aérea)
mação que vem. despertando sua melhor forma: _ "Falo Brasil

'.
no qual fOI dír igido doloroso insucesso para o Iu- Acham-se no pôrto daqui seis

nos meios esportivos, com' a em nome da turma. estamos por Leguísamo. tenol brasileiro, pois outras navios de guerra estrangeiros,
realização da partida em apre- confiantes na vitória e tudo I denotas aguardarão os botafo- sendo quatro americanos e

ço e atendendo ao convite do faremos para colher os louros uMA �ROPOSTA REVOLU- guenses, e ox�l� essas derro- dois ingleses.
rubro-anil, tivemos o prazer da tarde 410 dia 6". - Adian- i CIO�ARIA PARA OS CA- tas n�o se vertfiquem por esco-

V-E--NO-E---S--E,:-------de presenciar o último treino tando ainda que "estamos ap-l RIOCAS re5. t�o contundentes como o Uma máquina

coletivo dos comandados de tos ao CAMPEONATO DO ES-I Rio. 3 (Via aérea) - O ano verttícado ontem,
nova. Tratar à

de costura-

Hélio. - Este treino teve um TADO e não pouparemos es-,
que se inicia deverá apresel1-· Av. Hercílio

transcorrer ótimo, os seus forços afim de consegui-lo". tal' várias modificações na es- ARÍ BARH.OSO E:\1 MONTE- Luz. 33. 5 v-f)

"players" souberam aproveitar Ainda no vestuário fomos trutura das leis da F. ::\1. F. VIDÉU CIXE ODEON AS 19,30 HORAS
com precisão este 1 i g e i r o informados de que como prelí- Entre estas, figura como elas J �io, 3 (Via aérea) - O sr. Cllima e xibicâo.

apronto. minar desta grande luta de mais importantes a redução do Ar! Barroso seguiu via Panair Um arrebatador e impresionante

E t
.

t {( L ". t t
.

d para Montevidéu, a fim de ir- super-drama!
n reins a com os p ayers gigan es, .eremos uma ótima numero e concorrentes ao A história de um homem despó-
Após O mesmo, dirigimo-nos partida de Voley entre a equí- campeonato da cidade. O pro- r�diar, para as emissoras asso- tíco, orgulhoso c violento, que can

ao vestuário, afim de colher pe da S. D. CAXIAS desta, e jeto não deixa de ser iriteres- ciadas, os jogos da Copa Rio sou a sua própria desgraça e a de-
.

f
-

d " d t d
.

t C t
. -

di
' Branco sua família. fazendo cair a maldi-

II?- or�açoes a guapa rapa- U�l1 es aca o conjun D da a- san e, porem nao acre itamos l ',* ção sôbre aquele sombrio castelo!
ziada . ,pItal, acha�do-se a equipe 10- que_ venha a ser posto em exe-j y

O CASTELO DO HOMEM SEM
Logo de 1l11CIO abordamos I cal em severos treinamentos. cuçao. I ARMANDO SERGIO TABOR- ALMA. de A. J, CRONIN

MÁRIO, O veloz ponteiro €S- - Retiramo-nos certos de que Trata-se de reduzir o núme-I
DA ESTÁ EM PORTO Deborah KERR, Forte! Impressio-

querdo, que assim se expres- a bôa vontade reina no seio da 1'0 de concorrentes ao certame ALEGRE nante com Robert NEWTON.

"Lt' P Al '0 (E E
No programa: 1) - Filme jornal

sou: u aremos contra família brusquense, esperando oficial. Estes seriam apenasl
. regre, ü .) - ncon-

- DFB.

�m grande c?njunto, mas se para a magnífica tarde do dia em número de seis. I
tra-se nesta c.a?ital o conheci- 2 - Estaleiro Mágico - desenho.

tivermos a dita de atuarmos 6, uma bôa partida de futeból, COU10 concorrentes def'initt-! do nadador gaúcho Armando I Preços c-s 2.40 - 1.00.

com nossa equipe completa, com lances técnicos que em- vos figurariam os chamados' Sergio Taborda (Chiquilito), Censura "Irnp. �té 18 anos".

n.ão baquearemos frente ao polguem a assistência. nreven- "grandes" clubes, tais corno: que durante vários anos de- CINE IMPERIAL AS 1�,3� HIORAS
",. .". 'f d b i l l

. " e o sucesso conünúa .

.avai .
- A segUIr deparamo- do-se ainda uma autêntica Vasco, Flamengo, Fluminense, en eu ri rariterneute as co- O maior filme do século!

nos com o goleiro MOSI- "Renda Record". Botatogo, América e Sã-o Crts- res do Grêmio Náutico Gaúcho. Um poema cinematográfico. cheio
tóvão. Armando Taborda, que é re- de ternura!

O sétím cl b
..

d' cordista gancho '110 nado de' O BOM �AS.TOR (Going My May)
""'" 1 O ' U e sena lU ica-

,. . .
com Bing CROSBY - Rise STE-

do por uma elimínatória en- costas, está .re�ldlUdo lia capi- VE�S - Barry FITZ GERALD.
tre os quatro clubes restantes: tal da República, Ouçam lindas melodias e ainda
Madureira Bonsucesso Bauzú • a AVE..MARIA de Schubert.

e C"n.to d' RI'O
' to No Programa: 1) - Noticias da

'" o. TOMA POSSE ONTEM A NO- Semana _ DFB.
A proposta em a:prêço deve- VA DIRETORIA DO CRU- 2 - Fox Airplan News - Jornal.

rá ser 31presentada na primei- ZEIRO 3 - Fantasias de Carnaval
ra reunião do Conselho Arbi- P ..P. Alegre, 3 (E.) - Con- Shp0rt colocrido. 00
t 1 d t'd d' f f'

.

t d l' reços r$ 5, - 4,00.
ra a en 1 a e carIOca. orll18 wou prevIamen e e 1- Censura "Im" até 14 "

�� ,

h
. '.... anos,

bercw.o, tomara posse o)e, a Domingo SIMULTANEA.MEiNTE.:�
PREPARATIVOS PARA AS DiretoTia do S. C, Cruzeiro, I ODEON -' IMPERIAL.ELIMINATÓRIAS DE REMO eleita para o exercício de 1946. ,Ti!o, GUIZAR., Aurora MIRANDA

P. Alegre, 3 (E.) - A Fed'e- O ato terá IUP'lar na séde so-i VIrgmIa BROOE e VELOZ & YO-
_

I:> I Lo\.NDA - em
raçao Aquática tio Rio Grande daI, ás 20 horas, ficando as ' BRASIL
do Sul está adotando tôdas as festividades que estavam pro-I 15 Müsicas de ARf BARROSO.
providências, no sentido de gramadas TOara essa ooasião O melhor filme feito em HoHy,.

.....

IW
od Ab 't' ,

que o nosso Estado seja con- transferidas para loutra opor-
o ,50 re nossa pa rIa,

dignamente r�p�eser:t�do nas tunidade, em sinal de condo- E. Estivadores, á rua. Larga"
proxlmas ehmmato�a:' para lências pela perda do ten. Glê- Os clubes que quiserem se ing,...·
a escolha d� guarll1ço�s que 1 nio Fróes Soares, filho do des- crever, dirijam-se á séde do
re.presentarao o B r a s 1 I no tacado cruzeirista e membro Canto da Colônia á nua Espe
Campeonato Sul Americano de da Diretoria, sr. 'Homero Soa- ranca, 397. O car'net será sor-,
Remo, a reaI.izar-se em abril res. teado amanhã, ás 20 horas.
próximo. "

Asim, após haver seleciona- GOLEADO O BOTAFOGO EM SEM ALRIÇA
do um grupo de craques do SUA EXIBIÇAO EM LIMA Nã-o é do nosso feitio daI"

remo, para a organização das Rio, 3 (Via aérea) _ Segun- paLpites sôbre ai vida alheia!
. -

d b I Mas, corno o caso é grave, ur-

gua�lçoes O arco a oito, do do uma comu1licação, proce- gindo providê'ndas enérgicas,
o1lt-ngger a quatro e do dois dente de Lima, a equipe do Bo- solicitamos à Federação Cata-
sem patrão, determinou um tafogo, vice-icampeão carioca ril1ense de Vela e Motor, or-

puxado treino, domingo pró- de 45 em sua segunda exibi- dens no sentido de mandar-

�imo, pela manhã, na raia dos ça-o e� gl-<>madotos .�"""'TIOS,
equipar os nossos "Shatrpies",

"
_

co. ..... � .......,,, a exem'Plo dos automóveis, com
8avega.ntes, sob a direção dei onde atualmente se encontra, um leme sobressalen,te. Seria
Barbosinha. foi goleado pelo quadro do esta a �nica manei de serem

To?os os rerüadores gaúchos Des,portivo Municipal pela con-
evitado.; "p r o t e o s" tão

1 d veeme'mes quanto apresenta-se eClOna os mostraul-se mui- tagem de 5 a O. do pelo annigo Gualter, oonheci!
to animados e preparandv-se • do tim�neiro, quando da última'
fisicamente para poderem in- O CANTO ,DA COLôNIA VAI clispllt!l na nossa baía sul.

teg1'ar as guarnições que dis- REALIZAR GRANDE f: que lendo o seu :barco per:--

putarão as eliminatórias. TORNEIO
fiido t()do o "aparelho de dire
ção", a dupla Ferrari - Sch3ie-

--o-- Rio, 3 (E.) - O Canto da fer ]alçou mão dum remo, paraO FRACASSO DO BOTAFOGO Colônia avisa a todos os clu- dirigi, a embarcação, únieo re-

EM LIMA PREOCUPA OS bes que realizará, no próximo curso embora não regulamen-
CARIOCAS tado, () que 'provocou a imedia-
.!'i domingo, um grande torneio

Rio, :3 (Via aérea) _ ComlI- d f t b 1 h
ta r€Clamação do Gualter. Ale-

FILON ESTÁ SENDO NE- ni. de
.

e u e o ,em omenagem ao gava ele que remar não é per-

GOCIADO d<cam Llma que o quadro dr, Aneron Correia de Olivei- mitiáiJ ...

.

. I o. �o!afogo, em sua segunda ra, presidente da Federação' Lmo vem os queridos leito-
Buenos Aues, 3 (Reuters)� eXlblçao naquela capital, fren- Rio Grande1lse de Futebol: O res. é de premen,te necessidade

Pelo que se sabe o craque F'l- te ao D t' 1\1" 1 . ,
�l ·,·('dirla {'ue nlri'eilm<', dilS

, eSl)or IVO • Ul11Clpa, torneIO sera no gramado do G. (]jrj�f'nles da F. V. M. S, C. !

Seis navios de
guerra no pôrl0
do Recife,

NÃO PODERÁ HAvP.....R SUBSTf-1 rem de campo, findo os primeiros
TUIÇÕES 15 minutos.

R,�o, 3 <,E.) - O" regulamento �rt., 8° - Persistindo o empate
da Taça RIO Branco , a ser dISPU- apos a prorrogação prevista no ar

t�d� na próxima .se:nana em

Mor:-fe-, tigü antcri.or, será. então mm'cada
�Ideu, en�re braSIleIros e uruguaiOS, uma terceira partIda para ser ,io
e o segwnte: gada den,to de 72 horas. com a mes-

"1.'\1'1.. 1° - Para estreitar cada
1
ma prorrogação do artigo 7°, easo o

vez maIS os laços de fraternal ami·j tempo regulamentar tenha finali
zade entre brasileiros e uruguaios' zad'O num eID!Pate.
o exmo. sr. dr. Lauro Muller, mi-I Art, 9'l - Persistindo ainda o em..

nistr? das Relaç�es .E�terior� do pate. as duas entidades serão pro
BraSIl, em 1910, InstItuIU a Taça. cllfllladas vencedoras co:ntinuando
Rio Branco". I � taça de posse da q�e venceu a ul-
�t..2? - A "Taça Rio Branco" I' Uma disputa.

sera dIsputada a'nual e alternada- Art. tO - A proclamação de que
men�e, 'no melhor d� dois jogos, no I tratll o artigo anterior não será to

B;rasll e no UruguaI! e:ntre' os sel�.. mada em consideração para os efei
clonados da Assoclahon UruguaIa tos ria ('ont3a<>m da vitória conse

d:e �teból e d� Confederação Bra·! cutiva, :nem tão pouco interrompe
:,!leIra de Desportos, valendo cada rá a que se vier verificando.
Jogo ganho doiS pontos e cada em-I !Art. 11 - A entidade visitante
pate ,um ;p'C)nto, que serão consigna- fornecerá 'O ,iuiz para o primeiro io
dos a entidade que assim fizer jús. go, e o loc�l para o se�ndo. O jiIÍz
Art. A3° - A entidade que akan- para o terceiro jogo s�rá escolhido

ç:tr ,�res pontos, após á realização de comum acôrdo, na falta deste se
dos JOgos de que trata o artigo an- rá sorteado. indicando cada entida
te.rior, fi�rá detentora da "Taça de um nome.
Rio Branco", are a nova disputa. Art. 12 - Não é permitida ai su ..

�Art. 40 - Ficará de posse defini- bstituição de jogadores durante a
'hva dl!- ta�a, � entidade q;te obti- realização de cada jogo, nem tão
ver tres Vlt?rJas �nsecuhva�, ou pouco a interrupção do mesmo pa
a que, em Cl'll-CO disputas, obtIver o ra atender a jogadores levemente
maior. númer? _?e vitórias. machucados. O jogador que se con·
Paragra.fo umco - Para os efei- hmdir levemente deverá ser retira ..

:tos 4ê�t� artigo fic� computadas do de �m'PO pela linha de marca
as vitonas. consecuttvas já obtidas I ção mais próxima, logo que a bola
pelo. �eleclOnado da Confederação esteja fora de jogo,
B:asIleIr:� d� Des.portos em 1941, no Art. 13 - A entidade em cuia sé
RI� �e JaneIro, e em 1932, em Mon- de se reallizarem os jogos é obriga
tevIdeu.. da a enviar á que se locomover a

_Art. 5° - Os Jogos terão a dura- importância de cem mil cruzeiros
ça<_> de � minutos, divididos em para cobrir os seus gastos de passa
dOIS meJ'Os tempos de 45 minutos gens, estada e qualquer oulro extra
c�?� mn, com um des(?anso inte'l"me- ordinário,
dIarlO de 15, findo o primeiro meio Art. 14 - A "Talça Rio Branoo"

temApot .

6
deverá estar presente á disputa dos

.1' •.
°

- Entre a disputa do pri- jügos.
melro Jogod)ara '? segundo, não de- Art. 16 - Os �asos omissos nes
vera decorrer maIS do que oito dias, te regulamento serão resolvidos pnr
nem me�os de três., . _ ll� C0nselho esnccial. composto de
Art. 7 - Se apos � reahzaçao dOIS delegados rle carla concorrente

�o tempo regula�entar do segundo e rlo presidente da entidade local.
Jogo as �uas entIdades se enC(l'TItra- todos com direito a votos".
rem em 19ualdade de condições, na
contagem de pontos, será o mesmo

prorrogado por mais 30 minutos, em
dois tempos de 15 minutos caD;:;', e

um descanso internlcdiário de cin
co, limitando-se as ecrui.pes a muda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
DR. SAVAS LACERDA

Ç)ínica médico-cirúrgica dé Olhoil
- Ouvidos, Nar-iz - Garganta.
Diploma de habil itação do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

COXSUJ!l'óRIO - Felipe Schm i
d t, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDlJlNCIA - Conselheiro 1\Ia
Fra, 77.

TELEFONES 1118 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cl íníca e ct
rurgía do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às I õ hor-as,
RÊSID1i:�CIA: Almirante Alvim,

ati. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clíu ica Infantil da
Assistência Munlcípal e de

Caridade
CI.íXICA ;\If:DH'.'\ DE CRL-\XC_'\S

ADlJI.TOS
C'()XSlJT:róRIO: Rua XUlles 1\1'1-
ehado, 7 (Edifício S. Pi-anctseo ,.
Consultas das 2 às 6 horas

RESID1tXCIA: Rua ::\Iarechal GU1-
Iherme, 3 Fone 7,83

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de :\ledicina da universida
de do Bi-asü) . ?lIédico por concur

so do Servico Nacional de Doen
oas :lTentai,: Ex in terno da Santa
Casa de Miser-Icõr-día, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital Fe-

deral
CIAXICA ;\mnlc_'\ - DOEXÇAS

XEUVOSAS
- Consultóírio: Edi[ício Amélia

;>;rETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas;

Das 15 ás 18 horas -

Resirlêucia: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

INSTITUTO DE DlAGNÓS�
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Urriver'sidade de

Genebra. com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo), Especíalizado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do 1'l'of. Sanson, do

Rio de .Janeiro
.E sr E C IA!,I STA

Doenças e, operações dos OLHOS,
OUV1DOS, ;>;rARIZ e GARGAN'fA
Cirurgia modema da GUiELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lá-
bio e céu ela bôca fendidos ce

nascença)
Esôfagos('opiá, broncoscopia para
retirada de corpos esr ranhas, etc.
CONSUV)'}\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA Nl::1iES :\[ACHADO �. 20 -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urínárias _

Doenças dos intestinos. réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra verme lho
Consulta: Vitor Meu-eles, 28.'

Atenele diariamente às 11.30 I1S.
e, à tarde, das 16 11s. em diante

Resid: Vída l Ramos, (;6.
Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA MlmICA EiU GERAL
Doenças do coiacão, pulmões, fí
gado, estômago, íntestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e cr íancas
COXSULTúRIO: nUR Fernando

Machado, 1"
COXSU!,TAS frtARIAJlIIlllXT:E:

das 13 ás 18 horas
RESIDÊXCl.'l: Av. 'I'rompowskl,

62 - Fone Manual' 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especta lista em DOENCAS

DOS OLHOS
.

Curso de Aperf'eicoamen to e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
(,OXSl:llI'AS - Pela amanná:
diariamente elas J 0.30 às 12 11s. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas -- CO,\'SULTúRtO:
Rua João Pinto 11. 7, sobrano -

Fone: 1.461 - Resielência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:lfédico do Centr-o de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA ",Il�DICA de adultos e

cr-ianças ,

COXST:LTóPJO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COXST:LTAS: elas 4 às G horas

RES1D1t:\CTA: R. FelipE Scbm ídt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço ele

Sifilis do Centro ele Saúde
DOENÇAS DA PELE - SÍFILIS

AFECÇõES URO-GEXITAIS
DÊ A::\lBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRrHGIA GERAI, - AllI'-\ C[·
Rl:HGJA - JlIOJ,ÉSTrAS DI'; S1<;
. . .. XHOHAS - )'_'\R'.rOS ,.

Formado pela Faculdade de ,\rec1J·
cinna da Universidade ele São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios a110S do Serviço Ctrúrgtco do

Prof. Alípio Corr-eia Neto
Clr'urgfa do estômago e vtas h�
Irares. Jntest.ínos delgado e g rovso,

r író íde. rins, próstata, bex iga.
útero. ovários e trompas. Varico
ccle, hidrocele. var-Izes e hei-na

CO:VSCLTAS:
elas 2 às 5 horas, à Rua F'e lpe
Schmidt, 2J (alto'; da Casa Pa

raiso). Te!. 1.5S8.
RESIDíllNCIA: Rua Esteves .ru

nior. 179: Te!. 1\1 764
-

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

fiahl CIIsItIi
"SILVEIRA"

Gr.ncl. Tónico

... nn ............... ...... P' f d�

COMP.4.NHIA "AlJANÇA DA BAIA-
F.dada e. 1171 - 'Sé�.: I A I A
INCENDIOS E TBA.NSPOKTES

Cifras do .Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978.401; 755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

«

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidaies (

98.687.816,30
76.736,401.306,20

•

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Nassorra, Dr.

e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco �
IJoaquim Barreto de Araujo i

" "'......_....-...,."--- I

Garantia de que o Japão não voltará a
constituir uma amea�a para a paz mundial

Toquio, {U. P.) - o general Mac Arthur comunicou ho

je a todos os comandantes em chefe das fôrças sob suas or

dens as instruções reafirmando os propósitos aliados referen
tes à ocupação do Japão. Assinala em tal documento que o re

gime de govêrno no Japão para o futuro não será imutável
nem perpétuo.

Afirma o documento que "impor, pela força, ao Japão, um
rgime de govêrno sem a aprovação do povo, seria oposto às

declarações de Potsdam ",
O documento assinala ainda os seguintes objetivos da

ocupação aliada:
1 - Implantação de um govêrno pacífico e idoneo que res

peite os direitos das demais nações.
2 - Inculcar no povo japonês o respeito e a confiança na

organização das Nações Unidas e em seus representantes.
3 - A reorganização japonesa será efetuada, no máximo

possível, dentro do sistema imperial, e de outros elementos ge
nuinamente japoneses, em forma eficiente e mais prática pos
sível.

4 - Garantia de que o Japão não voltará a constituir uma

ameaça para a paz mundial.
5 - A população civil conservará, no máximo possível,

sua liberdade individual e direitos de propriedade. Os bens ar

tísticos, quartéis e edifícios, compreendido o Palácio Imperial,
serão cuidadosamente protegidos e respeitados.

6 - Sempre que não afete a segurança das fôrças de ocupa
cão e as necessidades militares, os japoneses terão plena liber
dade de palavra e imprensa, liberdade de cultos e direito de
reunião.
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«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

fraqueza

Procure-se vlelsnte-mspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai).

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

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

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

endereço.

Disrribuidol'es a deposltá.rios:
QSNV GAMA &. elA

FLOR IANÓPOLlS

CAIXA POSTAL 239

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idi6lrna.
portu.
gu3•• e.
:ponhol,
francêl.
ined3••
ate

Romance, Poesia, Religião, A
viação, Matemática. Fílica.
Química. Geologia, Minera·
logiQ, Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria, De
lenho, Saneamento. Metalur·
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motorell. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

linária. Contabilidade.
Dicionáriol, etc. etc.

------------------------_�-----

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

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

Aos sofredores
Dr<J. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Lu".
Oaridade e Amor. comunica.
a mudança do lIeu conlultó.
t'Ío para a Rua do Senado.
311 -- 2' andar. Rio de Ja
neiro, oride pa..a a oferecer
os seu. pré.timol. Escreva de
talhadamehte -- nome. ida
de, endereço e envelope se

lado para a re.polta.

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Técnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli

ficadol·es-Tranlmis.ores
Mabrial importado direta

mente dos U. S. A.

• Proprietário
Otomar Georges Btihm
Electre - Tecnico - Frofillionol

formado na Europa
Florianópolill

�uo Joio Pinto n. 29 -- Sob.

I I
I I

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

Sedas. Casimiras e Lãs

OASA SA."A. a(OSA
O.RLANDO SOA I�PBjLI�]

Roa [oDselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» --- Florianópolis

(

1
i

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianõp olis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A grande festa de Ano Bom,
nesta cidade, foi seriamente
prejudicada em consequência Devido aos rumores que circulam nesta capital, sôbre
da greve dJS empregados da a questão do pão, datei a@ público algumas informações"
City, Apesar da concessão do que colhi na cidade.

abono, o movimento grevista I Consta, nas rodas panificadoras, que o Snr. Prefeito
prossegue, exigindo os empre- Municipal pretende tabelar o preço do pão em Cr$ 3,40
gados da City fardamentos o quilo,
gra�uitamente, e determ�nado I ,Esta tabela seria bem �n,teressante, tan to para o con

reajustamento nos vericrmeri- s u rn idor como para o pariiiicedor, se não existisse um

tos, "porém", porérn êste, que é o seguinte, - Como todos
'" sabem, a deficiência da matéria prima, para o fabrico do

O SR. ANTUNES MACIEL É Peron, Este apertou a mão de OCUPADAS MILITARMENTE pão (TRIGO) é. notória não só nesta capital, como em toda

PARTIDÁRIO DO PARLA- alguns dos seus admiradores Santos, 3 (Via Aérea) - Fo- Brasil, A Prefeitura Municip.al, conforme somos sabedores,
MENTARISMO que lhe ofereceram flores, mas ram ocupadas, militarmente, tem empregado todos os esforços a bem de solucionar o

Rio, 3 (Via Aérea) - O sr, não fez nenhum discurso, as instalações da City em COI1- problema, sendo porém, que ainda deixa muito a deee ier:
Francisco Antunes Maciel, mi- '

..
' ,;., '" sequência da greve, À tardinha Veiamos, O trigo que aqui chega, é distribuído em cotas,

nistro da Justica em 1938, de- DECRETO DE OPCÃO AO alguns b o n d e s trafegavam para os panificadores, muito pequenas, pois é na média.
clarou-se simpático ao parla- ELEITO SENADdR POR conduzidos por bombeiros e mais ou menos. de uma duzia de sacas de 50 quilos por

mentarismo, afirmando ter o MAIS DE UM ESTADO soldados. semana para cada padaria, que geralmente precisa desta
mesmo numerosas vantagens RIo, 3 (Via Aérea) - O Su-

'" qua.ntidade para um dia só, Da farinha, que é distribuida
sôbre O presídencíalísmo. perior Tribunal Eleitoral, em EM RECIFE aos panificadores, é distribuída também uma cota ao

Declarou que o decreto que sua reunião, hoje, examinou Recife, 3 (Via Aérea) - Os comércio vere iis ta, aliás, parece-me até que a cota dos
adiou as eleições foi oportuno, importante consulta de> Parti- empregados da empresa trans- vsre iietas é bem maior que a dos panificadores, pois certo
uma. vez que sem Constituiçâo l do Comunista em tôrno do viária reuniram-se no escrító- proprietário de uma padaria, dois dias após ter recebido a

os governadores eleitos seriam problema eleitoral. Tratava a rio central da empresa, aguar- cota da prefeitura, estando sem o produto, procurou-o no

"novos ditadores mirins", ,consulta do direito de opção dando o pagamento do abono. comércio vereiiete, encontrando, entretanto, o produto à

Após reclamar autonomia d0S candidatos eleitos ao Se- A companhia afirmou que não razão de Cr$ 160,00, quando a Prefeitura o distribui a

para o Distrito Federal, atir- nado federal sôbre o preenchi- podia pagar por falta de auto Cr$ 117,00, Assim, o comerciante vere iieta tem um grande
mau que a lei eleitoral merece menta de vagas resultantes rizacão do Rio de Janeiro. Os lucro na venda da farinha, e o panificador foi um herói
numerosas retificações, Está dessa opção, Foi relator da funcionários dirigiram-se ao em pagar tal preço, para evitar que seus fregueses ficas
cheia de grandes erros e ia- consulta o ministro Edgar Interventor federal, que lhes sem sem pão para o café matinal.
cunas. Costa, Baseado no artigo 144 assegurou caso não viesse a Portanto, o momento não é de pensarmos em tabelar

... "" ... da lei eleitoral vigente, propôs aU,torização esper�da, êl� pró- o pão, e sim mais necessário, é têrmos a larinha pará
BEM RECEBIDAS NOS EE. se respondesse no sentido de pno a autorizaria, hoje, O lazer pão,
UNIDOS AS DECLARAÇÕES que, eleito por mais de um Es- agrupamE:r:tq dissolve�-se em Algumas padarias iá suspenderam a entrega do pão

DO GENERAL DUTRA tado, O candidato a senador

I
ordem, nao se registrando a domicílio, à tarde e, talvez, algumas venham a suspender

.Washington, 3 (United) - deverá optar por uma cadeira qualquer distúrbio no tráfego. também de manhã, e outras talvez fechem as portas, pois
O "Washington Post" publica perante o Parlamento, na prí-

• não tendo a matéria prima, ou tendo-a por preço exor-

um editorial dizendo que as meira sessão dêste, por ocasião TAXA ESPECIAL EM bitante, não sérá possivel vender o pão por um preço
acusações de que o general Eu- d� apresentação dos diplomas, .,. NIT�ROI, pré-estabelecido.
rico Gaspar Dutra apoiaria o Nao obstante, considerar-se-á Niterói. ,3 (VIa Aérea) - O Quanto à cota para o vereiiet e, seria interessante
fascismo foram desmentidas eleito o candidato pela cír- interventor assinou decreto que, de momento, fôsse suspensa, pois êle não fabrica pão,
pela sua declaração de que cunscrição em que houver ob- autori�an�o como medida de não vende no varejo, somente visa lucro, Logo, dêem
apoia uma constituição libe- tido maior votacão marcando- emergencia o Matadouro Mo- larinha a quem faz pão!
1'a1. se nova eleicão pa;a preenchi- dela a cobrar, em caráter pro- Ainda hoje, talvez seia resolvido êste problema, pois .I

Comentando a primeira en- menta da vaga. Essa proposta, visório, a taxa destinada ao conforme fui informado, haverá uma reunião dos proprie
trevista concedida pelo presí- afinal foi aprovada, depois de aumento do salário dos seus tários de padarias, para a qual fui convidado a apreciar
dente eleito do Brasil, o jor- longos debates e discussões, empregados que se encontra- as razões a serem sugeridas.
nal acrescenta: * " * vam em greve, Assim, amanhã talvez, tenhemos algo melhor eôbre
"Quem sabe como o presí- BARRADO PARA A PASTA o pão,

dente eleito cooperou com os DO TRABALHO

---E-M-P-Ao-Z-O-P-T-B---J--O--C-A-T-A-R-R-O-- "!Estados Unidos, quando era Rio,3 (Via Aérea)' - Segun- DITl Hoje, 6.a·feira, às Rio, 3 (Via Aéera) _ Em ....ministro da Guerra, não se do divulga um jornal local, o K 19,30 horas
'

surpreenderá com a sua decla- sr, Barreto Pinto, eleito depu- Última � definitiva exibição do gâ��f�ad�e�a��dor��.s�e�!d�� I PODE CAUSAR:"" (
ração de que apoiará uma po- tado pelo Partido Trabalhista gigantellco filme que o público Viana do Partido Trabalhista I ZUMB IDOS Elítica de estreitamento dos la- Brasileiro, conversando numa con.agrou: Iços entre os dois países, mas roda de amigos, ao comentar- A' MEIA LUZ, Brasileiro, o coronel Rui Al-

SURDEZverão com particular satisfa- se o boato da escolha do sr,
com; Ingrid Bergmann, Charles meida, procer dessa

agTemia-1-

t b
Boyer e Joseph Cotten ção, afirmou que não há mais

'

çao a sua promessa de ra a- Nelson Fernandes para a pas- Três intérprete. gloriollos num ro-
.

1lhar pelo restabelecimento das ta do Trabalho, disse: mance cuja fôrça dramática
crrse a guma no PTB. Acres-

�UM
REMEDIO QUE ELIMINA

instituições democráticas". "Impossivel. Esse não sai.] jamais .e esquecerá! centou que a reunião da comis- CATARRO NASAL E ALIVIA o
. '* � O' Impr6prio até 14 ano. são diretora do PTB, no dia 31, ATURDIMENTO CATARRAL .

"_

caso ja foi liquidado numa No programa: a istíd 1 S d V' jPERON VENCERÁ AS reunião do Partido Trabalhís-
SSIS 1 a pe o sr, ega as ia-

S- d-Notícia. da .emana • DFB "t " b" Af'
ao pOUCC8 a. pessoas que ao

ELEICÕES? ta Quando foi sugeríd Preeos : Cr$ 6.00 e 5"00
na eIlTIInDU em, irmou importância e tratam a afecção ca-

Quito, 3 (United) Na'· o o 110-". ainda, que a linha do PTB con- tarral. Entretanto, a afecção catar-
me do sr, Nelson Fernandes tinua a ser a mesma: de apoio ra_l não (Y um mal passageiro. Se""anquete" anual que realiza o para o Ministério do Traba- ROXY Hoje, 6" -feira, às f t t d I d

"D'" d C
' '" 100 19 30 ao general Gaspar Dutra com

nao ar ra a a em tempo, e a D.O €"
la rIO O omercio', os lho, pôsto á nossa disposição • horas

os' G tTV· ,degenerar numa grave enferrnida- tjornalistas consultados predi- pelo general Gaspar Dutra, le-
Última exibição

,

1" e u 10 argas na presi- de, destruindo ° olfato, o paladar (',
zem: t

'
O ellpetáculo máximo produzido dência de honra. paulatinamente, minar a sande ge-van eI-me e o impugnei. Fui por Frank Capra o gênio do ral"Durante 1946, Peron triun- 'b

.

, , _ , quem
' arrou" as pretensões cinema Se V, S. padece de catarro. não se

fara nas eleições �a �rgentI- do ex-presidente do Instituto HORIZONTE PERDIDO Qparto Aluga-se um, descuide, Compre um frasco de
na e, como consequencia, o

res-I
dos Comerciários" com Ronald Colman, Jane Wyatt,

--

com mobília .à PARMINT e tome-o de acordo com

,
to do continente tomará me-

' Tornns Mitchel e Edward Everet rua Padre Roma, 73 Bv l as instruções da sua bula.

d'd tra
ê , .' .> .> Horton Parmint tem demonstrado sua efí-I as c0J?- ora esse pal�.

.

O SR. MAGÂLHAES BARATA Uma hiet6ria fa.nt�stica e emo- cácia em muitos casos, porque sua
A América rompera as rela- ACUSA O INTERVENTOR cionante através dos dorn irrios de ação se exerce diretamente sobre o"

ções com Franco e a política NO PARÁ Shangri-Lá. sangue e sobre as membranas mu-

de boa. ,v,iz,inhança adq,uirirá Belém, 3 (Via Aérea) _ A Imp�6prio até 14 anos Ors. cosas.

f
-

m d 1 1'\0 programa' A volta da respit-açâo fácil. tiauma ,?Igm Ica�ao ;111 �a, , Interven��ria publicou uma Cine Jornal Bra8ileir� • DFB Aderbal Ramos agudeza de ouvido, o restabelecr-A enquete, da a ��anklm nota OfICIal, afirmando que Trê. pancada. do barulho 00 comé- da Silva menta do olfato e do paladar e Ie-
Roosevelt o título de o ho- não se desviou da linha de ím- dia com os três patetas, vantar-se, pela manhã, com novas

mem de 1,945" e de,signa, como parcialidade na direcão das Preço único: Cr$ 2.40 e energias e a garganta livre de ca-

t t I d JOãO Batista I tarro - eis o que lhe proporciona-o q�a onano mais u I a eleições e repelindo as acusa- RITZ e ROXY _ Domingo rá O tratamento com Parrnint. Tor-
�tualIdade R?z� Perez Palla- ções de que na substituição de' A maravilha

A

de Wa1t Disney em

I
Bonnassis I ne sua vida mais ,apl'.a�ivel, mais"

res, que, n� último ano deu prefeitos YiSDU atender interês-I A co;ea e .?n. •

I
alegre, Para seu próprio (bem -

Cll1<?_O mIlhoe,s de sucres a edu- ses partidários, A nota se refe- VOCE JA FOI A, BAHIA?, ADVOGADOS Is.e sofre de catarro - comece, boje,"
cacao das cnancas, re ainda a' t ' .� t

Pato Donald. Panch,to e Ze Ca- Rua Felipe Schmidt 34, o tratamento com Parmint. '

�

'" * ...
" ou lOS as"un_,os, rioca com o concurlio de três es- Sala 3, Te1ef, 16-31

assegurando que houve livre trêla. sensacionais: Auror� Miran- Comprar na CASA MISCE·
PERON REGRESSA A BUE- manifestacão da vontade par- da, Dora LuzJe Carmen Molina, LANEA é sabt.1 economizar"

NOS AIRES tidária. Motivou êsse rompi-Buenos Aires, 3 (Reuters) menta haver o "Estado dD Pa-,
- De regresso da sua viagem rá" publicado um artigo assi-lás provincias do norte, o coro- nado pelo sr, Magalhães Bal'a
nel Peron chegou aqui, na ma- ta, relatando tropeçl)s, obstá
nhã de hoje, sendo aguardado cuIas e dificuldades que encon
na estação por uma multidãD trou na campanha eleitoral.
calculada em 20,000 pessoas, A
frente da locomotiva estava
aclornada. com uma enorme fo
tografia de Peron. O pessoal
do trem a2.'itava bandeiras, que \
tinham no centro a imagem de f

Realizar-se-ão, domingo próximo, dia 6, os exames da 1a. turma de alunos do
Aero-Clube de Itajaí, candidatos à carta de Pilô'lo de Recreio ..

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

O' Problelna do pão nesta Capital
Por de D. F. de Aquino.

Florianõpoiít, 4 c2e Janeiro de 1946

NOYAS POLI�rICAS

CONTRA CASPA,

QUEDA. nos CAo

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


