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Park como

Nações
LONDRES, 4 (U. P.) - Fala-se na escolha de Hyde Park,

terra natal do p:'esi'!,ente FrankJ-in �oosevelt, para séde perma
nente da Orgamzaçao das Naçoes Unidas.

Vários delegados declaram que Hyde Park está muito na

\1If
frente de outras possíveis localizações da séde da UNO, já que

cf li escolha está agora limitada entre o vale do Hudson c� a área
de Boston.

;/ Hyde
I

das
séde Necessário grande

Unidas aumento
Washington - (S. L H.) -

O Secretário da Agricultura
Anderson fêz um apêlo no sen

tido de que os agricultores
norte-americanos em 1946 pro
duzam maior quantidade de
gêneros do que em 1945. Sua
detalhada alocução cbama a

líd °1- atenção para a preparação de

1 eres mi dares mais 356 milhões de acres de
terra, o que representa cêrca
de 6 milhões de acres a mais,
em relação à quantidade pre
sente de terras cultivadas.
Haverá necessidade de gran

des quantidades de alimentos,
tanto dentro como fora do
País. O maior aumento de per

a ca- centagem, de produção, ao que
se espera, se verificará no acu

cal' de beterraba. Foi recomen
dado, também, um aumento de
8 ri no cultivo da cana de açu-

Icar,_. _

16rande produção de
caminhões d� carga
Detroit, 3 (United) - A in

dústria norte-americana pre
tende fabricar pelo menos um

milhão de caminhões durante
o corrente ano, ou sejam 40

por cento mais do que a média
do último quinquênio antes da
guerra, Segundo informa a

Associação dos Fabricantes de
. '-��"'''r)veis, as empresas r 1'0-

dutoras sairam da guerra com

instalações muito mais amplas
e· o trabalho de reconversão

para a produção de paz está
praticamente terminado.

Os tinos de CRfV'��'�;:::�- ""'M

fabricarão no corrente ano, diz
a referida associação, serão

, quase os mesmos de antes da

guerra. Dentro de um ou dois
anos é que se poderão modifi
car as fábricas e instalar má-

Vão
.

reunir-se os
LONDRES, 4 (U. P.) - Uma fonte autorizada declarou

que os líderes militares dos Cinco Grandes isto é União Sovié
tica, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Fra�ça e 'China prova
velmente se reunirão no próximo mês, em Londres.

Comentando ,0 fato, um porta-voz do "Foreign Office"

lembrou q�e a clausula 1� ?a Carta das Nações Unidas prevê
o es�a�elecImento de comitês de estado maior, integrados por
comissoes de estado maior dos Cinco Grandes.

A propósito, Londres sugerira há algum tempo que
pital britânica fosse a séde permanente de tal comitê.

Mil casas para
a Dinamarca
Estocolmo, 4 (Via aérea)

Depois de discussões entre re

presentantes suecos e dina
marqueses, o Govêrno da Sué
cia autorizou a venda, dara a

Dinamarca, de 1.000 casas,
com suas correspondentes ins

talações. A venda compreende,
entre outras cousas, nada me

nos que 1.000 camas, 191.000
cobertas de papel, 225.000 col
chões de papel 25.000 cobertas
de lã, 40.000 garfos e colheres I
e 48.000 pratos. I

Viajou o dr.
Ferreira Bastos
o sr. dr. Ferreira Bastos,

procurador geral do Estado,
Rio de Janeiro. O sr. dr. Luiz
Gallotti, Interventor federal,
fêz-se representar no seu em

barque pelo sr. capitão Duarte
Pedra Pires, chefe de sua Ca
sa Militar.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

A primeira
reunião
Rio, 4 (Via Aérea) -- Reu

nir- se-á ainda este mês, nesta
Capital, a diretoria do Institu
to Interamericano de Estatís
tica (Inter American Statisti
cal Instituto IASI), que
tem séde em Washington e ao

qual é presidente o sr. M. A.
'Teixeira de Freitas, secretário
geral do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. E,<:
sa reunião dos diretores do
IASI é a primeira que se rea

liza, não tendo sido levada a

-efeito anteriormente em vir
tude das circunstâncias cria ..

das pelo estado de guerra.

\

o perigo dos
decretos-leis

Ixames dos métodos
de pagamentos
Estocolmo (Via aérea):

O Bureau Estatístico da Asso
ciação dos Bancos da Suécia
realizou um exame dos metó
dos de pagamento mais habi
tuais na Suécia. Calculou-se
que, durante uma semana os

desembolsos se elevaram a cêr
ca de 1.500 a 2.000 milhões de
coroas. Durante a semana es

colhida, 21-27 de Janeiro de

Represent�ra' r,ísenhower
1945, sómente 1/6 dos paga-

'_',L, mentos foi feito por meio de

WASHINGTON, 4 (U. P.) - O tenente-general Matthew notas de banco ou em moeda,

Ridgway, comandante-chefe das íôrcas norte-americanas na sendo o resto efetuado príncí
zona do Mediterrâneo, foi designado' representante do general palmente pelos bancos e pela
Eisenhower na Comissão Militar da Organização das Nações secção de cheques do correio

Unidas. No comando da zona do Mediterrâneo sucedê-Io-á o encarregando-se os pril11eiro�
tenente-general John C. Lee, que é atualmente chefe da zona de pagamentos num total de

européia para as operações de movimento dD Pessoal. 641 milbões e a outra de 465

O Departamento de Estado anunciou posteriormente que, milhões. Os maiores desem�

durante a Assembléia das Nações Unidas, que terá lugar em bolsos na referida semana eom

janeiro, efetuar-se-á a reunião preliminar dos cinc') assessores IH'penderam salários etc., num

militares, na qual será estudada a constituição do Comité de

I
total de 65 milhões, ao passo

�stado Maior. da O. N. U., que, segundo se espera, estará forma- que os 121enore.s _nã,o aleança-
00 em fevereIro. ram sellao 7 11111hoes ele Coroas.

VENCIMENTOS E
CONSEQlJÊNCIAS

que

quinas novas para as inova
ções servidas nesta guerra.
Então teremos car:rinhões com Fez-se representarmudansa de velocidade auto-,

.

mátíca
'

e outros melhoramen- O sr. dr. Luiz Gallotti, Inter-
tos na transmissão. ventor federal, têz-se represen-
Também está previsto o em- tal', pelo seu ajudante de or

prego do alumínio e do mag- dens, tenente Píraguaí Tava
nésio em maior escala, para res, no embarque do sr, cel.

red�zir o pêso morto do camí- í �ace�o Soares, que partiu por
nhao e aumentar, portanto, a I VIa aerea para o Rio de Janei-

carga útil. .1'0.

Sem intenção má, no só
desejo de conversar com os

leitores, traçamos aqui, de

relance, uma observação
talvez exata, talvez não.
E' o caso que, aumen

tados, e bem, os vencimen
tos do funcionalismo fede

ral, ocorre à nossa refle
xão experiente a dúvida de
se as mercadorias, o

se come e o que se veste,
o pra to e a roupa lião
crescerão seu tanto, não
subirão de preço,
Dúvida é esta que se

traduz numa interrogação:
- O comércio e a indús
tria, o carniceiro e o pe

deiro, a lenha e a verdura,
a mercearia e a vitrina, o

café e a man teige; o cine
zna, a gravata, o sapatinho
da moça e o sapato do
homem passam a valer ...

quanto? quanto?
Porque os ritmos do ga

nho e do custo costumam
correr paralelamente. Um
enfileira com o outro. A
vida está pela hora da
morte. O funcionalismo
federal não abrange tôde
a população. Sector desta,
e não soma desta. E o

comércio não fará deis pre
ços, fará um só, ascenden

te, indefinido, sem se po
der calcular até onde che-

gue para todos.
*
* *

As providências do Go-
v êrrio Federal têm de ser

ampliadas no sentido de
que a economia privada
não sofra assaltos maiores
do que os actuais.
Em outras palavras: não

deve existir a liberdade do
mercantilismo inescrupu
loso, da ganância sem fre

ios, sôl te como frieira bra
va a comer a pele e o bôl
so da freguesia. Do con

trário, teremos altas no

valor das utilidades, e anu

lada ficará a majoração
dos proven tos aos servi
dores da Nação. Com grave
prejuízo e dificuldades bem
rneiores de quantos, no

vale de lágrimas da pobre
za, choram o não terem

sido aumentados nos meios
de aquisição do pão-nosso
e da roupa-nossa de cada
dia.

BARREIROS FILHO

DardanelOS
e Espa,nha
Londres, 4 (U. P.) - Final

mente, já foram tomadas me

dídas preliminares pelos Esta-

I
dos Unidos e Grã-Bretanha, a

fim de passarem em revista. a

convenção dos Dardanelos. Há
também a considerar a troca
de notas anglo-franco-norte
americanas no sentido de es

tudar os possiveis métodos
tendentes a encorajar ares,·
tauração do governo democrá
tico na Espanha, bem como a

reaf'írmaçào da política nao

i n t e r v e n c i o n i s t a dos
Três Grandes relativamente à
China, o que ocorreu no mo

mento em que o general Geor
ge C. Marshall inicia uma difí
cil missão destinada a por fim
à guerra civil chinesa e criar
uma China unida.
As fontes acima menciona

?as estão esperançosas de que
esses problemas venham a ser

enfrentados pelos ministros de
relações exteriores das três
potências, dentro de algumas
semanas. Se assim for, é pro
vavel que não se terá de aguar
dar a reunião de Washington,
em março, para a solucâo de
tais problemas.

'

Heccntcmentc, o governo l'Xpl
diu Ulll dccreto-lr-i cm virtude do
qual as cl1lpresas de serviço pu
blico ter-iam (Te conceder a S\'II.·'

vmprcgudos, a título de abono.
UI11 mês de vencimcn los. A repvr
cuxsúo da medida foi a mais li
sonjc ira possível. O f'un ciunali s
lHO acaba va de receber abono e/li

bases idênticas. e, sem dúvida.
roi o desejo de estender ao maio]'
número nossive l dc PCSSO;]S UIlI

ref'órço de verba, neste tempo de
alto custo de vida, ([UC levou o�

poderes públicos �1 tomurr-in
aquela providência.
I)e repente, surge um novo de

(Teto rc vogundo aquele que co n

ccrlia o abono. Quando tllr!O.' (JS

favorecidos já se cncuntruvnm
certos do recebimento do hcn c
í'icio concedido, eis que �ü() co

Ihidos pela noticia ele que o abo
no não mais seria pago. Dêssc
modo. todo um estado favm .rvcl
de {mimo em milhares de tr..ba
l hudnrcs, no país inteiro, lrans
mudou-se numa atitude de rcs

sentimento e de hostilidade. Es
touram greves por lodos os la
dos. Em Súo Paulo, a situação
assumiu aspectos graves. pois que
não só a capital. como várias ci
dades do inter ior, se v irum, de
chofrc. nr

í

vadas de luz, transpor
tes e outros scrviçns cssenciais.
Ora, ai lemos um caso cuj.,

rr-sponsuhi lidadc cabe incontes
l ávehucntc ao governo, (' só li ele.
Se o abono não pnd i a ser dado.
por que mandou o govel'110 con

ccdé-Io ? C0l110 explicar-se que,
IlUlll dia, se incorpore aus venci,
menl os de' milhares de trabalha
1101'('S um abono determinado c

cspccial , e. logo cm seguida, sem
mais cxplicaçõcs. se mande cor
lú-!o ? Como não reconhecer que
/JS f'avnrr-c irlos lcm mot i vos parr
protestar e para estranhar o suce

"ido'? A verdade ê (lU(' os lruha
l hudor cx não pndcmscr culpado.
do que estú ocorrcndn. Precipitn
da ou não. () que é inco nt cstúvcl
c' que a mediria do g(]\'l�I'IlO, i'e

v/Jgnndo o <lccrcto que concedlil
(] n])ollo. os atirou a um ressen'tl'
IIl('nto perfeitamente ('xptiC{IITl.
::\Iostrll, 1l1ais uma \'ez, IJ epi,o.

dio <fUC' a faculdade de legislur
('ntr(',iSl1l' ao arbítrio do EX(,l'lIii
\'0, Dócil' ('ondl1zi-lo, C' na y('rdade
(] tem conduzido, a g('sto� (' :,tí,
tudes (fUC jJI'O\'OC[llll n inlranqlll'
lidan(' I' ali' amearam li naz so

('ia!. (J)o ,. Di;'lrío 'de ="oiicills",
do Hio).

Reiniciam-se as
atividades turísticas
Washington, (S. I. H.) - O

turista estadunidense, e s s a

quase lendária criatura que
adora percorrer sua terra na

tal e os países vizinhos em to
dos os sentidos e direções, ex

plorando, examinando e gas
tando todas as economias até
o limite final de seu livro de
cheques, iniciará de novo as

suas "atividades".
A guerra obrigou-o a ficar

em casa durante estes últimos
quatro anos e fê-lo passar por
certas dificuldades, mas agora
que as horas de trabalho se

reduziram, que os transportes
se normalizam e, acima de tu
do, com a gasolina liberada e

a promessa de nDVOS carros a

aparecer em breve no merca

do, o turista estuda os mapas e

prepara-se para passar as pri
meiras ferias de paz no seu lo
cal favorito ou em qualquer
terra que não tenha ainda vi
sitado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Itália não abrirá mão de suas colôniasl
Roma, 3 (De oRbert Meyer, . pela Itália a favor dos povos I

corespondente especial da Uni- todos os pontos de vista, seria! indigenas, .na sua qualidade de

ted Press) - O novo govêrno preferível ao sistema de fidei-I nação colonizadora". z

direitista da Itália alimenta comisso. I Funcionários italianos espe

esperanças de que o debatido A atitude de De Gasperi
é '
ram que os delegados das Con

caso das colônias italianas se- firme quanto a que a Eritréia, ferência da Paz levarão em

rá resolvido, de uma vez por 'II Somalia, Tripolitania e Cire- conta as grandes quantidades
tôdas, na conferência da paz. naíca foram legalmente adquí-] de dinheiro e sangue italiano
Um porta-voz do Ministério ridas; mediante negociações aplicadas no esfôrço para ex

das Relações Exteriores decla- na época em que a Itália com- plorar os arsenais africanos'l
rou que o primeiro ministro tava com a ajuda da Grã-Bre- A Itália afirma que as suas co

Alcíde de Oasperí esgrimirá os tanha. O Ministério das Rela- nias ao leste africano têm síg
mesmos argumentos que usou ções Exteriores indicou que a I nificado sentimental maior que
na conferência de Londres, se- Itália é humilde na atitude que valor estratégico ou agrícola,
gundo os quais as colônias da lhe corresponde a respeito da sendo que os italianos refe

Itália pré-fascista deveriam fi- questão da Aibisstnia, que foi I rem-se amiúde que tais colô

cal' á margem das reparações. "conquistada por Mussolini, nias constituem problema bas-]
Fontes coloniais italianas mediante guerra declarada e tante delicado para os repre-:

fizeram ver que a administra- violação do Pacto Kelog, da sentantes britânicos, pois se i
ção internacional de Tanger Liga das Nações. Não obstan- trata de estabelecer um con-I

poderia servir de exemplo pa- te, em relação ás suas colônias trôle colou ial e estratégico no'

ra a solução do assunto, dei- anteriores ao fascismo, a Itá- Mediterrâneo, com suas valio
xando as colônias ao govêrno Ilia manter-se-á firme quanto sas rotas comerciars, devido

italiano, porém, sAob ?ontrôle de
I á, origem legítima .de tais. co- [ao antigo tratado anglo-italia

uma grande ipotêncía, que, de lônías e melhoras introduzidas r no.

MISS.t�
Maje r José Rodrigues Lopes

t
José Lupercin Lopes, fi
lho .. en_to>.; Ioeá

BOà.nerges Lope" "spôda. filhos
e netos; Mario do Glóría

Lnpes da Cunha e e.,çÔ.a;
Maria Mogd<-lena Lopes
Sant'Ana, as o

ô
.. o hlho.

e netos; Maria ChHnentinu Lo'

pes Fe r-ncn des . filhes e I e tos e

Maria do Carmo Lo p es convi

dam ali parentes e d e ro c i s pes

soas ce suas TbJUÇÔtlS de c rn i

zade para o ss is tir �l·') à missa

que fazem ce,ebrar na elegante

capela o e N05sa �enhora da

Conceição, ereto à proça G

Vargas. nesta coprt o r nu. pr6-
xima qu inta-Lei t o ,

dez de janei
ro, à. 7 horas, s rn comemoração
10 primeiro cen te o c i io do rros

! rr.e rLc do s.�u f!.L.t..dcb.o po i,

sogro avô e bl.úvÔ

JOSE' RODRIGUES LOPES

ocorrido no d.a dez de janeiro
de 1846. nesta. ex-província de
!. anta Catarina, agradecendo
o n tacipcdcmen te à .. pe;;soas que

comparecerem Q esta homena

gem religio&C1,
Flor;on6polis, 2-1-946

����t5alfll�� Laboratório CI;co ICaracterísticos do Ford 1946
f1 ��. RUA JOÃO PINTO, 25 _ Fone: 1448 cia���l�e!l�r�S�� ;���� Oa�ll��= ���:l���m�eno��n������:� n�
� � (em frente ao Tesouro do Estado so público terá a oportunída- despeito do aumento de potên-
,- - de de conhecer os novos mode- cia do motor, graças á sua

nnRTOnO PRTOLOGlCRS Florianópolis los Ford de passeio, os quais maior compressão, uma modí

estarão, brevemente, em ex- ficação na razão ele demultíplí
posição nos Estabelecimentos

I
cação entre motor e eixo, e a

Ford. Esta notícia é, sem dú- adoção de um novo carbura

vida, bastante alviçareira, ao dor .. Os fios de ignição e os

se ter em mente a crise de �uportes dianteiros foram re

transporte que aquí, como no vestidos c o m Neoprene, um

resto do mundo, constitúi um produto sintético, que não é

dos mais graves problemas da afetado pelo óleo.
atualidade. Assim, a vinda Além disso, o novo Ford ofe

das primeiras unidades de recerá uma linha completa de

passeio Ford 1946, representa' cores, no esmalte sintético
o passo inicial para a solução Ford, ele grande durabilidade e

dêsse: magno problema no resistência. Os in teriores se

Brasil. apresentarão com maior luxo

O Ford 1946 não é um mo- e beleza. Os estofamentos se

delo improvisado, criado apres- rio �e casimir�, .

de .va:'iados
I sadamente, mas sim o resul- padrões. Os paineis imitando

taelo de quatro anos de pes- f�br� de madeira for�m. subs-

I quízas e experiências. Dessa tituidos po.r novos pameis que

maneira, êle apresenta, a par I
se har,11l0lllzan: con: o esquema

I
de suas tradiciOI�a�s qualida- d;, cofres do mte.nor, Pl'�pOl'-
cl es, uma nova sene de aper-

clOnando um conJunto atI aen

feiçoamentos e inovações, e11- te e de grande belezo.

tl'E' as quais se destacam um
------------.,.---------------------

novo motor V-8 de 100 cavalos
í;e fôrça, o mais possante 1110,

tOl' Ford de tôda a sua histó

ria; freios de sapata flutuante

que se acomodam por si, e que
requerem menor pressão do

pedal; um tipo ill3,is perfeito de
mo] as na parte trazeira, asse

gurando marcha estável, espe-
cialmente a altas velocidades
Cln ventos cruzados ou em C\l(,

YilS. Foi também o carro Fordlrlot ::tdo de um perfeito sistema
de arrefecimento, obtido gl'a- i

Iças
á a d o ç ã o de um n o v o I

tampão de pressão que man

l tém uma pressão constante de

I
cinco lihras dentro do radia
dor, reduzindo também a eva

poração. Ford é o primeiro
carro de baixo preço a incor-I
I}Orar êste característico em!
sua produção regular. Todos

I

os modelos apresentarão, ain-' .____ . _

da, como equipllmento regular,; rARMACIA ESPERANÇAfiltros de ar a hanho de óleo e \
filtl'oS de óleo, cujo uso duran-I Ih F.rJ!itill!.('l�llIt1co NILO LAUS
te a guerra demonstrou ser clp lIoJe • llJIIaJlU _.. • Ala .nt......

_"'" ......".".,""'" e ..traqelru - JI� - ."'_-1_-111"''''''

grande ntilidade no prolollga-! b1Ipe .. 1lIorr....

mento da \'ida do motor. E ob- ............... INIn:_!Il! .. rI!IIIIJIMIII �,r

-�------��_ ... ��

I Dr. H, 6. S. MediDa Farm. Narbal Alns de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue I Exame para verificação de cancer,
EXClme de urina I Exame para verificação da gravi
dez. Exanu� �e escarro, Exame pal'lQ verificação de
doenças do. �ele I boca e cabelos. Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegávet
2

.

sorteios mensais 4 e 18
PRÊMIO MIlIOR CR $ 6.250.00

Muitos bonificações e médico gratiq
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

lo ESTADO I
I Diário Matutino

IRedaçào e Oficinas á rua JO:-!.0 I

Pinto 11. S .

.

DIHETOH DE HEDAÇÃO:.
I A. Damasceno da Situa

I ASSINATURAS
I Na Capital
1 Ano ... _..... Cr$
Semestre .. " Cr$

I Trimestre ... , Cr$

I ������. ���i�� g;i
I Númer.o avulso

,
dommgo. . . CrS 0',50'

No interior

I
Ano .... ,.... Cr$ 9O',W
Semestre , .. " c-s

EII'O�I' Trimestre ,... CrS 30',0'13
Número avulso c-s O,501

, Anúncios mediante contrato>
,

lO - ..

-

-jll-I S o rrgm aas, mesmo nao-

! publicados,' não serão .

'devolvidos. IA direção não se respon- ,

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos 1�1fassinados

------l
p������,t��into���
sumamente grat.,. Ditin-••
nos, por obséquio: / .

- Sôbre que assunt4_t
desejaria lêr algo. diària� ,

mente, neste iornel ?
- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

80,0'0-
45,0'0-
250'0,1
ÚO'I
O',4�

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LElTOR: Se o que ihe

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

para que aIs urna falta nào se repita; e

�&�O o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami-'

nhe-a á SECÇÃO RECLA;VrAçàS;;�,
de O ESTADO, que o caso será Jevad<>
sem demora ao conhecimento de quem I
de direito, recebendo v. s. uma informa- I

çào do resultado, embora em alguns ca-

50S não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

Virilidade!
�

.�

Forca! J;1

Vigá.. ! ,-j
Com o tratamento pelo reputado pro

duto OK,&,SA. - A base de Hormõntos ,

(extratos glandulares) e Vttamtnas �ele··

etonadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta eficacia terapeutíca,
em todos os C8S0S ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuae..

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, sob 81

fôrma ue i�.u!'ciêDcia glandular ou víta
minal, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem: frigidez e toda-
a. perturbações de origem ovaríane,
idade critica, obesidade e magreza, na··
cidez da peje e rugosidade da cutís, D&

mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude.
Saneie, Força e Vllil{l�. Peça fórmula
"prata" para homens e fArmula Houro"'"

para mulheres, em todas as lIoas Droga'
ria.. e Farmacias In!ormaçõea .. ,pedld?!>
_o Distr. l'(.odutol ARNA. - Av. Rif(,Brneo. 101 .R.1..

'
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Lira Tênis Clube-Domingo dia 6, Soirée com
,. .. II

IniCIO
,

as

Religlão Aos mortos heróis da FEB que I' QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGANelA ?

Catolicismo -

I d b I
HOR.<RIOS DAS SANTAS MISSAS

nao verao a uz e 1946 ri har

I RII
·

t
· PpROCURE.

A

M IIC'L,d,����_D�,MIN�,O_ 10 ho I .: ��:;��,�:� ,,0 d:�'::;���,:';:';; ��:: ,:':n:�� L":d:;�:",� ;n;:�: J4 a Ia ana e re Ira & e.o
rus. I uma leve aura o A P
Novcnu: às 19 horas

c

'.
gança ou o repouso. az, mensa- R

-' .,

J. • L... t.: , '1.' tt I f'
. L! 8 Joao PlOtO 16 Flonanópohs

Em dias da semana: Missa: às

71
....:-1 a em rvoce o, pc os ins gerra branca do espirita livre, sepa-

-'
-

horas., "
. 'd: ab;d de 1945, onde a 148" Divi- rou de nossas vistas a presença dos

------------------------....:

Igreja de S. Francisco: 7, - 9 hO-1 sâo-Itálie (do Exército Alemão) se bravos companheiros tombados na

ra�ospital de Caridade: 5,30 _ 8
1 r�ndia às. ��rças B:rasileiras, mar- luta e que se eternizam dormindo

horas,

I
cando o 1111ClO da fragorosa derro- na triste Pistóia, sob o sangue que

. r.uríssimo Coração de Maria (Par- l�� �az<Jsta. pnf'{[l:� dois dias após derral�aram em prol da liberdade.

to,;,. 8. horas: ... � c�SSaV,Wlll. as hotilidadcs em todo o
I Porem, no espirita e no coração

Igreja de Si. Antônio: I, - 8 ho- solo Italiano corn a rendição dos de cada colega, hão de ficar eter-
raso I" °

Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
a emaes aos 5 e 8° Exércitos. TI<US, perenes, as reminiscências dos

Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas. A paz mundial não tardaria e a 'irmãos sacrificados na batalha

Capela da Base Aérea: 8 horas. 8 de maio ela se concretizou Ofi-, porque eles foram os construtore�
Capela do l\fonserrat: 8 horas. cialmente
Asilo Irmão Joaquim: 6 hm'as.·

dessa mesma Paz que ora desfruta-

Saco dos Limões: 8 horas.
Para nós componentes da F. E. mos.

Ginásio: 5. _ 6, _ 7,30 _ 8,30 B. essa paz já havia sido hasteada Aos heróis de Montese, CasteI
"horas, em cada coração c era talvez a Nuovo, Fornaci di Barga, Monti-

ra�apcla de S. Luiz: 6,30 - 8 ho- mais solene e suave Paz porque Prano, Monte Castelo. Bclvedeve e

ICapela do .A.brigo de Menores: 7
nossos peitos ansiavam. a doce Santa Maria (onde tombou o ga-I ,

horas (todos 'Os dias). tranquilidade. da tumba. lhardo f loria r t H 'J'
�-������������������====�������

n 110pO IS ano - ela };SCRITóRIO JURÍDICO COMERCI iL
Tr�ndade: Ma�riz: 8 horas. Aquelas cruzes de Pistóia signi- Paulino), o meu sentido preito d I

.I"

hoTrralsn.,ctade: Chácara dos Padres:

8j'
ficavam muito para nós: quando o I homenagem. a minha saudação.

e Auunt08: Turídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativos
" Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catar iná

João Pessoa (Estreito) : �I horas toqu,e de Funeral se fazia ouvir, Ex-soldado do Cio Regimento de" Consulte nossa Organização onhs de .8 decidir pela com-

(igreja), _ 9 horas (capela). sentíamos na alma uma volúpia de Infantaria. pra ou venda de imoveis. pinhai8 ou qualquer
São José: 7,30 - 9,30 horas. I jazer naquele chão. em descanso Dultávio Coelho Júnior' empresa ne.te e.tado

." ,;, * eterno. ou então apoderava-se de Ftorismópulis, 31-XII-945.
Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

��I_'IRrr!SMO " I=--------------------__
A D V O G A D O

O EsplrltIsm? e a raz�o ��u- Bevin fala sêbre I Curso de aperfeiçoamento para
Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

l,ando a f'antasla .e o. mistérro : OS professores em trabalhos
e o eterno farol Indicando ao i Ao.

I
.

Cmundo as vias do progresso e a COD erenCla man�als., inem.as
da fraternidade; é o código de .

RIO, 3 (Via �erea) - O .pre-
amor cristão ensinando aos

Londres. 3 (Reuters) - O sidente Jo�e Lmhares assinou

homens que eles são todos ir- gabinete brítaníco realizou on- decreto
_

criando na pasta ,da
mãos, independente de raça,

tem a sua primeira reuniao �ducaçao o curso _?e emerge�
crença, condição social ou na-

deste ano, para ouvir o relato- l-la para a formação e apertei

cionalidade; é, em suma, o ca-
rio completo do ministro dos çoamento dos pr?fessores de

minha único que conduz a uma
estrangeiros, sr. Ernest Bevin, trabalhos manuais.

vida perfeitamente equilibra-
sobre a sua missão de onze dias

--- --

da, onde a cultura intelectual
em Moscou e em torno dos re- Mala e carrinho

não, suplanta, mas nivela-se, á
sultados a que chegou nas suas

cultura moral.
conferências com os srs, Byr-
nes e Molotov.
Durante o fim da semana, o

sr. Clement Attlee havia ouvi
do do sr. Bsnvín detalhes da
sua missão. Os membros do go
vêrno reuniram-se, então, on

tem, para tomarem conheci
mento dos resultados da confe
rencia, Nesse relatorio verbal,

Os homens, geralmente, que-
o sr. Benvin referiu-se detalha

rem que os seus semelhantes
damente ás suas duas prolon
gadas entrevistas com o ma re-

chal Stalin sobre a politica bri
tanica e russa.

Os circulos políticos autori
zados consideram o relatorio
do sr. Benvín como o mais
completo até hoje feito sobre a

situação internacional. Logo
que a Câmara drs Comuns se

se reunir, o mínístro fará uma

exposição com leta sobre a

conferência.

Quando as criaturas perdem
.a calma e trocam as atitudes
equilibradas pelos impulsos de
violência, então nada mais
têm a esperar. Desatinadas são
as suas resoluções. Sombrio é
o seu ambiente.

processem o seu progresso mo

ral em marcha acelerada, en

tretanto, caminham Ientamen
te .ao encontro do que os leva-

. ria também á situação feliz de
uma consciência plena de paz.

A elevação moral de um ho
mem se pode aferir pelo maior
ou menor respeito com que êle
.trata a mulher.

Ser espírita é ter por norma
-de conduta a moral cristã.

OSCAR F. CARNEIRO Nieda e NinoD,
por intermédio de seus

pois. ten. Nelson de
Oliveira Coelho e es

pôsa, participam o nas

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

• • •

Hoje, sábado, às 20 horas,
.realíza-se no C. E. Amor e Hu
:mildade do Apóstolo, sito à rua
::Marechal Guilherme 29 nesta
capital, a sua habitual 'sessão

, doutrinária.
Amanhã, domingo, às 15 ho

ras, haverá aulas de Moral
Evangélica para crianças, no

C. E. Bezerra�pe Menezes, à
:rua Chapecó, -�/n., e à.s lO 00-
ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do Após
tolo, rua Mal. Guilherme 29 C.
E. Fé, Esperança e Caridad� de

\f Jesús, av, Mauro Ramos s/n.,
i C. E. Juvêncio de Araújo Fi
gue:-edo, rua Pedro Soares 16.
A. E. Fé e Caridade, rua Fer�
nando Machado 51, C. E. José
<de Nazaré, rua José Boiteux
s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua
Castro Alves 21, do Estreito e

C. E, Seára de Amor, rua Da
Tereza Cristina 141 no Estrei
to.
A noite. ta\nbém de domin-I� .. g?, às 19,30 horas, no C. E. Jo

" se de Nazaré terá sessão dOU-!I - trinária.
' N ;.":; l,�:'C', .J e. qO'·';'G-G, Q!,; QlffS, "�M o co:' .\C"A-O

�W?f.'.J�;",,"'��

MígRon, 17 horas ..

Vva. Eugênia Farias de
Aquino

Frantisco da Silva Cardoso
e espôsa

participa aos parentes e pes
soos amigos o contrato de

casamento de seu filho
DOMINGOS,

com a .enhorita Maria de
Lourdes Cardoso.

participam aos paren te. e

pessoas amigas o contrato dr,
casamento de sua filha
MARIA DE LOURDES,

com o sr. Domingos Fernan
des de Aquino,

I Domingos e Maria deL;;'rdes -II Confirmam

Florianópolis. 1-1-1946

dos e sistematizados não po
dem observar. E através da ar

te e do gênío do desenho -

adverte cordialmente aos po
vos do mundo: "VOC.l!J JÁ FOI
À BAHIA?" "NÃO? ENTÃO
VÁ" ... AMANHÃ, finalmSl
te, amanhã no CINE RITZ ...

Vida Social\VALT DISNEY E A BELEZA
DO BRASIL ...

o último filme de WALT
DISNEY é "VOCÊ JÁ FOI À
BAHIA?", que têm uma das
suas maiores sequências dedi
cadas ao nosso Brasil.
Quem poderia sentir tôda a

beleza da nossa terra, o en

canto da nossa música e o bom
humor da nossa gente, melhor
do que êsse genial artista de

Hollywood ?
Quando WALT DISNEY 11.0S

visitou há três anos, êle levou
de volta as impressões desta
terra de colorado, de graça, de
encanto e de beleza. Os seus

olhos de artista se extasiaram
diante da maravilha dos nos

sos dias de sol, da fascinação
e beleza da Guanabara, de

Copacabana e sua areia tão al
va, do nosso mar forte e aves

marinhas, das nossas noites de
luar .. , Em Hollywood, tam

bém, recordou a música do
Brasil, os ritmos quentes do
nosso samba, as melodias nos

tálgicas das nossas canções ou

a graça e o humor das nossas "'..........._._.....-••_..._••,.-••••••••_...,."

emboladas. .. f::le encontrou
na terra brasileira, a tnspíra
ção não apenas para um dese
nho animado, mas para muitos
dêles . ,. para uma. série de
"shorts" admiráveis ou de se

quências dos filmes que tinha
em mente preparar Foi assim

que, logo depois de ALõ, AMI
GOS - êle começou a plane- Com Ary Barroso, na dire

jar uma nova produção de ção musical, Aurora Miranda.
grande metragem... Êste filme Tito Guizar, Virgínia Bruce,
já foi consa,grado. É, "VOCÊ Edward E. Horton, Rqy Ro

JÁ FOI À BAHIA ?" . .. A se- gers e Robert Leving:ton, nos

quência dedicada à nossa ter- principais papeis, Hollywood.
ra, se inspirou em várias com- produziu pela 'Primeira vez,

posições de autores br1sileJr um filme totalmente passado
ros. " NA BAIXA DO sAI"'Á- em nosso país.
TEIRO que foi passada para a O "Brasil" da Repúblic Pie

tela em cenas de grande bele- tur� apresenta 15 melodias
za e que serve de ambiente ao agradáveis, quasi todas de

bom humor do ZÉ CARIO- a u t o r i a de A r y Barroso, o

CA ... OS QUINDINS DE YÀ- grande compositor patricio,
YÀ é vivido e cantado e da.nça- O famoso cancioneiro Tito

do por AURORA MIPwL�DA ... Guizar surge nesse grande fil

Foi neste trecho que WALT me interpretando as belas mú

DISNEY usou, pela primeira sicas brasileiras, dBstaca:ndo

vez, a nova técnica, combinan- se entre muitas outras; "Bra

do artistas com o desenho ani- si!" e "Rio de Janeiro".
mado. É a técnica revolucioná- Não deixem de assistir da

ria que está despertando a mingo "BR..ASIL" o filme que

curiosidade de tôda a indús-Ios Cines Coroados estreiarão
tria do cinema, . . I simultan.eamente, prosseguin-
WALT DISNEY descobre dei·

do com o seu sensacional des
novo o Brasil, descobre a es- file de grap_Jes produções.
sência que os turistas apressa- ACT.

Viajantes:
Walmir Bosco

P'31a Cruzeiro do Sul, leguiu ante
ontem para a Capital da Repú
blica, o Snr. Walmir BOIlCo, chefa
da carteiro de Seguros de Vida do
Ipa.e, no Distrito Federal.Vende·se u}D. para criança,

com pouco uso e artigo tino.
Idem, mala armário, em bom

estado de conserv ação , de soli
dez invulgar e muito util para
caixeiro via jante.
Preço: Carrinho Cr$ 3.QO,OO
I Mal s Cr$ 5 }O,OÜ
Ver à rua Deodoro n-. 18.

o ESTADO Esportivo
SEM ADRICAu.

(Sintomas da .Vela)
- «Apelo para o sentimento de

leolaode dos .enhores con.elheiro.»
- exclamou ontem o .r. Pr••iden
te da F.V.M S.C.!
- «Se penalidade houver. pro

ponho que ela seja de no mínimo
doi. an09, pd. aempr. pi.ei numa
ráia bem intencionado» - afirmou
o velho Rofo .. l:

I VIAJANTE
VOMERCIAL

Comprar na CASA MISCE
LANEA é .ab", economizar •.

mm ·", .._ w _..

Com prática em todo
Estado, oferece seus ser·

viços, para qualquer BRITOramo.

Informações e condi-

Ições • nesta Redação.
o aUaiate Indicil40
Tiradlutas 7

3 v.·1

Uma meniDa com
duas cabe�as
Birmingham, 3 (United)

Uma menina de duas cabeças
nasceu esta tarde no Hospital
Selly Oak, nesta cidade. O che
fe da seção de obstetrícia do

hospital, dr. L. M. Park, ma

nifestou que os d<>is colos
unem-se nos ombros da cria
tura e que tudo indica que es

ta tem dois sistemas respirató
rios, pois as duas cabeças cho
ram e comem com rítmo dis
tinto. Uma cabeça é maior do

que a outra, porém das duas
faces são quase iguais em suas

fisionomias.
O dr. Park expressou que se

trata do primeiro caso deste

tipo e disse que é muito pouco
provável que a menina viva.
Acrescentou que esses casos

raros são consequência de im

perfeição nos óvulos. Disse
também que foram tomadas

fotografias dessa criança e ra

dio-grafias para determinar si
tem dois estomagos.
A mãe da menina tem 21

anos de idade e o pai é mem

bro das forcas armadas norte
americanas: Os seus nomes

não foram dados a conhecer.
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A Itália não abrirá mão de suas colôniasl
Roma, 3 (De oRbert Meyer, . pela Itália a favor dos povos I

corespcndeute especial da Uni- todos os pontos de vista, seria! indigenas, na sua qualidade de
ted Press) - O novo govêrno preferível ao sistema de fidei-I nação colonizadora". z

direitista da Itália alimenta comisso. I Funcionários italianos espe

esperanças de que o debatido A atitude de De Gasperi é ram que os delegados das Con

c�so das .colônias italianas s,e-, firme quanto a que a Eritréia, ferência da Paz levarão em

ra resolvido, de uma vez por 'I Somalia, Tripolitania e Cire- conta as grandes quantidades
tôdas, na conferência da paz. naíca foram legalmente adquí-] de dinheiro e sangue italiano
Um porta-voz do Ministério ridas; mediante negociações aplicadas no esfôrço para ex

das Relações Exteriores decla- na época em que a Itália con- plorar os arsenais africanos.!
rou que o primeiro ministro tava com a ajuda da Grã-Bre- A Itália afirma que as suas co

Alcíde de Gasperi esgrimirá os tanha. O Ministério das Rela- nias ao leste africano têm síg
mesmos argumentos que usou ções Exteriores indicou que ai nificado sentimental maior que
na conferência de Londres, se- Itália é humilde na atitude que valor estratégico ou agrícola,
gundo os quais as colônias da lhe corresponde a respeito da sendo que os italianos rete

Itália pré-fascista deveriam fi- questão da Albissínia, que foi I rem-se amiúde que tais coló
cal' á margem das reparações. "conquistada por Mussolini, nias constituem problema bas-l
Fontes coloniais italianas mediante guerra declarada e tante delicado para os repre-,

fizeram ver que a administra- violação do Pacto Kelog, da sentantes britânicos, pois se 'Ição internacional de Tanger Liga das Nações. Não obstan- trata de estabelecer um con

poderia servir de exemplo pa- te, em relação ás suas colônias trôle colonial e estratégico no
I

ra a solução do assunto, dei- anteriores ao fascismo, a Itá- Mediterrâneo, com suas val io

xando as colônias ao govêrno llia
manter-se-á firme quanto (sas rotas comerciais, devido

italiano, porém, sob contrôle de á origem legítima de tais co- ao antigo tratado anglo-ítalta
uma grande ipotêncía, 'que, de lônias e melhoras introduzidas r no.
-----_-._-------------------_._------------------

MISSA
Mõje r José Rodrigues Lopes

t
José Lupercin Lopes. fi·
lho.... ri e toe ; Joeé Boaner

ges Lopes espÔda. fil,h?s
e nEotos; Maria do GlorIa

Lopes da Cunha e e,çô.a;
Maria Mogd",lena Lopes
Sant'Ana. espô�o hlho.

e netos; Maria CitHnentína Lo·

pes Fe rnon d es . filhcs e 1 etoa e

Maria do Cormo Lopes convi

dam as p o r e o t.ee e d e rn ci s psa

soas ce SUOs TbJOÇôuS de c rní

zode paro. c se is ti. �l·_l à missa

que fazem ce .eb r c r na elegante
cope Ic o e No.sa �enhora da

Conceição, ereto à 9roça G

Vargas. nesta co p it « I no. pró
xima quinta-feito, dez de janei
rOI àa 7 hor-oa, s rn ccmerT\oroção
I o pní rne i ro cerrte o d r io do naa

I rr.s r" te do seu s c, Lo d c so pai.
soqro avÔ e bl.uvÔ

JOSE' RODRIGUES LOPES

ocorrido no d.a dez de janeiro.
de 1846, neeta ex-província de

,� 0.11 ta Catarina. agradecendo
antecipadamente à .. !Se. soas que

comparecerem (I esta homena

gem religio�a.
Florianópolis. 2-1-946

���50UI1�., Laboratório CI;co ICaracterísticos do Ford 1946
f1 ��. RUA JOÃO PINTO, 25 _ Fone: 1448 cia���lâe!l�r�S�� ;�:�� :�ll��= ����1��1�1l1l�enO��������:� n�
� � (em frente ao Tesouro do Estado so público terá a oportunída- despeito do aumento de potên-

, - de de conhecer os novos mode- cia do motor, graças á sua

nnRTOnO PRTOLOGlCR5 Florianópolis los Ford de passeio, os quais maior compressão, uma modi

estarão, brevemente, em ex- ficação na razão de demultipli
posição nos Estabelecimentos

I
cação entre motor e eixo, e a

Ford. Esta notícia é, sem dú- adoção de um novo carbura

vida, bastante alviçareira, ao dor .. Os fios de ignição e os

se ter em mente a crise de lSuportes dianteiros foram re

transporte que aquí, como no vestidos c o m Neoprene, um
resto do mundo, constitúi um produto sintético, que não é

dos mais graves problemas da afetado pelo óleo.
atualidade. Assim, a vinda Além disso, o novo Ford ofe

das primeiras unidades de recerá uma linha completa de

passeio Ford 1946, representa' cores, no esmalte sintético

o passo inicial para a solução Ford, de grande durabilidade e

dêsse: magno problema no resistência. Os interiores se

Brasil. apresentarão com maior luxo

O Ford 1946, não é um mo- e beleza. Os estafamentos se

dela improvisado, criado apres .. rio �e casimir�, .

de .va,riados
I sadamente, mas sim o resul- �.ad,roes. Os p�l:lels .

imitando

tado de quatro anos de pe_,;- 1�bl � de madeir a fOI�m. subs-

I quízas e experiências. Dessa tituidos po.r novos paineis que

maneira, êle apresenta, a par I
se har,molllza11: C011: o esquema

I
tlP. suas tradicionais qual ida- de cofres do interior, propor

eles, uma nova série de aper- cionando. um conjunto atraen

feicoamentos e inoyaçoes, eu- te e de grande beleza.
----------------------�------------------------------------...

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

I Dr. H. G, S. MediDa Farm. Narbal Alus de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verHicação de cancer,
Exame de urina. Exame para verificação da gravi
dez, Exame <ie escarro, Exame pal'lQ verificação de
doenças do. l>ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

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

tre as quais se destacam um

novo motor V-8 de 100 cavalos
,:e fôrça, o mais possante mo ..

tal' Ford de tôda a sua histó

ria; freios de sapata flutuante

que se acomodam por si, e que I
requerem mellor pressão do

pedal; um tipo ms,is perfeito de
molas na parte trazeira, asse

gnrando marcha estável, espe
cialmente a altas velocidades
1'.111 ventos cruzados ou eIn

cu'!'-,"as, Foi tainbém o carro Fonl
rlot�do de um perfeito sistema.
l1e arrefecimento, obtido gl'a-I
ças á a d o ç ã o de um n � v o :
tampão de pressão que man

l tém uma pressão constante de!
I
cinco lihras dentro do radia
dor, reduzindo também a eva

poração. Ford é o primeiro
carro de baixo preço a incor-I
parar êste característico em!
sua produção regular. Todos
DS modelos apresentarão, ain-' .

da, como equipamento regular, F"ARMACIA ESPERANÇAfiltros de ar a hanho de óleo e

filtros de óleo, cujo uso duran- !tI)} Farm"�'I!tleo NILO LA US
te a guerra demonstrou ser clp lIoJo a am.tJLb.A ...,... • na .Nf....

_ ...._....... ti Nb'aJI,l(eIr.. - 1I0me0paU.u - .............

grallde utilidade no prolonga- uu.o. .. 110ft....

-------_iIII2II ..: 'menta da vida do motor. E ob- JItIIn.._ Ui IMIUJ!!IIIIII �,r

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2

.

sorteios mensais 4 e 18
PREMIO MAIOR CR $ 6.250.00

Muitas bonificações e médico grati9
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

to ESTADOl
1 Diário Matutino

IRedação e Oficinas ii. rua Jotw ;
Pinto 11. S

'1 DUmTOll DE HEDAÇAO:. :
À. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS

I
�a Cap ital

Ano ,........ Cr$
Semestre .'.. Cr$

I Trimestre .... c-s
lVIês ,...... . .. CrS
Número avulso CrS
Número avulso

I
domingo. . . Cr$ 0,5&

No interior

I
Ano Cr$ 90,(i�
S t C Si 5'),Ofll

.

, Te�es re .. ,., C,r,� .,.

! nrnestre ,.,. . r:S 30,01)
Número avulso CrS 0,50

I Anúncios mediante contrato>

I
I Os originais, mesmo nâo-]
! publicados.' não serão I

I devolvidos.

IA direção não se respon-

I
sabiliza pelos conceitos

'.
'

emitidos nos artigos [
;,

assinados

80,00'
4.5.0()
2500,1
9:00-1
0,4@

--�.
P���aa,�:st������lsumamente grata. Di�-' r
nos, por obséquio: )

- Sôbre que assunt�
desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia?

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LElTOR; Se o que ihe

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

pai-a que ala ema falta nào se repita; e

N ..i\O o escândalo que a sua reclarnaçãc
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SECÇÃO RECLAl'IAÇõ!l:S,
de O ESTADO, que o caso será levadljl'J)
sem demora ao conhecimento de quem ,
de

direito,.
recebendo v. s. uma

iDforma.,çâo do resultado, embora em alguns ca-

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

Com o tratamento pelo reputado pre-
4uto OK,o.SA. - A base de Hormônl08.
(extratos glandulares) e Vitaminas sele

cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta eficacia terapeutica,
em todos 08 C8S0. ligado. diretamente
a perturbações das glândulas sexuae..

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades. BO? l!\

fôrma ue ir...uliciência glandular ou víta
mínal, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem: .frigidez e toda"
a. perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, Ha
cidez da pele e rugosidade da eutí•. D.&

mulher. OKASA (illlPortado díret..mente
de Londres) proporciona Juventude.
Saune, Força e VIIl(>�. Peça fórmula

"prata" para homens e f.6rmu]a HouroW"

para mulheres, em tod.....8 l:>oa8 Drog..'
ria1 e Farmacias [nformaçõel .. ,pedld?&
"O Di.tr. li: odutol ARNA. - Av. Ri\",
Br....o. 101 JU..

- J

I

fi

f
I
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Lira Clube-DomingoTênis dia Seirêe Mígnon, com
, .. "

IniCIO
,

as t 7 horas ..6 ,

Religião
Catolicismo

mortos E ELEGANelA ?heróis da FEB que
.....

nau verao luz de 1946 brilhar • • PROCURE.A
HORÁRIOS DAS SANTAS MISSAS

(j

�If t P M IIPARA DOMINGO No horizonte, o glorioso cstan- nós ,a ira, incitando-nos a emp.u- ala arla erelra & e o
<

Catedral: 6, - 7, - 8, - 10 ho-I darle Brasileiro se desfraldava sob nh at as armas c apressar a YIn-

ras;. 1 uma leve aura.
Novena: as 19 horas. T.' "

..

gança ou o repouso. A Paz, mensa-

Em dias da. semana: Missa: às

71
... r.ra em Nocetto, pelos f'ins geira branca do espir ito livre,sepa-

RL!>'l João Pinto. 16 - Florianópolis

horas.
' de abril de 1945, onde a 148" Divi- rou de nossas vistas a presença dos

------------------------.....:

Igreja de S. Francisco: 7, - 9 ho- são-ltália (do Exército Alemão) se bravos companheiros tombados na

raHs. it l" C íd d � 30 Si. rendia às. Fôrças Brasileiras, mar- luta e que se eter-nizam dormindo
OSpl a ue aI'! a e: D, -

d
...

d
.

horas.

I
can o o imcio a fragorosa derro- na triste Pistóia, sob o sangue que

. P.uríssimo Coração de Marla (Par- ta nazista, porqt:� dois dias após derramaram em prol da libe. rdade.10);,. 8. horas; _."

cessavam as hotilidades em todo o Porém, no espirito e no coração
Igreja de St. An tOI1l o : " - 8 ho- sólo Italiano com a rendição dos I de cada 1 h- d f'

raso _.
co ega, ao e icar eter-

Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
alemães aos 50 e 80 Exércitos. nas, perenes, as reminiscências dos

,.Igreja de Sta. Tere::inha: 8 horas. A paz.mundial não tardaria e a 'írmâos sacrificados na batalha,
Capela da Base Aerea: 8 horas. 8 de maio ela se concretizou ofi- porque eles foram os construto e

Capela do Monserrat: 8 horas. cialmente I d
r s

Asilo .Irmão Joaquim: 6 horas.', essa mesma Paz que ora desfruta-

Saco dos Limões: 8 horas.
Para nos componentes da F. R mos.

Ginásio: 5, _ 6, _ 7,30 _ 8,3ü B, essa paz já havia sido hasteada Aos heróis de Moritese, Castel
noras. em cada coração e era talvez a Nuovo. Fornaci di Barga, Monti-
Capela de S, Luiz: 6,30 - S ho- mais solene e suave Paz porque Pran -:'lI t C< t 1 B I .

raso .

c . - o, " on e ><lS e O. e vedeve e

I Florian6poU., 1-1·1946

Capela do ,Abrigo de Menores: 7
nossos

..

peitos ansiavam, a doce Santa Maria (onde tombou o ga- _.������������:::=�����==���������
horas (todos 'os dias). Iranquil idarle da tumba. 1hardo florianopollstano - Hélio

-

Tr�ndade: Ma�riz: 8 horas. Aquelas cruzes de Pistóia signl- Panlino) , o meu sentido preito de Iho����,dade: Chácara dos Padres: 8 i ficavam muito para nós: quando o I homenagem. a minha saudação.

. Jo�o Pessoa. (Estreito): 7 horas I �(:qll,e de F�lI1eral se fazia, �ll\'ir, Ex-soldado do (i0 Regimento de

(igreja), - 9 horas (capela). sent iamos na alma uma volúpia de Infantaria.
São José: 7,30 - 9,30 horas. jazer naquele chão, em descanso Dultávio Coelho Júnior'

" ,;, * eterno, ou então apoderava-se de Plorienópolis, 31-XII-945.
ESPIRITISMO

O Espiritismo é a razão anu

lando a fantasia e o mistério:
é o eterno farol indicando ao

mundo as vias do progresso e a
da traterntdade ; é o código de
amor ,cristão ensinando aos

homens que eles são todos ir
mãos, independente de raca

crença, condição social ou I;:a�
cionalidade; é, em suma, o ca

minho único que conduz a uma

vida perfeitamente equilibra
da, onde a cultura intelectual
não suplanta, mas nivela-se, á
cultura moral.

Aos

Bevin fala sôbre I (urso de aperfeiçoamento para
,os professores em trabalhos

C í A.. manuais
on erencla Rio,3 (Via Aérea) - O pre-

Londres, 3 (Reuters) - O sidente José Linhares assinou

gabinete britanico realizou on- decreto criando na pasta da
tem a sua primeira reuniao Educação o curso de emergên
deste ano, para ouvir o relató- cía para a formação e aperfei
rio completo do ministro dos çoamento dos professores de

estrangeiros, sr. Ernest Bevin, trabalhos manuais.
sobre a sua missão de onze dias
em Moscou e em torno dos re

sultados a que chegou nas suas

conferências com os srs. Byr
nes e Molotov.
Durante o fim da semana, o

sr. Clement Attlee havia ouvi
do do sr. Benvin detalhes da
sua missão. Os membros do go
vêrno reuniram-se, então, on

tem, para tomarem conheci
mento dos resultados da confe
rencia. Nesse relatorío verbal,
o sr. Benvin referiu-se detalha
damente ás suas duas prolon
gadas entrevistas com o ma re

chal Stalin sabre a politica bri
tanica e russa.

Os circulos políticos autori
zados consideram o relatório
do sr, Benvín corno o mais
completo até hoje feito sobre a

situação internacional. Logo
que a Câmara dEs Comuns se

se reunir. o ministro fará uma

exposição com leta sobre a

conferência.

Quando as criaturas perdem
.a calma e trocam as atitudes
equilibradas pelos impulsos de
violência, então nada mais
têm a esperar. Desatinadas são
as suas resoluções. Sombrio é
o seu ambiente.

Os homens, geralmente, que
rem que os seus semelhantes
processena o seu progresso lllO

ral em marcha acelerada, en

tretanto, caminham lentamen
te .ao encontro do que os leva-

. ria também á situação feliz de
uma consciência plena de paz.

A elevação moral de um ho
mem se pode aferir pelo maior
.ou menor respeito com que êle
.trata a mulher,

Ser espírita é ter por norma ;;:;.======t======�
-de conduta á moral cristã,

OSCAR F. CARNEIRO
• • •

Nieda e Ninon,
por intermédio de seus

pois. ten. Nelson de
Oliveira Coelho e es

pôsa, participam o nas

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

Hoje, sábado, às 20 horas,
realiza-se no C. E. Amor e Hu
.míldade do Apóstolo, sito à rua
:Marechal Guilherme 29 nesta
capítaí, a sua habitual 'sessão
-doutrínáría.

Amanhã, domingo, às 15 ho
ras, haverá aulas de Moral
Evangélica para crianças, no

C. E. Bezerra de Menezes à
rua Chapecó, s/n., e às lO 'ho
ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do Após
tolo, rua Mal. Guilherm� 29, C.
E. Fé, Esperança e Caridade de

'1( Jesús, avo Mauro Ramos s/n.,
í C. E. Juvêncio de Araújo Fi
gueredo, rua Pedro Soares 16.
A. E. Fé e Caridade, rua Fer�
nando Machado 51, C, E. José
de Nazaré, rua José Boiteux
s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua
Castro Alves 21, do Estreito e

C. E. Seára de Amor, rua Da
Tereza Cristina 141 no Estrei-It.o.
A noite, ta\nbém de domin

,

.

g?, às 19,30 horas, no C. E. Jo
{ se. d,e .Nazaré, terá sessão dou

�-�l'mana.
)O,"J !�Ar: ... :) ':STC!�'''C:G,OS RltlS,>.jEMOCO��\ÇA-O
lí!'����

Mala e carrinho

QU�R VESTlR·SE (OM CONFORTO

Vende-se ufl' para criança,
com pouco uso e artigo fino.
Idem, mala armário, em bom

estado de conserv ação, de soli
dez invulgar e muito util para
caixeiro Viajante.
Preço: Carrinho Cr$ 300,00

\ Ma13 Cr$ 510,00
Ver à rua Deodoro n-. 18.

I VIAJANTE
VOMEKCIAL

Com prática em todo
Estado, oferece seus ser·

viços, para qualquer
ramo.

Informações e corvdí-

Ições. nesta Redação.

Vva. Eugênia Farias de
Aquino

Frantisco da Silva (ardoso

3 v.·i

Uma menina com
duas cabeças
Bírmíngham, 3 (United)

Uma menina de duas cabeças
nasceu esta tarde no Hospital
Selly Oak, nesta cidade, O che
fe da seção de obstetrícia do

hospital, dr. L. M. Park, ma

nifestou que os dois colos
unem-se nos ombros da cria
tura e que tudo indica que es

ta tem dois sistemas respirató
rios, pois as duas cabeças cho
ram e comem com rítmo dis
tinto. Uma cabeça é maior do

que a outra, porém das duas
faces são quase iguais em suas

fisionomias,
O dr. Park expressou que se

trata do primeiro caso deste

tipo e disse que é muito pouca
provável que a menina viva.
Acrescentou que esses casos

)
raros são consequência de im

perfeição nos óvulos. Disse
também que foram tomadas
fotografias dessa criança e ra

dio-grafias para determinar si
tem dois estomagos.
A :mãe da menina tem 21

anos de idade e o pai é mem

bro das forcas armadas norte
americanas� Os �eus nomes

não foram dados a conhecer.

e espôsa
participa ao. parentes e pes
soa. amigas o contrato de

casamento de seu filho
DOMINGOS.

com a .enhorita Maria de
Lourdes Cardoso.

participam aos parente. e

pessoas amigas o contrato da
casomen to de sua filho.
MARIA DE LOURDES,

com o sr. Domingos Fernan
des de Aquino,

I Domingos e Maria deL;rdes -II Confirmam

.ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Aasuntos: Turídicos .- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço TeL ELIBRANCO - LAJES - Santa Catariná

Consulte nossa Organização ont",s de se decidir pela com

pra ou venda de irnoveis, pinhais ou qualquer
empresa neste estado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

Cínemcs Vida Social'\VALT DISNEY E A BELEZA
DO BRASIL ...

O último filme de WALT
DISNEY é "VOCÊ JA FOI À
BAHIA?", que têm uma das
suas maiores sequências dedi
cadas. ao nosso Brasil.
Quem poderia sentir tôda a

beleza da nossa terra, o en

canto da nossa música e o bom
humor da nossa gente, 'melhor
do que êsse genial artista de

Hollywood ?
Quando WALT DISNEY nos

visitou há três anos, êle levou
de volta as impressões desta
terra de colorado, de graça, de
encanto e de beleza. Os seus

olhos de artista se extasiaram
diante da maravilha dos nos

sos dias de sol, da fascinação
e beleza da Guanabara, de

Copacabana e sua areia tão al
va, do nosso mar forte e aves

marinhas, das nossas noites de
luar , .. Em Hollywood, tam

bém, recordou a música do
Brasil, os ritmos quentes do
nosso samba, as melodias nos

tálgicas das nossas canções ou

a graça e o huxnor das nossas

emboladas, ., Êle encontrou
na terra brastleira, a tnspdra
çã.o não apenas para um dese
nho animado, mas para muitos
dêles . . . para uma série de
"shorts" admiráveis ou de se

quências dos filmes que tinha
em mente preparar Foi assim

que, logo depo-is de ALô, AMI
GOS - êle começou a plane- Com Ary Barroso. na dire

jar uma nova produção de ção musical, Aurora Miranda,
grande metragem.i. Êste filme Tito Guizar, Virgínia Bruce,
já foi consagrado. É, "VOCÊ Edward E. Horton, Roy Ro

JÁ FOI A BAHIA ?" . .. A se- gers e Robert Levington, nos

quência ded.icada à nossa ter- principais papeis, Hollywood.
ra, se inspirou em várias com- prodUziu pela primeira vez,

posições de autores br�sil.fW. um filme totalmente passado
ros. .. NA BAIXA DO SAPA- em nosso país.
TEIRO que foi passada para a O "Brasil" da Repúblic Pie

tela em cenas de grande

bele-,
tur� apresenta 15 melodias

za e que serve de ambiente ao agradáveis., quasi todas de

bom humor do ZÉ CARIO- a u t o r i a de A r y Barroso, o

CA ... OS QUINDINS DE YÁ- grande compositor patricio.
YÁ é vivido e cantado e dança- O famoso cancioneiro Tito.

do por AURORA MIP....A_'!\J'DA._. Guizar surge nesse grande fil

Foi neste trecho que WALT me interpretando as belas mú
DISNEY usou, pela primeira sicas brasileIras, destaca:ndo
vez, a nova técnica, combinan- se entre muitas outras; "Bra

do artistas COlll o desenho ani- si!" e
,_ Rio de Janeiro".

mado. É a técnica revolucioná- Não deixem de assistir do

ria que está despertando a lllingo "BRASIL" o filme que

curiosida.de de tôda a indús-Ios Cines Coroados estreiarão
tria do cinema. . . l silllultaneamente, prosseguin-
WALT DISNEY descobre

dei·
do com o seu sensacional des

novo o Brasil, descobre a es- file de grandes produções,
sência que os turistas ap!'essa- ACT.

Viajantes:
Walmir Bosco

Pela Cruzeiro do Sul, leguiu ante
ontem para a Capital da Repú
blica, o Snr. Walmir Bosco. chefe
da carteiro ds Seguros de Vida do
Ipase, no Distrito Federal.

o ESTADO Esportivo
SEM ADRtCA•••

(Sintomas da .Vela)
- «Apelo para o sentimento de

lealoode dos .enhore8 conselheiro.»
- exclamou ontem o .... Presiden
te da F.V.M.S.C.!
- «Se penalidade houver. pro

ponho que e>la seja de no mínimo
doi. cnos , pd. sempre pi.ei nutna
ráia bem intencionado» - afirmou
o velho Rafo ..r

Comprar na CASA MISCE
LANEA é .ab"" economi.zar ..

mm ·"7' ....

BRITO
o alfaiate indicil48
Tirad6Dtes 7

dos e sístematízados não po
dem observar. E através da ar
te e do gênio do desenho �

adverte cordialmente aos po
vos do mundo: -vocs JÁ FOI
À BAHIA?" "NÃO? ENTÃO
VÁ" ... AMANHÃ, fLnalm51-
te, amanhã no CINE RITZ. , .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL
SINDICATO NACIONAL DAS EIUPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MARíTIMA

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. 1.4€12, 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 proxrmo 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 reterk.a Consolidação.

A aproximõtão do perlo
do mensal é, para as senho

ras que não tem boa sar.:d·e,
um tormento e um pesadelo,
A Simples lembrai'l(à dos so

Irimentos Que se avizinham

perturbe- lhes a tranquilida·
de e as põe em sobressalto.

No fim de um ano, quan

to somardC êsses dias de do

res, reuoadas aos atazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os �de(i·

mentos pertódkos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tã
mco, ànti-doloroso - é I) reme

dío que lhe restituirà á tramo

quilidade. Êie tem no nome

\I resumo de suas Yirtlldes:

! SALDE D�\ �nJLHER

,

FILHA I MAE I AVO'
-

'Fooas devem usar a

,a1trr.1Su.mi I'l!!�I
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA;
t:VITARÁ DORES
CólicN Uterinas

Emprega-se com vantaeempa
('1\ combater us irregularir1ade"
das funções pertédícas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas tuncões.
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. D�ve ser usada com

confiança.
FLUXO SEOATIN A encontra-se

·)MÃf em toda parte

o Sahão,�\\�o VIRG�,) ..-G:l DA e»:ç�
(!�WETIEt JNtJUSTRIAL
JOINVllLE

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

No sorteio de amortização reaEzudo no dia 31 <le Dezembro de 1945 foram
amortizadas a.s seguintes combinações:

DCP cez ONO FYG VZG XPV
Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,

poderão receber imediatarnente o capital garantido a que têm direito.
Sede Social: -- RIO DE JANEIRO

.ESCRITÓRIO para <> Estado de Santa Catarina: .- FLORIANÓPOLIS
Rue. João Pinto, 13 _. Sobro Próximo sorteio em 31·1-46

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

sOCIEDADE ANÔNIMA

,.,

AS LAS INGLESAS
max" - mil rot.s ções - força

Londres, dezembro, para es- de confecções das modas femi- de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te jornal - Logo depois de ninas. Por último, esse novo te de óleo

adotadas as primeiras e mais produto inglês é quasi refratá- O motor pode ser examina

urgentes medidas de readapta- rio ao enrugamento tão co- do em Itajai com o sr. Oswal

cão das suas fábricas, ao fina- mum às lãs e pode também do Outra delegado InstItuto

Íizar a guerra, os fabricantes ser lavado com amaior facili- dos Maritimos. Tr-atar com Sid

ingleses de tecidos de lã ini- dade. nei Noceti à r ra João Pinto.
ciararn a produção de novos Segundo informações ofi- 34. Tete fone 1134.

tipos desses tecidos de extraor- ciais grandes encomendas de _------
dínária leveza cujo peso não lã estão sendo aviadas pelos

exce.c1e a uma onça e meia 'Por I fabricantes ingleses para aten- t

jarda. E (> claro que como to- der aos seus clientes sul-ame

dos os demais produtos das ricanos, destacando-se entre

indústrias britânicas esses 110- os maiores pedidos recebidos

vos e modernos tecidos são so- até aqui os procedentes do

I b:'etudo destinados à exporta- Brasil e da Argentina.
çao.

I Os modernos padrões de te-:
cidos de lã produzidos llelas'lfábricas inglesas foram conse

guidos graças à u'a mistura

Iele alginato solúvel com os

fios de lã mais finos, do que
resultou urna fazenda extre-Imamente l-eve e ao mesm.o

tempo resistente, particular-Imente indicada para colocação
nos mercados dos Estados uni.-Idos e principalmente da Amé-
rica do Sul.

!Além disso, os fahrícantes
brítãnícos prestaram especial.
atenção à questão dos padrões!
dos 110VOS tecidos, adotando t

certos corantes e tintas de

composição especial com os

quais consegutram desenhos
extraordínartamente

. interes-lsantes e de efeito encantador, _

sobretudo para os modelos de
vestidos esportivos atualmente!
em grande voga. I
As novas lãs que a indústria:

textil britânica já começou a

exportar para os mercados ex

ternos distinguem-se ainda
pela sua extrema flexibilidade,
pois "caem" COIn a mesma

graça da seda e permitem o

seu emprego para toda a sorte

MOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende

portu·
quê ... e.
pc rrhol ,

france.,
inqlês.
Btc

Romance. Poesia. Religião. A

viação, Matemática, Física,
Química, Geologia, Minera·
loqia. Engenharia civil. mili
tar a naval, Carpintaria. De
senho. Saneamento. Metalur·
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motores. Hidráuhca.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

1 inária. Contabilidade.
.

Dicionários. etc. etc.

MACHADO I elA.
AGéDciall e R.p.....ntClqõe. em

O.l'Oi
Ma. triz ! Florlan6p?!ü
Ru.o João Pi.to. n. !I
CaixQ Pa.tal • 3'7
FiliaJ: Crescíúrno

R.ua noriano PeUoto. s/no
(toou. Próprio).

'Te legrameM: ·'PRIMUS·
Aa.nt_ IS"'. principal.
tnunicil)4a. do Eetad",

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Procura-se viajante·inspetor para o iflteriOf do
Estado (Exduida a (apitai).

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

transporte de que se utilizarão.

Cortas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

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

endereço.

I'VIR<iEM ESPECIALIDADE"

l\1oto r a óleo
,

cru
VENDE-SE um marca "cu

Sanguenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA·
TO, FOSFOROS.CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pélidoe. OePlup.,.do.,
Elqot.dol, Anêmicos, Mi••
que criem Mlgrol, Crien,l'
uquitic... receberio I tonl-
ficlçio ,cr.1 do orgenismo

Sa niüi 001
Ue D N.�Y. n' '99. de 1921

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPRe

o mE�HOR DOS mELHOQES

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voe'

está auxiliando o seu próximo.
Centribua para a Caixa de Esmolac
aos Indit:entes de Flonanó09Ua.

(·'A. �VETZEL INDU�TRIAL-JOINVILLE (Merce re)!ISI

recornmeuda-ce para rouca fina € rOUD3 cornrno-»
....

----------------------------�----�------------------�-----------------------------------------------------------------=----------------�

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos' da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando;
tr�tadas em tempo, são males pee
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os Indivíduos afetados dll
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra�
tuitamente os doentes nervosos ln-

I �igentes, na Rua Deodoro 22, das !I
as 11 horas. diàriamenk..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BREVEMENTE
Reabertura do Laborat6rio
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M ..mtaqem de rádios, Ampli

Heador'es-Transmissoi'es
Müt9rial importado direta

mente dos U. S. A.
Pro nr iet ár io

ütnm-r üeOrges Btifim
Electre - Tecnico - Profissional

formado na EU"cpa
Florianópolis

�ua Iooiío Pinto n. 29 -- Sob.

Copyngh! da iITheNAV{ YOlJ H/ARO? ln€-

!

1. .. que o perigo de ser

Imorto por um raio é cinco ve

zes maior no campo do que nas

cidades. .....

2 ... que no planeta Júpiter
é tão grande a atração que,
alí, um homem necessitaria fa
zer um esfôrço considerável
para poder levantar um sim
ples livro do solo.
3. .. que, quanto maior é o

ser vivo, menor é o número de
pulsações do seu coração; e

que, assim, no elefante, é de 25
por minuto, DO macaco 50, no

homem 70, na mulher 80 e no

coelho 150.
4 ... que houve uma época,

na Arábia, em que o fanatis
mo pela reltgrâo maometana

chegou a tal ponto que todo
aquele que não se convertesse
à mesma, ou pagava um eleva
do imposto, ou se tornava es

cravo de um califa, ou seria I

Iexterminado. I Saídas - 2 hora. damadrugada
5. .. que, na Lapônia, há to-I

dos os anos uma noite que du-I JOinvile _. Fpolis.
ra 2 meses e meio, comecando
a 17 de novembro e acabando
nos fins de janeiro; e que,
quando o sol reaparece, há
uma brilhante festa na qual se
reunem todos os habitantes no

alto de uma colina para saudar
o primeiro raio de luz.
6. .. que, há pouco tempo.

lVIr. E. P. Dexter, proprietário
de uma granja perto de Chat
tanooga, 'I'en.nessee, nos Esta
dos Unidos, foi tomado de pâ
nico ao descobrir que um seu
cabrito engolira dois cartuchos
de din.amite; e que, supondo
que sob a ação do calor inter- I
no do animal o� cartuchos pu- �

•
•

dessem explodir, o agricultor', Drs Aldo Jlvila
amarrou o cabnto a uma esta- �

•

ca e preg�u nesta o seguinte I da Luzcartaz: Afastem-se que ha
perigo".

E

Leoberto Leal

da cutiz queda ou falta de tur

gência dos seios, etc., todas es

sas deficiências de origem
glandular na mulher.

Experimente QKASA e se

convencerá! Peça a fórmula
drágeas "ouro" em todas as

boas Drogarias e Farmácias,
só em embalagem original de
Londres. Informações e pedidos
ao Distribuidor: Proditos AR
NA - Av, Rio Branco. 109
Rio - Telefone 43-3378.

'\

'(

Aos sofredores
conrllA fERiu": lI€c"m€s ou AnTIGAS

Dra. L, GALHARDO-Ex-mé
dica do Centro Elpírita Luz.
Caridade e Amor, comunica
a mudança do seu consultó
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro. onde pas.a a oferecer
08 seu. pl'éstimolil. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereco e envelope se

lado para a- rellp(.�ta.

HeM"

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

RETIRARAlII SUAS CANDI- •

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusrve as
fabricada·, em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catarí
nenses, - em vista da cer tissi
ma vitória do aperitivo KNOT.CONTA CORRENTE POPULAR I"lufas 51i� a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A. I
CAPtTAL: CR$ 60.000,000,00 I

� RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

I"'I.�_R_u._a__T_r_a_j_a_n_O_,_2_3_'_-_F_IO_'_iãi_n_Ó_p_O_.I_i_S__\

VIAGENSI
fpoUs. -- Joinvile I

Compra-se
Mobília de se la, grupo esta·

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caix a Postal 106'
Nesta.

Correio LageaDo
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

\

ALIANCA DO LAi (LTDA,)
Séde: Ave�ida Rio Branco n. 91 ._- 5.0 andar

RIO DE JANEIRO

Saída. -- 9' hora. da manbii

Informações nesta redação

Deseja obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nOSSl! "ficha de

informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere

mos prazer em recomendá-lo (8)
aos Interessados na aquisição de
bons funcionários (as).

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
PLANO FEDERAL DO BR "\SII..

�I Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Dezembro
e 1945. de contorn-tdarte com o Decreto-Lei a-. 2.891,

�:� �.... 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe·
;fdral e grande número ele prestamistas e outras pessoas,
la séde da Alíança do Lar Ltda., de acôrdo com as ins
zruçõe« baíxadas pelo rpff'rido Decreto-Lei.

Plano Especial- Premiado o n' 5.566
_. -'V'pó-Milhltr-Primeiro prêmio 00 valor de Cr�$ 10.000.00

566 =Ceutena - Prereto no valor de Cr,$ 1.200,00
Inversão - Prvm-o no valor elp Cr.$ 300,00

( Plano Popular - Premiado o n' 5.566
J J'S66 -Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.S 5.000,00
à� &66-Centena, - Premio no ....alor de Cr.$ 600,00

•
Inversão - Pr ...mio TIO valor de Cr.$ :200,00

«Plano Alianea.
:Série I número 0703 Cr$ 50.000,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00
-Centena Cr$ 600,00
.Inversão do milhar Cr$ 200,00-
Inversão da centena Cr$ 60,00 - »

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.00Q,OO a 1.50.000,00
cada uma, pede of'er ta por
carta, a09 cuidados desta

redação. 30 v.lO

1- PROFESS�RA IDatilografia \ e
. Correspondência Comercial

I Rua A�varo de Car�alho. 65 I

Sapataria . JUrity,1Rua Tiradentes 19
Apresenta seus últimos mo

delos em calcados finos
para senhoras

VENTILADORES ADVOGADOS»

21

I
Vendem.... doi. ventiladores elec

tricQ8, grandes, para cima d. rne
ao ou parede. sendo um �cil(1nte,
proprim. paro "crit6rio. barbea
ria., cof", etc. Trator na rua Al
mirante Lamego 15.

Felipe Schrnidt ,
(Sobrado)

Florionópo lis

J:<ua»

.Bêrie 1 número 6703
Milhar de qualquer
-Centena
.Inversão do milh8�
.Inveraâo da centena

Cr$ 25.060,00 - Tipo clássico
Cr$ 1.250,00 -» •

Cr$ 300,00 -» »

Cr$ ] 00,00 -» »

Cr$ 60,00 -. »

série

Cereais em grosso
Manleiga, queijos. xarque,

banha e salgado�
J . ,.'Ql,..,"'··

..m '\çlo - o próximo sorteio realizar-se-á no
dia 3.. ']AtThiro, de 1946 (5a-feira), às 1.t horas, de confor
'midade com o Decreto-Lei 2.891.

Rio de Janetro, 31 de Dezembro de i945
Nelson Nogueira -Fiscal Fed�ra!

VISTO: Eduardo F. Lobo +Dtretor-Tesoureleo
O. Paçanha -Diretor-Gerente

Convídamos 08 senhores prestamistas contemplados
que estejam com os seus títulos em dia, 8 virem à n088�

sede, para receberem seus nrêmíos, de aeôrdo com o n08

80 R.egulamento.

MACIEL, FONSECA & CIA.
- �onta Própria

.f�·J
I' '

r Comissões - Consignacóes
Róa Leandro Martins, n. 6

Quase Esquin�. da Rua Acre
Rio de Jàn�i..ro

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

AUTOMOBILISTAS
Atenção

o seu dínamo ou motor
de arranco a

OfiCINA ENALDA
Conselheiro Mafra rie , 135

Recebemos à consigneção : manteig r queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtO'" de lavoura ligados ao ramo de cere ris, Fécula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amptas inform ações bancárias.
Para

RIO DE }ANEIRO--BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��i����:�������������V" IEncon���C::S��:��:d�tH�tle�iCença I ���d:eOG:::��uto
De acôrdo com a alínea a, do � ]0, do art. tiducatlvo91, elo elecreto-lei n. 572, ele 28 .le ou tu- Nuremberg, 4 _ (De Ann
bro ele 1941:

A Hilela Lemos Bi ttencom-t, do caro-o da Stringer correspondente da U.
classe F da carreira de Estatísticos-Auxilia. P,) - O tenente-general Lu-
res, do Quadro -C:nico do Estado, cian Truncott anunciou a des-

Nomcar: coberta da licença de casamen-De acôrdo COI11 o item IV, art. 15, do de-
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: to de Adolf Hitler e Eva Braun,

Rute Rosa Róvere para o cargo da classe expedida a 29 de abril de 1945,
F da ca�reira de Estat isticos-Aux il ia res, do

I OU seja na dat� aproximada\.)ua,1Io trnico do Estado (Departamento Esta- em que se acredita que se con-dual de Estatística), vago em virtude da

exo",
'

,

neraçâo de Hilda Lemos E'ittencourt. sorciaram pOUCO antes do SUI-
Decreto de 3 de ianeíro de 1946 cídio de ambos. Um oficial do

.

o Interventor federal, c_onsidera�do que,

rea-, serviço sec�'eto do 3°_ Exército
lizado � coucui so de remoçao, nos ter mos do .le- norte-americano encontrou aereto-lei n. 1.196, de 23 de novembro de 194·1. ,., ,

permaneceram ainda vagas nos Grupos Escolares ata matrimonial e vanos ou
do município de Florianópolis e tendo em vis", tros documentos referentes aos
a proposta do Departamento de Educação, re- últimos dias do regime nazis-
solve ta .na aldeia de 'I'ergensee.Rernotcr:

De acôrdo com o art. 14. alínea c, do de
creto-Iei n. 1.196, de 23 de novembro de
1944:

Xilce Almeida, Realcí Cecília da Silveira e

Mar-ia Jamile Bonnassis Puccini, ocupantes do

cargo da classe F da carreira de Professor
Xor rnalista, do Quadro único do Estaria, dos
Grupos Escolares" Gustavo Richard ", de Cam
pos Novos , '"Professor Germano Timm ", de
Joinvile e "Professora Ana Gonrlin ". da La
guna", para o Grupo Escolar "Getúlio Var
g-as", de Saco dos Limões, cidade de Florianó

polis.
Portarias de 11 de dezembro de 19�5

O IXTERVEXTOR FEDERAL RESOLVE

\

Conceder licença ..

nome de Wilhelm Taustin, I vêm fortalecer as informações
ajudante de Bormann, que foi e deduções tiradas acêrca da
detido pelos britânicos, ! sorte de

_ �itler, baseadas em

O TESTAMENTO declaraçoes de pessoas que se
O testamento de Hitler de- encontravam em Berlim pou

termina, entre outras coisas, co antes de sua quéda em po
que seu corvo e o de Eva Braun der dos russos, e que diziam
f o s sem cremados imediata- que Hitler e Eva haviam casa
mente depois da morte de am- do em fins de abril, que Hitler
bos. Acrescenta: "Eu e minha suicidou-se com um tiro e Eva
esposa escolhemos a morte pa- ingeriu veneno, sendo seus
ra escapar à desgraça de ser- corpos empapados de gasolina
mos obrigados a renunciar ou e destruidos pelo fogo a seguir,
render-nos". Esses documentos fora da Chancelaria,

Rio, 3 (Via Aérea) - O pre
sidente José Línhares assmou

decreto aprovando o regimen
to do Instituto Nacional de Ci
nema Educativo do Ministério
da Educação, o qual terá a fi
nalidade de promover e orien
tar a utilizacão da cinemato
grafia, especialmente como

processo auxiliar de ensino e \
ainda como meio de educação r
geral, competindo-lhe editar
filmes educativos escolares,
para serem divulgados dentro
e fora do país; editar fonogra

Com o falecimento do ilustre patricio sr, dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ocorri-lo mas para documentação artís
no Rio, ás 23 heras e meia do dia 1° do corrente, perde o Brasil um dos seus homens que mais tica e cultural; prestar assís
assinaladamente atuaram no cenário politico da República. Xascido em Barbacena, no Estado de tência cientirica e técnica áMinas Gerais, em 1870, o sr, Antônio Carlos, que era neto de José Bonifácio. O Velho, diplomou- A-

se em ciências juridicas e sociais, no ano de 1891, pela Faculdade de Direito de São Paul", iniciativa particular, desde que
Tendo exercido o jornalismo e a advocacia em Juiz de Fora, onde também lecionou Histó ria e a sua produção industrial ou
Economia Politica na Escola Xormal e na Academia dc Comércio, foi chamado, em 1902. a comercial tenha finalidade
exercer o cargo de Secretário das Finanças do Estado de Minas Gerais, em cuja capital Ior educativa.
também, depois, Prefeito, Eleito deputado estadual cm 1906, revelou-se O br i lhante parlamenta r O Instituto manterá umaque haveria cle ser, através de várias legislaturas, como deputado c como senador federal. ,'>

Congresso Nac icual, de cuja cornissâo dc finanças fez par-te. a sua atuação foi. desde 1911. LX' filmoteca e divulgará filmes de
traordinàriamcntc honrosa, Governou o Estado de Minas, no periodo entre 1926 a 1930, quando, sua propriedade, emprestan
como fundador da Aliança Liberal. se pós ainda á frente do movimento que elevou á Presi.Iê ncí., do-os as instituicões culturaisda República o 51'. dr. Octúfio Vargas. De sua "ida pública. cheia de inexced iveis servico- "-,

de ensino, oficiais, partículaseu pais, cumpre salientar ainda a sua passagem pelo :\finisttrio da Fazenda, no Ccvé ruo "'t:,-
ccslau Braz, e o cintilante desempenhe que deu á rnissâo de Embaixada Especial do HrasiI a'J res, nacionais e estrangeiros. l
Congresso Ecouômico-Financeiro, realizado em Paris. Xa Prcsidê ncia da Constitumte- Fedet.d Publicará uma revista consa-
de 1934 c. depois. na Presidência da Câmara dos Deputados. o seu gênio de estadista. a sue de grada especialmente á educa-_
gància moral, o seu d iscernimento politico foram qualidades que tiveram novas opurtun idados ção pelos processos técnicosde realce na mane-ra como conduziu os tr-abalhos. enriquecendo O� seus mér-itos pessoais �":l.\,� modernos. O Instituto comoo!:"-corri a Xacào. Coube-lhe intcr inamente a Presidência da República. por ocasião da visita do eut áo �

Presidente Getúlio Vargas it Argentina. Deixando, em 1936, a Presidência da Câmara. coru i- se-á do Serviço de Orientação
nuou exercendo a li ° SCl! mandato de deputado, até a dissoluc ão do Congresso, em 1937 Rt"O Educacional, Servico de Técni-
Iflldo: então. ii "Ida privada, exercia, ao falecer: a pre sidê ncia da Companhia Sul Arnérica

I ca Cinematográfica e SeI viço-J'ais 0;-;, prmcrpzn s Laços de- uma ex rstcncra luminusamentc vinculada a evol uc.io pi � ·1�·l·

A "I' H'
.

do seu pais justa. pOIC;. a homenavem o ue lhe prestou o GO\t:!110 da República, com o d cret ..>.l UXl lar. avera uma COll11S-
luto nacional por II e' dias, a partu de' 2 do corrente.

I
são consultiva, composta de

-- cientistas e artistas de conhe-
O sr. dr. Luiz Callotti. Interv entor fede' ai, 10':0 que tev e conhecimento da morte do �1'tnúe cida autoridade que nada per-brasileiro sr. dr. António Carlos Ribeiro de Andrada, telegr-afou i farru.ia desse ilustre lJ:tt'-I-! b

- d' ,

cio, apresentando-lhe as condolências do Govêrno de Santa Catarina, ce e::a0, sen o os s�us, 3�rVIGos
O sr. dr. Edmundo Luz Ptnto, por solicttaçáo .lo sr. dr. Luiz Gallotti, Interventor Ld, ,·'d. conslderados contrIbuIçaO re-

representou o Go\'êrno do Estado nos funerats. levante á cultura nacional.

DR. ANTôNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA

A ata matrimonial concorda
com as conclusões prévias das
autoridades aliadas de que Hi
tler e sua amante contrairam
matrimônio na Chancelaria
do Reich já quando o Exército
russo <tbria passagem pelas
ruas de Berlim, e, depois de
uma macabra lua de mel, am
bos se suicidaram, Entre os do
cumentos achados está o testa
menta particular de Hitler, o

qual assinaram
-

na qualidade
de testemunhas Martin Bor
mann, Jooseph Goebbels e von

Below, A ata matrimonial tam
bém traz as assinaturas de
Bormann e Goebbels, como

testemunhas.

Igualmente há uma carta
de transmissão, referente aos
testamentos pessoal e politico
de Hitler, três fotografias, duas
das quais são de Eva Braun e

a terceira de um menino de
uns 12 anos, Finalmente exis
te um passe para viajar em

De acôrdo com O ar t. 156, alínea c, 'cornbi
nado com o art. 164. do decreto-lei n.

572. de 28 de outubro de 1941:
A Josefina Cescatto, que exerce a função

de Professor, referência III (Escola mista de
São João da Barra, distrito de Erveira. no

rnun icipio de Ma f I-a), de noventa dias, com o

�encimento integral, a contar de IOde de
zembro de 1945,

Desigual' :
O professor Aujor Oscar Wiethorn para a

função de Auxiliar de Inspeção no município
-Ie Rodeio. com a gratificação anual de .' ..

Cr$ 360,00, correndo a despesa por conta da
dotação 1-027, do orçamento vigente, (I

O professor Aujor Oscar v., .. iethorn para o

Curso Complementar anexo ao Grupo Escolar
�'Osvaldo Cruz", de Rodeio, com a grati fica·
ção mensal de Cr$ 200,00, correndo a rlespesa
por conta da dotação 1-026, do orçamento vi·
gente,
A complementarista F�lza Ramos para, na

Escola mista desdobrada de Velha Central, no

município de Blumenau, substituir, por 110·

venta dias, a contar de 23 de outubro de 1945,
a professora l\faria das Dores Inthurn. que
requereu licença, com a gratificação di4ria de
Cr$ 11,00 (onze cruzeiros), e mais a mensal
correspondente a um têrço do vencimento da
'Substituída, pela regência do 2° turno, corren·

�lo a despcsa por conta da dotação 1-032, do

A tôdas as repartiç6es estaduais o sr. dr. T nteryentor Luiz Gallotti detenl1inou fôsse
teada a Bandeira a meo-mastro. em sinal de luto pela perda do inoh'idfi vel homem público,

l) r ... IAderbal Ramos
da Silva

e

JOão Batista I

I
Bonnassis

ADVOGADOS lRua Felipe Schmidt 34.
Sala 3. Telef 16-31

CINE_ ODEON às 7 % horas

Dr. Sessões populares,
UIU filme desenrolado em

plenas selvas!

CIVILIZAÇÃO E SERTÃO
II

"Os 3 Mosqueteiros" na sua

mais eletrizante aventura:
UM PARECIDO FATAL
com Bob STEELE - Tom

TYLLER e Raymond HAT-
TON,

T I fNo programa: Filme jor,nal e egramas e ono-Professor Complementarista, extinto, quando CQNTRA FtRIO��
- DFB,

.d��:�laPad::taC'd:oR?oua;��a��:co ��tr��ta�� De orde�lD��A:;.. �ilef� da Dele.
:'�:�:�:���:��G�� Preços Cr$ 2,40 - 1,00. gramas reli os

l,agoa, no município de Florianópolis), na gacia do Serviço tio Património d3 Censura "Imp, até 10 anos". Vitor Santos Alberton, Elzaparte referente ao vencimento, que neve ser União, neste Estado. e tendo em vis· CINE IMPERIAL às 7 li:! horas Ribas Pessoa, major Martinsintegral. ta as disD_osições contidas no decre- u'rltl'llla eXI'bI'ça-OPortaria de 14 de dece...,bro de 1945 to' lei n, 7,724, de 10 de iulho de --
" "I d Santos, João Maia Silveira,

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE 1945, (D, or. de 12-7-45) que submc- O maXllno espetacu o - e Ivo Rocha, Nuno Garna, Lilia.Co"sidera�: te ao regime de aforamento as ter" todos os tempos, desdepe-se de Maria Silva, Hermes Irmãos,Professor C",n.plementarista, referência IV, ras devolutas na faixa de fronteiras, f Florianópolis, Evaldo Cardoso, Abrão CatãOr,a Cacilda Cruz Oliveira, que exerce a função recomendo aos interessados o se· O BOM p' A ClTORde Professor (Escola mista de Liberata, no guinte: (G' M�) Euclides Pires, Joaquim Cruz,
município de Curitibanos), correndo a despesa a) que regularizem a sua situ.J.- ,OlUg y ay

. Herbert. Beck, 1.).\P-.....
� �,:,por conta da dotação 1·031, do orçamento vi· ção perante esta Delegacia até 12 com Blng CROSBY - Rlse

mes, AiJEe �vleú'a, P. .. ""#-I •

�gente, de janeiro de 1946, data após a qual STEVENS - Barry FITZGE- él{e't�e-r' ," Guilherme VL-\'lH1C'o�'.Jl()'P()!"tarias de 2 de jalleiro de 1946
a União não mais reconhecerá quais- RALD .1 .... ,O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
quer direitos às terras que naquela

.

�-- Adolfo Vie.ira, Nilo Pigo i,Conceder licença-, f
' , ...... ..... Ouçam entre 9J.ltJ.-ás meló- Anto'nl'o 1\101'se's, EulI'na Padi-alxa ocu,!>em e em cUJa posse auto'De acôrdo com o art, 168, do decreto· lei n. dias" a "A:"i5-M_ARIA" demáticamente entrará; � • .l'-' .t>.. lha, Carlos E. Corbertta, Eu-572, de 2,8 de outubro de 1941:

SCHUB'fl'T' �A Arnaldo Mendes, ocupante do cargo da b) que, para maior t'sclareci-

nb· E C
.i\.T. gênio Lazaro Cidade, Maria do,

<:lasse H da carreira de Oficial Administrati, mento, devem ser observados os ar·

U tratan .. ' _ .}Hr;. programa: Filme jornal Carmo Negreiros, Rosa Rodri-
vo, do Quadro único do Estado, de seis me· tigos 1° e 20 e seu respectivo § ón

..

\_
DFB.

ges, Helena Chaves, Manoelses. decreto-lei acima citado: ".
'"

Designar: Art, 10 - As terras devolutas, na CONVOCAÇ�!7' 2 - A Voz do Mundo - Jor- Pedro Alves, Antônio Marsse-
Lauro Cosfla, sargento da Fôrça Policial do faixa 'de sessenta e seis quilômetros' I' nal. .

neo de Lima, Odilon Pereira,ao longo das fronteiras. ficam sub- De ordem �I!·êr. Presidente, 3 - Fantasias de Carnaval. Ana Fioravante e João GaIvão-metidas ao regime de aforamento convAroo r/VIU
-v"; associados desta - Short colorido. DI'as de 0II·ve1"'a.previsto no decreto-lei n. 3438, de ._- .

W

17 de julho de 1941. agrem;dção para a sessão de Censura "Imp, até 14 anos". Na Estacão Sede acham-se relidos
Art. 20 - A União não reconÍlece Ass�1nbléia Geral, que será Preços: Cr$ 5,00 - 4,00. telegramas para: José Manoel úe

e tem Dor insubsistentes e nula, rf';.;{lizada hoje ás 15 horas na Amanhã, FINALME_NTE ! Sousa, Otacilio Alvês, Mário Flores,
quaisquer pretensões sóbre o donu -

�_-éde do Lira Tenis Clube, a ODEON _ IMPERIAL Aidano Schwamborn, Dúrio Rosa,
nio pleno das terras devolutas. a

, .
. Ozeas Santos, Cesar Bastos Gomes,

que se refere o artigo anterior,
-

fim de serem tratados impor-IIi MUSIcaS de AR! B�RROSO Armando Costa, Jorge Sebe, AlfreLÍo
§ 1° - Quando �� v:erifiear que oy tante.s e urgente.s assuntos ad-l no melhor filme mUSIcal pro- Alberto Moreira, Cezar Gomes, Ar-

Est�dos e MUm�lpl?S efetuara�,: ministrativos.

I
duzido em Hollywood: mando Alfredo, Henrique Olingel',

qualsq�er transferel1c�as de d0I111r]l) H T M"lton Pereira 10 8€- BRASIL Alfredo Moreira, Antônio Faisc2,
ou quaIsquer concessoes de colo li

e 10 1 ,
, Mál'Ío Cesar, José M, Agostinh\},

zação ou exuloração a"'ricola ou"-
-

cretário. com Tito GUIZAR - Auro- Olga Maria Ruhoe, Francisco de
dustrial na suposiç.ão d� lhes pe,.) 111'

ra MIRANDA Virginia- Paula Guedes Filho, Mari<.l Henn
cerem as teITas, serão confirlfi��::� O PRECEITO DO DIA BRUCE, Garcia. Mário Cesár Flores. '\hnocl
a� ven<las, aforamentos Ol� ,fonce:,- SILÊNCIO GRIMINOSO Ouçamos o sensacional sam- Hnnório Luiz, José Xavier ria Rosa,
soes, desde que os r�spectl\,os tilu- Tão tremenda. são as Co.nle- b '

Paulio Macedo, Laboratório Haul
l�res tenham cumfolnd? asl exigên qü�ncia� das doenças venéreas

a. Leite. Aifredo Sunert, Ondina Fer-
elas dos decretus-Iels mlllle/r'(" 1'<96" . d' 'd 1 t' 'd d' RIO DE JANEIRO nandes Silva, Euclides d'Aviia, Hei'h o para o In IVI uo e a co. e IVI o. e. I b IM'de 17 de janeiro de 19-H.I: 2.610', dI' , 'ndiferença ou cruel-' cilio de Sousa, Ernane ela U(, . >\-

20 de setembro de 19-10.
_ 1 54"- ti d��6s�a��r o �róximo po.de alguem C liSA __ "RS 400 00 rio H igon, Gllaraina, Snnia, COSl:l,25 de agosto,de 1939. e :(g\lI·�Il,.tie!1� si1enc;ar em tôrno d.o assunto, ou 11 ti ,cap, Jary Rocha, Oscar He�,a, ;\Tat,rdentro_ de �e1s meses

d�" d�ia da pu- n;gar' sua colabo.ração à campa- Precisa-se de uma até CR$ I'
Freitas, Bernardete, F..ranc1sco �;!'-bhc3.çao deste d"c�ett) ,ei. a sua SI- nha contra tai,. rnClles 400 00 Ai "

d t d s gado, Helena Arruela. Eds:lUlie, llls-
t.u�Ç'�() peran�� o Ser', ,(\) do Pairi. Procure conhecer e divulgar os " uguels a ean a o .

ses, major Santos. Buechler, Henll("
ll()ll ( I T' D .

b
' Informações font"s l()22 e 1360 I ne'!l'I(II) 'rrinchHle, .TflSP Fi!(Uc"!'a,I !) f.a,Lnlao, .,ozolil1a Rizzicn preceito!! sanitários de com ate.as .

eSCi'ltur:II'W, rI. "L', I '

doença.. venéreas, SNES. uo Caixas Postlois 240 e 270. I Be'll'na Arruda (' Lilia :\'['.,.P:;.

SAVAS LACERDA
Reassumiu sua clinica, nesta Capital, o dr. Savas

Lacerda, oto-rino-laringologista.

DelegaCia do Serviço
do Patrimônio da
União em S. Catarina

orçamento vigente.
Portaria. dr 12 de de=embro de 1945

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Retifica;' :

A portaria n_ 607, de 18 de fevereiro de
J 944, que concedeu trinta dias de licer:.ça a

Olga Pacheco Mafra. ocupante do cargo de

Estado, para exercer a funçãQ de sub--delegado
de Polícia do distri to de Santa Cecília, do
município de Curitibanos,

PI A NO
União B. R. Operária

EDITAL
De ordem do sr. presidente

levo ao conhecimento dos in
teressados que, de conformi
dade com a resolução da Assem
bléia Geral e Extraardinária,
acha-se aberta durante o prazo
de 15 dias a concorrência para
apresentação de propostas sôbre
a compra de um piano de
cauda, marca inglesa, de pro
priedade da U.B.R.O.

ZALMIRO LIMA
10 Secretàrio

3 v. 1
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'

d· IN�!!�i!!mr�eS����sa�ue,e 1"0 si bem que ainaa falte o pro" nunciamento da Câmara dos
Lords, sôbre Bretton Woods e

.",.,...,.....,.,a - _ - - ..,. - T -
& _ T _ _"'" o acórdo anglo-americano, tu-

do indica que ambas as pro
póstas serào p�?��das.

\
.\
\

Indicador
DR. SAVAS LACERDA

Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habí lítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CO:\'S1:I!l'úRIO - Felipe Schmi
dl, 8. Das H às 18 horas.

BOSIDl�NClA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONE'S 1418 e 1204

- Uma das principais pre
ocupações dos govêrnos ana

dos, nessa face de após guerra
em desenvolvimento, diz res-

����r: r��te�·�����e�t� �� 16a. Circunscrição de Recrutamento
reatamento das relacões sus-

DR. ROLDÃO CONSONI pensas completamente inter- CONVOCAÇ�ODDt��AiSE DE 1925

CTR1:RGIA GERAL - AI,T.' cr. rompidas devido á guerra e ás -

1 21RURGV' - )IOJ.ÉSTIAS DE SE· Faço saber a todos os cidadaos que comp etarem anos
NHORAS PARTOS dificuldades de transporte ma-

46
-

dFO�';'1;do p�la F;;;uIi:lad(� de .\fe·dl- rítimo. de idade durante o ano de 19 que estao convoca os para o
cinna da Universidade de São serviço militar, de-vendo apresentar-se, de 17 de dezembro dePaulo, onde foi assistente por vá- '.' '.' '.'

drios anos do Serviço Cirúrgico do
O d h 1 1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos '6

Prof. Alípio Correia "'eto - S espac <)S procecen- Concentracão (P. C.), sob pena de cometerem crime de ínsub-<:;irurgia elo. estômago e vía s

b'-) tes de Nuremberg assim como -

bares, In testinos delgado e grosso. ,. missão:
út�;�;��id�,�á�:J��' r��'�\�,tl�ás�e���,��o_ as notícias procedentes d,E1 "Quartel do 140 B. C., Estreito; 50 B. E. M. Porto Uníão ;ceIe. �lidl'O�"6'5.is"C"'i'f:�s� e hei-na ��s�ou, ddand� �on_ta das at:- 20 B. Frv. Rio Negro; 6a B. L A. C.; 130 B: C: Joinvile; 320
das 2 às .'5 horas. à Rua Felpe '\1 a es os mínístros do Ex-

B. C. Blumenau; III/200 R. L Itajaí; 20 B. Rdv. Lajes e 12G C:lSchmidt, 21 (altos da_ Casa Pa· terior britânico, americano eraiso) , Te!. r.sss. .

'tO t' t· M. A. C. Laguna".RESID1J:NCJA: Rua Este"es .ril· SOVIe ICO, con inuam a cons 1-
Os cidadãos que não possuírem certificado de alístamen-_nior._179:_Te!. ::vI 76� tuir os principais assuntas dos

':' '" '" to, antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve-
rão procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim dI}
se munirem do referido documento.

Ficríanópolts, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio l\loul'ão Filho, Chefe da 16a. C. R.

DR. NEWTON D'AVILA

UM CORTE DE CASEM IRA,
PRÓPRIA PARA O VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr $ 25,00
o metro.

TROPICAIS, ALBÊNES
e quaisquer tipos e pa
drões de c a s em i r a s ,

Enviamos amos

tras por via aérea
e a mercadoria

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

DASo CASIMIRAS

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cltn ica e ci
rurgia do torax, Partos e doenças

de senhoras
CONSULTúHIO: R. .Ioão Pinto 7
Diál'iamente das 15 às 17 hor-as.
RESIDf:]\'('IA: Almir-ante Alvim,

36. Fone :\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serv íços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

Caridade
CT,fXICA )lf;DICA DE CIUAX<:A8

ADULTOS
OOXSUJIfóRIO: Rua Xlllles :.\13-
ehado, 7 (Edifício S. l"l'ancisco).
Consultas elas 2 às 6 horas

RES1DÊI\'CIA: Rua :.\1arechal Guj·
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Xa

cional de :\leelicina da Un iversida
de cio Brasi l) , Médico por concur
so cio Serviço Xacional de Doen
oas :\lentais. Ex mterno da Santa
Casa de :\1iserieól'dia, e Hospíta l
Psíquátrico do Rio na Capital I' e-

deral
CJAXIL' :lrf;lHCA .- DOEXÇAS

XERYOSAS
- ConsultóÍrio: Edifício Amélia

),fETO'
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 1101'as -

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

Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tr'a tarnen

to da colite amebiana.
Ff siot erap ia - Infra vermetho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 ris,
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: vrcai Ramos, es.
Fone 1067

- O problema da manuten
ção ou LI'; rompimento das re

lações diplomáticas e comer

ciais com a Espanha, do gene
ral Francisca }<'ranco por par

DR. POLYDORO S. THIAGO' te das grandes potências alia-
CLíNICA l\1{,DICA EU GERAI, das, notadamente Grã-Breta-
Doenças do coração, pulmões, fí·

1 E t d ídgado, estômago, intestinos, rins e n 1a, Franca, s a os Unidos,
demais orgãos internos de adultos está de novo em fóco.e crianças
COXSlJL'I'óRJO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUL'I'AS Ht.4.RIAUIENTE:

das 15 ás 18 horas
RESIDÊXCIA: Av. Trompowski,

62 - Fone :\lanual 766

- O govêrno inglês acaba
de anunciar que seis milhões
de homens e mulheres pode
rão, de agora em diante, esco

lher livremente a espécie de
trabalho que mais lhes conve

nha, ficando' apenas . sujeitos
ao controle oficial os operários
das indústrias de construção
e os que trabalham nos cam

pos e nos hospitais.

R E I

Sedas, Ccsímiros e Lãs

SA SA.�� 8(OSA
f ORLANDO HO 1-\ l{ PJjjLL]
\ Rua Conselheiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
I Caixa Postal 5 t --- End. Teleg_: «Scorpellí» --- Florianópolis
----------

."

INSTITUTO DE DlAGNÓS·
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra. com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho geníto-urtnárro do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar ..

diografia clinica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, do

Río de Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO (Iá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSUIJTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUXES )L1CHADO N. 20 -

Fone 1447

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

- A maioria dos quadros da
Exposição de Pintura Brasilei
ra Contemporânea, que tanto
sucesso obteve em Londres e

noutras cidades principais da
Grã-Bretanha, após uma vito
riosa "tournée" através do

( país, foi recentemente enviada
� a Amsterdam. a pedido do go
� vêrno holandês, juntamente
� com exempIares da moderna

,� pintura de outros países alia
,
dos.

Fadada e. 1871 - Séde: B A I A
lN()ENDIOS E TRA.NSPOBTES

Cifras do .Baianço de 1944:

COMPANHIA

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUl'SO de Apei-Feicoamen to e Lon
ga Prát.íca no Rio ele Janeiro
CONSlJI,'1'AS - Pela aman ná:
diariamente das 10.80 às ] 2 hs. à
tareJe excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - CO.xSCUJ'ÚRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: ] .461 - Residôucia: Rua
Presklen te Coutinho, ;')8

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
- Segundo notícias vindas

Méd íco do Centro de Saúde e Di-
dretor elo Hospítal ":\erêu Ramos" e Londres, tem despertado

CLI:\ICA :\lltDJCA de adultos e

I
comentários desfavoráveis em('nal1C"as .

.COXS"C"LTóRJO: R. Tl'ajano, 14 sendo mantido segrêdo sôbre o
(altos ela Confeitaria "Chi-

tos cí ,

qu ln ho") CeI' os círculos, o fato ae estar
CO:\"SC_LTAS: elas 4. às 6 horas desenrolar das conversacõesRESIDÊ);CIA: R. F'elf pe Schrnidt, �

38 - Fone: manual 812 de Moscou.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE A.cvlBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA _ VERMELHOS E ULTRA

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

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

FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 2S
FILIAL: - Av. Rangel Pestana, 2114 - S. PAULO

* *

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

PlACOS •

AN�ICOS - Revela o "Evening Stan
dard" que é provável que o

Teatro Nacional de Londres,
que será o mais moderno do
mundo, seja construido na

margem sul do Tamisa, próxi
ma á recém- inaugurada pon
te de Warteloo .

TOMEM

Vinhl CmsItIi
"sn.VEIRAN

Grllnd. TÓftico

• .........'Ys

"

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176603,80

Sinistros pagos nos últimos li) anos

Responsabilidades

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

c

C(

98,687.816,30
76.736,401306,20

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo !

í

Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres «SYIHHESIS»
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.
Felipe Schmidt, 2 - lo ando I

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

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

BALANÇAS ·--:-a,1
. �_I
1-- UM MODelO

PARAICADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

IPERFEIÇÃO DE LlNHAS- EFICIÊ�
As balanças que traz.e� a. garantia
na propria marca, rrodicdo do parque

industrial brosileiro.

Gutros afamados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO
FOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS �UTO.
MATlCAS PARA DESCARGA _ METAIS PARA AGUA.

Representantes nesta Capital:
STOD1EC�&CI .LiDA PR.lSDENOV., _5.°

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OS HOMENS MAIS IMPOR-

5 b· dNotTc1:ST:s ��i��;EseIna- . Ú I t a m u a n ç a
nas falaram de numerosos ex- LONDRES, 4 (U. P.) - Os funcionários das Nações Uni-
portadores - no consenso ge- das; que tão intimamente observaram o colapso da conferên
ral, os homens mais importan- cia dos ministros de Relacões Exteriores dos Três Grandes no

tes da Grã Bretanha de hoje - outono passado" atribuiram o atual êxito da conferência de
que estão sendo retardados ou Moscou a uma súbita mudança de Truman e Byrnes em suas

paralisados em seus progra- táticas destinadas a enfrentarem os problemas dos Três Gran
mas de produção por falta de des. Alguns desses observadores declararam mesmo terem as

iniciativa ou coordenacão nos sinalado o que eles chamaram de certo retorno à política do
departamentos do g o'v êr no. presidente Roosevelt. Tal análise foi feita diante dos fatos Pre
Outras noticias falam de difi- cedentes, perfeitamente conhecidos aqui e em Washington, se

culdades encontradas por com- gundo os quais tanto Truman como Byrnes sustentavam que
,

pradores estrangeiros que con- G, política de Roosevelt-Hull-Stettinius era "demasiado branda" Iseguiram vencer o difícil pro- nas relacões internacionais, especialmente com relação aos
blema de transportes para che-, russos,

Em lellsão realizada a 2 do cor

rente. a Diretoria do Tiro de Guer
ra 40, convoca todos o. sócioI ati
radores e contribuinte•• quitas com
a sociedade, para a reunião de
Aaaembléia Geral a realizar-se em
10 do corrente, à. 20 hora., na

Calerna deite T. G., lito à ave

nida Mauro Ramal. a-fim-de se

rem tratadol al.untos de interÉlSlle
da mesma lociedade.

CONSTANTINO' SYRIACO
ATHERINO, Secretário

Tiro de Guerra 40 noxy Hoje, Sábado, às·
K 16 e 19,30 horas

(ontocação de Assembléia 10 Vololelilmo • n!:1cional

Geral 20 William Boyd. o másculo cow-

boy em O CAVALEIRO DA
FRONTEIRA

30 O final do seriado
O FANTASMA

40 Início do novo e elpetacular
ledado MISTÉRIO NÓRDICO'

lo e 20 episódios,
5: Pat Obrien e Robert Ryan em

INFERNO NO PACÍFICO
Um drama de ação vertigino!,Q,

paslada no Pacífico
Impróprio até'lO anos

Preço único: Cr$ 2,40

o Sr. Presidente da República decretou a censura às liberdades e licenciosidades
que, pelas rádio-difusoras, se têm fei.to ouvir, escandalizando

honestos ouvintes e suas f�mílias.
Sob controle aliado IJovens 8UlillllerlC�-

París, 4 (U. P.) - O Conde

l Papa concordou em intervir. O I nas aprendem enler-
Carla Sforza, presidente da As- Sumo Pontífice, entretanto, I m g nos LIE:. UU.sembléia Consultiva da Itália, morreu antes de qualquer es- a em Id)
propôs que todas as colonias, I fôrço nesse sentido - ao que I .

inclusive as da própria Itália, diz o Conde Sforza. I Washmgton, � (S. r. H.) -
sejam postas sob o contrôle

I
O Papa Pi::> XII - é ainda Nove. moças o:'omnda.s .d�s re-

I mternacional. o que diz em resumo o Conde I publicas americanas imciaram

__F_lo__r_ls_n_O_"_p_O_II_,_,_5__cI_e__J_a_n_e_i,_o__d_e_'_9_4_6__ As colônias que estiverem - "ainda não havia conqUls-1 um cur�o de enfermagem com,
suficientemente desenvolvidas tado a sua futura autoridade", a duraçao de três anos, no Hos- fI"

Na-o pOde fun".·onar o ststeaa so"·,all·sta - disse o Conde Sforza - p�- e por isso nada poude fazer. p�tal Providence, desta cidade.
U . U dem ser colocadas sob a admí- Cmco destas moças usufruem

sem qoe "ada ."nd.·v.'duo· pense e ala nistração �e organizações in- UMA (ARTA AO um� bolsa de .estu�� da, FUf_l-. U ternacíonaís - como a das Na- SR daçao Kellogg, pOI intermédio

de lorm!l v.·gorosa ções Unidas - enquanto os
• PREFEITO do Bureau de Assuntos Inter-

.� territórios "não desenvolvidos" D(' um nosso leitor ]'('ccheJ1lo., americanos, e três outras, uma
Poderiam ser administrados curta que, parecendo-li OS justo II bolsa de estudo do Corpo deupô lo nela contido. cncnmi nharnos
por um "consortium" de várias :10 sr. Prefeito Xlunir iual, cento qUl'

Cadetes Enfermeiras dos Esta-
potências.' aquela autoridade oJl1arú com Cj· dos Unidos.

Essas declarações do líder rinlw o pedido forllllllado. As moças que vieram para
italiano foram feitas por oca-

Eis (I texto da carta a que ucimu os Estados TInidos a expen�asnos rcf'cr irnos : "Floi-ianópol!s, :3 de d
-

K 11
-

sião de sua visita a esta capí- ianciro de 19-W. da Fun açao e ogg, sao:

tal, como convidado do "Co- lImo. sr. Redator do Jornal "1)' Haydée Brito de Albuquerqu�,mité Democrático Franco-Ita- ESTADO". de Recife; Cléia Alves de FI-
liano", e no momento em que �esl;,: gueiredo, Elda Elena Barone

Prezado senhor.
dfalava aos jornalistas, em en- Constando achar-se cm poder da Forzanto e Miriam Graça, o

trevista coletiva. autoridade competente, para rec�. Rio de Janeiro, Marina de An-,
O êonde Sforza já havia si- bcr seu despacho final, o processo drade Resende, de Minas Ge

do anteriormente recebido pe- que decidirá ria sorte do traçado de rais.
1 1 D G 11 Hua que liga as tres paralelas: ,1;1- Quase tôdas as candidatas ao genera e au e.

guarunu, Crimpém Mira c' ,JOSt· Boi-
Interrogado sôbre se ainda teux, vimos pedir que, por meio do enfermeiras entraram no Hos

era favorável à formação de seu acreditado Jornal, seja feito um pital Providence em março,
O sr. Interventor federal, dr. uma Federação Européia, o apelo ao cxrno. sr. Prefeito Mllniei- mas não começaram verdadeí-

LU'l-Z Oallottí assinou decreto' Conde Sforza disse que espera- pal dr-sf a Capital, no sentido de cxa- mente a receber instrução se-minal' eU11l todo o carinho o assu n-
dando aos Grupos Escolares va que isso ainda viesse a ser to, antes de lavr-ar a SlW sentença não em outubro. Entretanto,.
em construção nas cidades de possível mas acre�ce�tou que I den�il��'a� , . ..,

durante êsse tempo, de manhã
Araquarí Jaguaruna S, Fran- O processo de cnaçao dessa

.

II ata se de U�l1. plano (!c I�ua. co, - aprenderam inglês num curso
.

.

V'l It '(B "União" deverá ser muito va- sJderado_ de utilidado pul�hca ?e1�;\S preparatório da escola de eu-ClSCO, na uporanga om.. " . . _ Itesnluções numeros 8 e 1;), de 29 ue tRetiro), Nova Veneza (Cres- garoso, diante da sl�uaçao janeiro e 15 de f'eve reiro de 19:1-! du fermagem e, àtarde frequen a-

cíúma) , e Benedito Novo (Ro- atual na Europ�", declinando então Pref'e ito, sr. Durval Xlclquia- vam aulas de americanizacão.
deio) os sezuíntes nomes res- de explanar mais amplamente des de Sousa. As jovens aupiciadas pelo

•

I:> ? essa sua asserção O traçado em apreço, apesar dê Corpo de Cadetes Enfermei-pectívamente: Alm. Botteux, : '. _

" não ler sido levado à categorla de
Marechal Francisco Carlos da p:urante a ,r�umao do Co- flua, por parte da Prefeitura. ven:

ras dos Estados Unidos recebe
Luz Vitor Konder Morrt'Al- míté Democrático Franco-Ita- servindo há vários anos ii popnlaçâo ram suas bolsas de estudo an

ver�'e Abílio Cés�r Borges e liano", na noite de ontem, o das :� rua� ac�ma eita'd�s, corno via tes do fim da guerra, C0m a

T 'f'I' N I d AI'd Conde Sforza revelou que pro- de comumcaçuo entre SI. :\[PJ1I porle- condição de que exerceriameo 1 o o asco e mel a.
�

f 1 íd d _

ria ser de outra forma. visto C0Jl10 t f'
_

P?s ao � eci o C�r eal Ver
as 3 artérias: .Iaguarnua, Cr+sptn, atívamen e sua pro issao nos

VI-S.-too O Interventor díer, antigo arcebispo de Pa- �Iira e José Boíteux medem cerca de Estados Unidos enquanto du
rís, em 1939, que interviesse 250 lll. cada uma, partindo da Ave- rasse a guerra.

O sr. Ernesto Riggenbach, junto ao Papa Pio XI, à últí- n ida :\Iauro Harnos em �lil'l'ç;1o �,(' O Hospital Provídence, filia- \
cônsul da Suiça, nesta capital, ma hora num último esf'ôrco morro, com un�a população de ma.s

I do da Universida.de Catouca
t P I'

. .

it ·t' O C" dr lO!} casas. Sem o auxili» da rua
da Amé 'd" 'd' , Ir'es eve em a aclO, em VlSl a para eVI '8;r a g�erra. ar- jú traçacla, forçaria os habitantes das a_ menca: e lngl 9 po� -'.ao sr. dr. Luiz Gallotti, Inter- deal Verdler aSSIm Q fez, com imediaçiíes a descerem até ii :\Iamo mas de Candade de Sao Vleen-,\\,ventor federal. o apôio do govêrno francês e o I Halllos llarêl subir, na outra, alt' o te de Paula. .�----------------------------'- ponto desejado, distância, portanto.

.

O CA50 DO PA-O �lil'E�:i�{��:�::(:;}f:�t ,�����;f�r:(J:a(IL:::,i !'� -n-.-Y-Z---H-o-je-,--S-á-b-a-d-o-'--à"Sr('vogaçào do plano do então Pl'l'l'L-i K. 19,30 hon,q
lo sr. Dllr\'al :\Ielquiarles, ou S(�.Ia () lo Cine Jornal Brasileiro - DFB
fechalllento do lJ'açado sel'ia UIIJ e11- 20 Pot Obrien, Robert Ryan. Ruth
tral'c para os habitantes daquelas HUlley e Barton Mac Lane em

illlt'diaçôes que precisarem l);hS�lr INFERNO NO PACÍFICO
dt' uma I)<lra outra rua. Isto nün fil' Um longo beijo .de delpedida ...
lanelo no' elesen l'oÍYill1enlo da cidadl'. E depoill o combo.te lem trégua
!.lor Sl'l' Lima questão de urbanislllu ao inimigo, a luta frenética, sob
e que n()s fojP à C()1l11Jl'tencia. um dilúvio de fogo!
Assim, certos de (jl1P achnreilllJS 30 William Boyd em O CAVALEI-

agazalho para estas nossas linha:·; l' RO DA FRONTEIRA
o valioso apoio desse conceilu<ldo Um we.tern de torcidas e Ben-
\ornal para o assunto qllP ai nos 1('- loção.
\':1, agrad('l'l'l11oS e firmamo'nos C,)1l1 Impróprio até 14 ano.
) deyido respeito e <)eatall1pnto· Preço.: Cr$ 3,00 e 200

Londres, 4 - (Por Donald
Sweeney, correspondente da
U, P.) - O fracasso do govêr
no Attlee em reconhecer o que
muitos políticos consideram
um problema chave da Grã
Bretanha - romper a apatia
do público - é assunto de crí
tica crescente no seio dos
membros novos da bancada
trabalhista, nos Comuns.

Os jovens trabalhistas acre

ditam que o govêrno precisa
dar inspiração aos civis can

sados da guerra, promover a

desmobilização e lançar - se

com firmeza à tarefa de res

taurar a posição financeira e

comercial da Grã Bretanha
entre as principais potências
mundiais. Acreditam que o

programa legislativo do govêr
no, refundindo o sistema eco

nômico britânico, é admirável,
mas o público deve ser conven

cido da idéia de que o sistema
socialista não pode funcionar
sem que cada indivíduo pense
e aja de forma vigorosa.

Os membros moços dos Co
muns - muitos dos quais são

enérgicos recem-víndos ao tra
balho de formular leis
acham-se impacientes diante
da morosidade do gabinete,
Em sua opinião, foi o súbito e

fulminante ataque contra a in

diferença do público, lançado
pela ala moça do Partido Tra

balhista, que os levou à vitória
nas eleições de julho.
Além disso, muitos dos no

vos deputados e seus amigos
são homens que estiveram fma
da patria durante a maioria
dos anos de guerra e, ao re

gressarem, encontraram o país
erguendo-se com lentidão a_pós
seis anos de luta, com escassez

de tudo, com lares e fábricas
destruidos e, o que é mais im
Portante, dominado pela incer ..

teza.

gar à Grã Bretanha. Muitos
deles - diz a imprensa - sai
ram de mãos vazias depois de

sojad snptnâss sazaA soptjadar
funcionários do govêrno.
Opinam que o público deve

ser convencido dos problemas
da" paz e do futuro, assim co

mo o foi em relação aos pro
blemas da guerra.

* * *

Dando nome a
Grupos Escolares

o nosso repórter, snr. D. F. de Aquino, entendeu-se
ôntem à tarde com o snr. Tenente-Coronel Antenor Tau
lois de :lUesf(uita, DO Prefeito Jllunicipal, e obteve dêste. in
formes dos e1;for.;os que aquela autoridade tem feito, pa
ra resolver o problema da escassez de farinha de trigo,
{{ue já esbna preocupando a. pOlmlação dêste Estado. _ ,

À noite, o nosso representante· assistiu' à reunião
dos proprietários de padarias, com o mesmo propósito •.

�\manhã, daremos a reportag'em do caso, pois, ain
da JJOje haverá um entell(limento entre o snr. Prefeito e

os panificadores desta Capital.
•
.1

,

Y'

NUNC� EXISTIU IGUJ:lL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Instituto dos Industriários r
AVISO AOS EMPREGADORES E ASSOCIADOS:
1 - A partir do mês de janeiro de 1946, não deverão ser

efetuados descontos para a Legião Brasileira de Assistência

I (LBA), nos salários dos Associados dêste Instituto, por fôrça
do Decreto-lei nO 8.252 de 29-11-45.

2 - O recolhimento da contribuição dos empregadores
para a L. B. A. (0,5' () sôbre o montante dos salários pagos a

seus empregados) - continuará sendo feito na mesma guia
de recolhimento até então adotada".

Florianópolis, 4 de janeiro de 1946.
Décio Reis, Delegado

}
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