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I --o Brasil jámais lançou mão de suas armas, a
.

não se� e�
defesa da causa 'dos povos ameaçados na sua mdependencla
e integridade.-- (Palavras do Embaixador Sousa Dantas, em Londres. na Assembléia Geral das Ha!ões Unidas),

o Brasil perante a
Assembléia das

Lamentava-se outro dia Nações Unidas
uma senhorita por lhe he-

Londres, 14 (U. P.) - Em
(verem cham uscado a cabelei-

seu discurso perante as dele
ta num ônibus da Agronô- gações representadas na pri-
mica. meira Assembléia Geral das

- E como? Nacões Unidas, reunidas. em
Com a ponta em brasa de Westminster, o representante

um cigarro que certo passa- brasileiro, sr. Sousa Dantas,-_ ..__.-

geiro, estouvado ou distraído, declarou: "O principio orienta-
H. 9582 chegara à cabeça da jovem. dor das Nações Unidas é o de

E o caso foi que viajavam, que o perturbar da paz está
o fumante e a vítima, de pé, sempre errado. Quem quer que
ela à frente, êle atrás, no seja que tente perturbar a paz,
corredor de um carro super- lancar a discórdia entre os po
-Iotedo . Compreende-se ago- vos

J

ou fatigar seus nervos de
ra. verá ser dominado pela venta
Não invejo ° gostinho que de inflexivel de todos os outros

teria experimentado o incen-
que sofreram as misérias da

diário, porquanto fumo e ca-
guerra e se recusam a permitir

belo não dão uma mistura a volta de um cataclisma se
lá muito grata ao paladar melhante".
de uma tragada. Ainda que Falando em francês, o sr.
eeia cabelo feminino, quei- Sousa Dantas apelou para que
mado não cheira nem sabe a .recem-nata Organização
bem. Cru, sim, tem a sua Mundial das Nações Unidas se

graça. baseasse "nos grandes movi
E é de lemeriter que as mentos religiosos que haviam

madeixas da senhorita, oridu- se originado dos ensinamentos
ladas a capricho, houvessem

I
de Cristo, Maomé, Buda e Con

quase pegado fogo num co- fucio e na contribuição huma
mêço de incêndio, inteira- na dos poetas, filósofos e cien
mente despoético ou, pelo tistas de todos os paises".

I menos, esquisito e ex trava- Texto do discurso de

I gan te. Sousa Dantas
Aliás, não é assim que se É o seguinte o texto comple-

maltrata uma mulher... to do discurso proferido hoje
Seja, porém, como iôr, o pelo sr. Sousa Dantas, diante

fato não pode ser conside- das delegações participantes
rado meramente casual, da- da primeira reunião da Assem
quele tipo que se classifica bléia das Nações Unidas: "Em
entre os acidentes inevitáveis. nome do povo brasíleíro e de
Mais do que o constran- meu govêrno, desejo antes de

gimen to dos passageÍros, io- mais nada exprimir a esta As
gados uns contra os outros, sembléia a gratidão de meu

! desequilibrando-se nas cur- país pelo voto de confiança
vas, tem o ônibus s uper-lote-Y com que foi distinguido, sendo
do vários incovenientes como elevado pelo plenário à partící-

)11
seiam o contacto erit i-h igiê- pação do Co�selho �e Seguran-

\._;'-==:-'======:::::=::::�==:::=======::::=::::===== nico e a ororniecu'idede for- ça das Naçoes Unidas. Dessa
çada, além do menor domí- forma haveis demonstrado

suspensos nio do volante sôbre o ma- vossa simpatia pelas nossas

rieio seguro das marchas, tradições pacificas e pela nossa
SÃO PAULO, 15 (R.) - Trn jornal desta capital noticia freios e direção da viatura. participação nos sacrificios da

que diversos empregados da Light que tomaram parte no re- Com uma dose de boa von- guerra, em defesa da liberdade
cente movimento grevista, foram suspensos pela companhia. tade, em tais emergências e da dignidade humana, A Re

podiam os fumantes abster- pública dos Estados Unidos do
se do seu pitozinho, para Brasil nunca cessou o seu tra
não acrescentar a fumaça à balho em pról da paz e sente
série de aborrecimentos a que se feliz por ter sido a primeira
ficam eu ieitos os que se trans- potência a lançar em sua cons

portam em tão más condi- tituição a cláusula do arbitrio
ções. .

compulsório em todos os con

Em dias chuvosos, por exem- flitos internacionais. Sua his

Sentença de morte nOl Japão pIo, cerradas as vidraças dos tória diplomática tem sido in-
-

carros, o ar engrossa e eq ue- variávelmente escrita à luz me-
YOKOAMA, 15 (R.) - � primeira sentença de morte foi

ce lá dentro. viciando a tes- ridiana do dia, sendo que todos
Rio, 15 (O Estado) O proferida no Japão pela Comissão dos Estados Unidos, ao ser

piração e, conseqüentemente, os seus tratados e acordos tra-
Tribunal do Juri condenou a condenado a enforcamento o tenente Kei Yari, comandante

a saúde dos passagéiros e zem O selo do espírito de enten-
dais anos e seis meses de pri- do campo de prisioneiros de guerra de Fukuoka.

das passageiras. Como dos dimento e solidariedade".

��ouar�o ���g;��:��� p:r��;�!t� Tramavam um eten"Iado :al:�eO ;:sno�:f!s�m��aa:�� Não é motivo dejustiça do assassinato de sua
um, sempre haverá melhora

ü
_

esposa Gení Silveira Sá, crime ROMA, 15 (R.) - Na sede do Partido Democrata desta e alívio dos pecieritee.

I compe I�aoocorrido a vinte um de novem- d b
-

I di O d \Icapital, foi encontra a uma nova bom a, que nao exp o iu. Do cavalheirismo e a co�- Rio, 16 (United P.) - Embro do ano passado, no hotel Partido Democrata é um dos mais importantes. preensão de muitos, senao bora a concessão do cardínala-Mern de Sá, e que teve grande d d
repercussão, tanto nesta capi-

Sem base as afl·rmatl·vas I �:_::d::pe�:/�m.�e�;�:'za �� to não seja nem possa ser um

tal como em São Paulo. 5 caso de competição nacional,

j guardarem
o CIgarro nessas pois é feita unicamente peloA decisão do Tribunal, cujos

ocasiões e circurist âncies,d t � Santo Padre, os meios diplomá-trabalhos uraram qua .orze
WASHINGTON, 15 (I. N. S.) _ O govêrno do México in- Aqui fica, pois, esta adver- ticos afirmam que a criaçãohoras, foi concluída somente

formou oficialmente ao Departamento de Estado que carecem tência, ié que acredito nas de mais um cardinalato nona madrugada de hoje.
de fundamento as recentes afirmações de Vicente Lombarda maneiras e na correção so- Brasil constitue uma vitória do,Os jurados adotaram como
T I d d f' ican.as vti 1 b tecid m cial dos tabanI·stas. I

'

d d f o e ano e que irmas americanas mnam a as eCI o e 15 tamaratí, o qual esclareceu à.vereditum a tese a e esa, -

f
- , ..

Assrm como na-o se fuma
f O armas e muniçoes as acçoes pohticas mexicanas. Santa Sé sôbre as pretençõesproferida pelo pro essor sear

nos salões de cinema, é re-
I it

. dos católicos do Brasil de pos-Stevenson, que p el eou a 1ll0-

Para tralar da borracha zoa'vel.na-o fumar nos ônibusd d - suil' mais de um cardial. O tl'a-cência do réu, pl'eten eu o que
s'lper-Iotados.-

] d
.

'. balho diplomático estendeu-sesua açao resu tOl! e uma llll-

S' l' t I
Cachimbar então, sena '

prudênCIa. Ao fenr sua mu- CUIABÁ, 15 (A. N.) - A Associação dos ennga IS as d r I
por varias anos, pois data do.

lher, não tiyera a intenção de promoyeu uma reunião, realizada nesta capital, a fim de tra- mesmo um esa oro... tempo em que era chanceler o
elimina-la. I tal' dos principais problemas dos produtores de borracha. BARREIROS FILHO I sr. Oswaldo Aranha.

o MAIS A�TIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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I
MANIFESTAÇAO AO DR. ADERSAI. R. DA SlI,V 1\

de Nürenberg 1 r Convidamos os companheiros, amigos e o povo em ger�l
.

Washington, 15 (U. P.) _!

I
para a manifestação de apreço e simpatia que se fará dia 18 do

O Tribunal de Crimes de Guer- 'corrente, ao nobre amigo dr. Aderbal R. Silva, assinalando a

I passagem do seu aniversário natalício.
ra, que julgará os criminosos O local da reunião é a Praça 15, frente ao Café Nacional, às
de guerra japoneses, será mui- I

]9,30 horas (sete e meia).
to diferente daquele de Nurem- 'I Alexandre Berto da Silveira, pescador; Thiers Fleming, en-

b
.

1 t d id geuhei ro : Aristides Oliveira, bombeiro hidraulico; Petrarchaerg, especta men e evi o aos I I Cal lado, jornalista; Ca lví Tavares, engenheiro construtor; Au-
poderes outorgados a Mac Ar-] gusto Santos, mestre de obras; Pedro Manoel de Deus, padeiro;
thur. I Licério Camargo. alfaiate; Heitor Bittencourt, industrial; João
Como Supremo Comandante

'I
Zacarias Lisbôa, bombeiro hidraulico; Jairo Callado, jornalista;

Aliado, em nome de 9 países I
Gustavo Pamplona. estivador; limar Corrêa, médico; Pirmínio

, Vieira, comerciante; Nilson Vasco Gondin, representante comer-aliados que assinaram o do-, cial; Osvaldo Goulart. barbeiro; Lourival Almeida, bancário;
cumento da rendição do Japão Jnsé Ribeiro, mecanógrafo, pela Frente Negra; Dionísio Damia-
e não apenas como represen- \: n i, industrial; Salgado de Oliveira, a-dvogado; Donato Barbi, mero

tante dos Estados Unidos, Mac
I

ceeiro: João :\lanára, pedreiro; Francisco Silveira. gráfico; Ro-
berto 1f. Lacerda, estudante; Nestor V. da Costa, Presidente daArthur ocupará o c3.rgo desem- rniiiu dos Car ro cei ros ; Eduard o Lisbôa, garçon : João Opuska,

penhado na Alemanha pelo, boleeiro; Lauro Vieira, gráfico; Frederico Véras, chaufeur;
Conselho de Controle das qua- Aureliano Stuart, presidente da Liga Operária; Carlos E. Moritz,
tro potências, em Berlim. presideute em exercício da Associação Comercial; Deodésío 01"

tiga, presidente. da União Operáeia ; Jonas Oliveira, encanador;Quando o Tribunal de Cri-
Are Manebach, oficial da Marinha Mercante; Maria Olímpia da

mes de Guerra de Tókio der o Silveira, professora; dr. Artur Pereira e Oliveira, médico; Anes
seu "veredictum ", Mac Arthur Gualberto, engenhei ro ; João de Assis, telegrafista; Nel-
caso o queira poderá modificar son Carneiro, marceneiro; Ernesto Vojcikiewicz, pintor; Jaime

Marques, operário; Manoel Antônio da Costa, comerciário; Libe- Ia sentença. rato Carioni, comerciante; Lourival Schmidt, telegrafista; Antô-
Êsses detalhes foram torna- I

nio Apóstolo, comerciante; Nilo Laus, farmacêutico; Barreiros
dos públicos por pessoas tamí- Filho. jornalista; Eduardo Nico lich, funcionário público; Manoel
liares com todo o mecanismo Vicente Filho, pescador; Luis Freysleben, dentista; Bernardino

- - Rocha, chauffeur; Secundino Lemos, comerciante; Argeu Silva,da situaçao no Japao, mas que chauffenr; Solon Vieira, funcionário público; Wilson Pires, tino
pediram que seus nomes não tnreiro; Dagoberto Dornbusch, qurives; Dionisio Freitas, sapa-
fossem tornados públicos. tei ro ; José Sebastião Brinhósa, presidente do Sindicato dos Em·

Tecnicamente, Mac Arthur pregados no Comércio Hoteleiro e SimBares; Pedro Paulo Ma-

nomeia também os juizes e os chado, cronista; esportivo; Thomaz Domingos da Silva, cosinheiro.

principais promotores em no

me dos 9 países, inclusive os

Estados Unidos. Na prática,
contudo, os nove govêrnos é
que nomearão seus próprios
membros do Tribunal de Tó
kio. A China e a Grã-Bretanha,
de seu lado, já os nomearam.

Muito diferente

Condutores e motorneiros

famoso palácioReconstrucão
,

MOSCOU, 15 (R.) - Os alemães destruiram totalmente o

famoso palácio de Elgava (Letônia), construindo pelo grande
arquiteto Rastrelli. Agora decidiu-se' reconstruí-lo. Para isso,
foram designados notáveis arquitetos da Letônia.

deCASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos,
Rua Conselheiro Mafra.

Uondenado O mata
dor da espôsa

CABELO
QUEIMADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eomeotários sôbre O
discurso do sr, Uaudt

Icío, 14 ('O Estaao) - "1)1-

retrízes", comentando o dis
curso do sr. João Daudt ce

'Oliveira, ao empossar-se no

cargo de presidente da Confe
deração Nacional do Comércio,
diz o seguinte, sob o título "'O
discurso do pagé": "Um Bra
sil expurgado da miséria é o

que vem de prometer o sr.
João Daudt de 'Oliveira, desde
que ocorram dois fatos neste
pais. Um desses fatos é a "paz
social" entre empregados e

patrões; o outro é uma satís-
'rataria organização na econo-
mia brasileira. Mas, para que
a miséria desapareça do Bra
sil, é preciso que a paz social
e a organízaçao da economia
se realizem como o lider con
servador aconselha em seu dis
curso de instalação da Confe
deração Nacional do Comércio,

'O quadro que o presidente
da Confederação, pinta, da po
breza brasileira, vem cheio de
traços de realidade. É vivo e

impressionante. 'O Brasil é o

pedaço do planeta onde .mais
se cobra imposto. 'O fisco da
União, junto com o dos Esta
dos e Municípios, está arran
cando quarenta por cento de
ferrovias. Nos últimos vinte
anos, a população brasileira � "_.Iii_�
cresceu de quinze milhões,

Imas a produção permaneceu
estacionária.
Quem quizer discordar do

sr. João Daudt nesse asunto,
deve preferir fazê-lo em razão

IIdas causas que êle apresenta
para o pauperismo brasilei
ro.

Mais consequentes se afigu
ram seus anseios pela eman

cipação da economia nacional.
Nesse capítulo, pode-se estra
nhar sua insistencia em sub
meter o desenvolvimento de

- nossa economia, unilateral
mente, á expansão de nosso
comércio com um só país, tal
vez porque este país é o mais
rico do mundo e faz parte do
mesmo hemisfério em que vi
vemos.

Aí, o sr. João Daudt subesti
ma a complexidade do comér
cio mundial e aplica, de modo
muito continental, seu deter
minismo. geográfico.
A crítica ao govêrno depos

to, em matéria política e

eco-,nômica, é clara, justa e, como
sintese, brilhante. Só merece

restrição quando o chefe con
servador lanca todos os erros
da nossa polrtíca econômica

i'sôbre os ombros do govêrno.
Mais uma vez as chamadas
"classes produtoras" são

apre-lisentadas como uma, nuvem

de,.anjos benfeitores fi inermes,
prejudicados pela incapacidade
dos detentores do poder e por
sua mania de exibir avenidas Isuntuarias. Nada teriam os
homens do alto comércio, da
grande indústria e da agrícul- -------------
tura, com os lucros extraordi
nários e os preços escorchan
teso

'Os querubins do café, do al
godão e dos tecidos, nenhuma
responsabilidade teriam nas
atitudes e desacertos do govêr
no, que deles jamais merecera
apoio. É o que o presidente
da nova Confederacão deixa
depreender de seu discurso.
Sabemos que o sr. João Dau

dt, entre os seus íntimos, re

conhece, da parte de seus lide
rados, certas incompreensões
na defesa dos interesses das
"classes produtoras", ímcom
preensões que vem enrugando
precocemente a face do inteli
gente chefe conservador. Mas
o sub-consciente do lider o trai
irremediavelmente, quando êle
concita os homens da agricul
tura e da indústria a se jun-

,.

Procura-se

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Pequenas máqUinas I
de lavar roupa
Nova York, (S. I. H.) - No

vos modelos de máquinas de
lavar, de tamanho reduzido,
que levarão meia dezena de
fraldas enquanto "mamãe"
banha o "baby", começarão a

aparecer muito brevemente no

mercado, de acôrdo com . de
clarações formuladas por re

presentantes de várias compa
nhias fabricantes.
Desenhados especíalmente ]

para pequenos apartamentos
e para serem utilizados em

viagens as máquinas de lavar
serão dotadas de pequenas
instalações elétri-cas e poderão
ser ligadas até em comparti
mentos dos vagões de estrada
de ferro.
Poucos' modelos foram expe

rimentados antes da guerra,
mas, como qualquer outro

aparelho elétrico, não foram
�abricados durante o t=mpo
das "_�-L";r1ac1ps_ (")" »lanos de
reconversão de várias co.npa
nhias indicam, todavia. que
muito breve estarão á venda e

que serão de tamanhos dife
rentes. 'Os modelos portáteis
variam de 15 a 30 poelgadas,
em suas maiores dimensões. 'O
menor pesará 15 libras e o

maior 49 e será equipado de
rodas. Uns parecerão esterli
zadores, outros caixas de sapa
tos e, finalmente, vários se

assemelharão a seus anteces-
sares.

EDITAL

vlejante-lnspetor para o interior do
Estado (Excluída a (epítet).

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

transporte de que se utilizarão.
Certas, por obséquio, ii 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.

�\�t501lq.9� Laboratório Clínico
g ���. RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� -

� (em frente ao Tesouro do Estado

AMÁTOrID PRTOLOGlCRS Florianópolis

tarem aos do comércio para I

"constituirem no Brasil o blo-I
co da produção" e traçarem "o
destino econômico do país".

�em sabe o imaginoso pagé
SINDICATO NACIONAL DAS EllIPRESAS DE NAVEGAÇÃOq��'l esse bloco conservador é

_

UI_ minoria e que os demais MARÍTIMA
brasileiros, - a Legião do IMPOSTO SINDICAL
pauperismo, - também tem O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE-
direito a tracar O destino do GACÃO MARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
Brasil.' andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
É verdade que o sr. João Instituído pelo decreto-lei n. 1.402, de 5 de julho de 1939, ten

Daudt termina sua oração do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba
apelando para outra confra- lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada

ternízação, - a dos operários em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
com as "classes produtoras". pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
Mas vamos deixar para ou- o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido

tra vez os nossos palpites 80- pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
bre a carta da paz social. A pri- SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
meira carta, a de Teresopolis, janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
que não é tão demagogica co- cão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
mo dizem, falava menos em de 1 de maio de 1943, e respectiva. tabela constante do art. 580
demagogos". I da reterk.a Consolidação.

l\lo1or a óleoo PRECEITO DO DIA
SAÚDE INTEGRAL

A saúde física da criança
merece tôda atenção dos mé
dicos e higienistas. Mas cum

pre zelar, também, pela sua

saúde mental, para que o de
senvolvimento corporal se fa
ça harmoniosamente com o in
telectual e o moral.

Zele pelo desenvolvi
mento mental de seu fi-
lho, -o.ucando-o segun
do as normas da higiene

���������������������������!_ �n�le�n�t�a�l�.-- SNES.

Dr. H. 6. S. MediDa FarOl. Narbal AI"es de Souza
Farm. L. di Costa Avill

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame c:le escarro, 'Exanle pal'G verificação de
doençC1s da �ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
.Ilutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de fal'inhas, bebidas. café. água., etc.

C!,�c�a:= Ç��ma�!O�� I
400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

BREVEMENTE

o ESTADO

Reabertura do Laboratório
Radio-Técnico-Electron

Fundado em 1935
Muntagem de rádios. Ampli

ficador'es-Transmissores
Mat9rial importado direta

mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomar Georges Bõhm
Electra - Tacnico - Profissional

formado na Europa
Florianópolis

�ua João Pinto n. 29 -- Sob.
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Diário Matutino
Redação e tlicinas á t-ua Joâo
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'1 DIHETOR DE REDAç.�O;
A. Damasceno da Silva

I, ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 80,0(1\'
'Semestre Cr.S 45,00-
Trimestre CrS 25,O(}
Mês . . . . . . . . .. CrS 9,00-
Número avulso Cr$ 0,41t-
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,50

No interior
Ano Cr$ 90,00-
Semestre Cr$ f:�),OO,
Trimestre Cr$ 30,01}
Número avulso c-s 0,50

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Anúncios mediante contrato

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

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

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

,

cru.
VENDE-SE um marca "Clí.

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto t-
34. Telefone 1134.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PUEZADO LEIl'OU: Se o que ,h�

,

!
13r-
I

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

parti que alguma falta não se repita; e

l'ÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar,' encarni
nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇÕr,;S,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demor-a ao conhecimento 'de quem

de direito, recebendo Y. s. uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a. recta

mação nem a p�o\'Ídencla tomada.

Mala e carrinho
Vende·se um, para criança,

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

estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito util pare
caixeiro viajante. V'
Preço: Carrinho Cr$ 30t},OO

Mab Cr$ 500JOO
Ver à rua Deodoro n". 18.

..............I....--..--�

S a nu DBnol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO, VANAOA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DO CEREB-RO
'TONICO DOS MUSCULOS
Oi Pálido.. Oel!lluPlrldo.,
E.got.dol, Anêmico., Mi.1
qUI cri.m M.grol, Cri.nça.
r.quític.. , receberio I toni-
ficaçio geral do organilmo

co", o

Sa un n 01
ue D.N.S.P. n' t99, de 1921
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Fazem anos hoje:
Os senhores I

Valdir Martineli, competen
te telegrafista';
João Felix Filho, eletricista;
Clarindo Vieira de Sousa,

comerciante;
As senhoritas -

Hedy Blum, funcionária do
I. A. P. 1.;

O A E I d t vianos será portanto o seguin-

A
Suely-Cecília, filha do sr. va'. e' o eampeão sca a o o eam te, se não houver um ímpre-
ldo da Rosa Cruz, funcioná- b "I· visto de última hora:

rio do Departamento de Saú- rasl elro que Ary; Domingos e Norival;
.de. da "ona sul t á bo· Procópio, Ruy e Jaime; Lima,

Os meninos - ..
. es reur le Zizinho, Heleno, Jair e Ade-

Ney de Sousa Gonçalves; Embo "d 41 Jl "1 B miro
Alberto-Luiz Costa FBho. ra veucl 0, O u. • uHr OS enaux Buenos Aires, 15 (V. A.) - Volta assim a ser escalada a

ERNESTINA DO VALE
fez brl'fbante eXI'bl��a-o o quadro brasileiro para a es-I famosa ala Jair-Ademir que

PEREIRA y tréia do Sul-Americano Extra brilhou tanto no Sul-Ameríca-
Aniversaria-se hoje a exma. O acontecimento máximo do foi suspendida pelo arbitro, no de Futeból já está escalado. no de Santiago.

.sra. d. Ernestina do Vale Pe- ano, no qual foram protago- 23° minuto de jogo, devido à Será êle o mesmo da primeira O QUADRO BOLIVIANO
reira, virtuosa espôsa do nos- nistas os "teams" do Avaí forte chuva que desabára na- peleja contra os uruguaios, ex- S. Paulo, 15 (V. A.) - No-
so estimado conterrâneo José campeão da Capital, e do C. A. quele momento, quando o pla- cepção de Ivan, que terá como tícías de Buenos Aires adian
do Vale Pereira. A aníversa- Carlos Renaux, de Brusque,! card acusava um empate de substituto o médio Procópio. tam que o quadro boliviano
riante, por seus dotes morais levou uma multidão de aficio- 1 x 1, "goals" de Márlo e Fe- Domingos reaparecerá as- que, amanhã, enfrentará os

e distinção no trato, desfruta nados do esporte-rei ao está- lipe. A delegação visitante sim na equipe nacional for- brasileiros, terá a seguinte
de elevado conceito no seio da dia da rua Bocaiuva, domingo protestou energicamente con- m.ando com Norival a zaga constituição:

.. .alta sociedade florranopolita- e ante-ontem ávidos de presen- tra a decisão do juiz. Ficou re-.I que
atuará contra os bolívía- Arraya; Acha e Bustaman-

na. "O Estado", apresenta as cia.r a decisão da contenda que solvido que a luta recomeçaria nos. te; Calderon, Fernandes e Far-
suas felicitações. levou o grêmio azurra à COl1- no dia seguinte. Heleno a despeito da bôa reI; Penaloza, Ortega, Vega
EMANUEL DA. LUZ FONTES quista do honroso título de Reinicia-se o jogo. Conforme atuação de Leonidas no treino Tapia e Orgaz.

F�z anos hoje o nosso con- campeão do sul do Estado. foi decidido, os 7 mino restantes de domingo, será mantido na Conforme a tabela de jogos
terraneo Emanuel, d<;t _

Luz Não nos desmerece o de-II foram disputados no dia seguiu- equipe nacional. O "Diamance do Campeonato Sul-Americano
Fontes, alto ,funclo�arlO do I sempenho do clube brusquen- te segunda-feira, terminando Negro" fará a estréia no Sul- de Futebol, hoje em Buenos

Ba?�o do Brasil, ,Este Jornal o
I se, que soube

representar,·
sem que o marcador se movi- Americano na segunda peleja Aires, à noite, o selecionado

fellclta pela festIva data. condignamente a sua progres- mentasse. Resolveu-se então dos brasileiros, que será no dia brasileiro estreará enfrentando

·V.l.da MI-li-lar
I sista cidade, brindando-nosl' que se realizasse nova prorro- 18 contra os chilenos. o conjunto boliviano e o"team"

com uma exibição digna dos gação de 30 minutos, com a I O quadro escalado para a uruguaio terá pela frente o es-

, . .,
mais elogiosos comentários I condição de que o prélio ter- luta de estréia contra os boli- quadrão chileno.

I - Soliclto-vos providên- D .

.

. .

. .

blí d
urante todo o transcorrer da mmarra logo que fosse con-

,;:lOasEPatrad q,�e seJ� �Ut ica ta .no gigantesca luta os brusquensesl quistado "goal". No 22° minu- A greve na Proflura-se uma casa para'
S a o a seguiu e no a. I portaram t t d t d' B Ii

.

. U alugar, no BIs
-se no ape e ver e

I
os e Jogo rau 10 conqutstou

eONS('RITOS ·D.·A CLASSE DE como verdadeiros footballers, p3;ra o Avaí o tão

almejadOrArgentina ��ei��C:l:sr i;eod;i:ç�:�t��x"�ru.
1925 19�1egandO mesmo, embora ven-I trmnfo. Assim o Avaí ficou de Tratar pelo telefone, n" 1140,

"De ordem do sr. Ten. CeI. c.�dos, a a�)l'�sentar jogo mais posse da zona sul e credencia- COMERCIO E INDÚSTRIA
com Ferreira. 5 vs, 1

Comandante do 140 BatalhãoIVls,to.s�de rapIdo,que �s seus ad-IdO para enfrentar o campeão ARGEN!INOS �A:RALISA
de Caçadores, deverão compa_VelSall ,s. Quer no Jogo regu-Ido no�e. I RAM SUAS ATiVIDADES

recer ao Quartel daquela uni_llam�ntar ou nas duas prorro-I Os Jogadores que mais seI QUASE COMPLETAMENTE
...... dade os seguintes conscritos: Igaçoes, os brusquenses bata-Idestacaram foram: No Avaí Buenos Aires, 14 (U. P.) -

Alcebiades Francisco Ribei- Ihararn com denodo e

diSCiPli-1
Adolfo, que foi �. figura princi-ll <? comé�cio e a indústria do

TO Pedro Eudóxio da Silva na, mesmo num gramado estra- pal do quadro, eficiente zaga os, pais paralisaram quasi com

Dj'alma Teixeira, José Fraga: n.ho e com uma assi,stência qua- médios �ldo Nunes e Chocola-] pletamente suas atividades,
j\'Ianoel Machado, Francisco SI totalm�nte fav_?ra.vel ao AvaLI

te e � �rIO at3;cante.
. I segundo as iI;tfor:n:ações que

Vieira Neto e José Flôres, mu- Os av:alanos nao Jogaram co- T l.a o f o 10m e 1 h o r da chegam do Interior, porem
nídos de seus certificados de m? deviam, A sua linha dían- Ofensiva. Os restantes não cor-I atê o meio dia o fechamento

Alistamento, a-fim-de que se- t�lra falhava constantemente I responderam. No bando ven- dos estabelecimentos comer

ja aplicada a taxa de Cr$ 5,00 diante
.

do arco de Mosimann, cído - Aristides e Gonzaga ciais não havia dado origem
(cinco Cruzeiros), cujos certi- des�erdlçando excelentes opor- formavam escelente muralha, a nenhum incidente.

ficados não tem valor sem a
tumdades para enviar a pelota Egon, Kumitz e Piéca que ti- Na capital, os transportes e

taxa e� questão" . a� _

seu oojetivo. Dos dianteiros veram grande trabalho em. deter outros servíços públicos fun-

Il _ Valho-me do ensejo 'I'iâo fOI o que mais produziu, te a ofensiva alvi-celleste, sen- cíonaram quasi normalmente,
·para. reiterar os protestos de assim como Chocolate e Aldo do boas as suas atuações, Dir- assim como no interior, embo
minha elevada estima e dístín- Nunes na linha média e Adol- ceu e Mário jogaram muito bem ra em algumas cidades pro
ta consideração. fo, Fate.co e Tavinho no trio e Helio foi o melhor elemento víncianas os bondes funcionas-

Nilo Chaves 'I'eixeira, Ten. final. A eles deve o Avaí a anu- do quadro, pois atacou com sem "sob regulamento", isto

ceeI. Cmt. lação de muitas investidas inteUgencia e coragem, mar- é, em marcha lenta, como si- - ..----------.

brusquenses. cando dois belíssimos tentos. nal de protesto. ND centro de Compra se
. ,O jogo regulamentar. Ás ..

A arbitragem do sr. José Ri- Buenos Aires os únicos lugares
,.

15,30 horas, sob a orientacão beiro não podia ser melhor. abertos foram as tabacarias e Mobília de sala, grupo esto

do juiz sr. José Ribeiro, os d'ois S. S. c o n d u z i u o prélio o mercado municipal, que de- fado, em bom estado.

conjuntos degladiantes alinha. com imparcialidade e suas decí- pende do govêrno. Os bancos Dirigir-se à caixa Postal 106'

ram-se no gramado assim cons- sões foram justas. abriram ás 12,30 horas, por-
Nesta.

tituidos: ,A renda atingiu a quantia que estão submetidos ao con- EVITE ABORRECIMENTOS
Avaí - Adolfo, Fateco e Ta- aproximada de 3.500 cruzeiros. trole do Banco Central. Os com ped,id.os que podem. ser evita0

vinho; Jacinto, Chocolate e 1"JJ<.:DRU P. MAVHADU açougues funcionaram porque dos. Contríbua .para a Caixa d� �
Aldo Nunes; Felipe, Nizeta haviam adquirido carne para t

molas a08 Illdurentes de Florl81111}.

Braulio, Tião e Saul - C. A.

fal'uldade de DI-rel-to
a venda na segunda-feira, an- B R I T OCarlos Renaux - Mosimann U
tes da decisão do "lockout".

Aristides e Gonzaga; Egan, Ku� de Santa l'atar .•.n8
Os açougueiros fecharão ter-

nitz e Piléca; Riston, Sarará U ça-feira, quarta e quinta. Uma
Helio, Dirceu e Mário.

'

C O N V I T E
das notas mais curiosas da

No primeiro half-time o Avaí Pelo presente, por delibera- situação, foi a participação
jogou bem, exercendo pressão ção unânime da Congregacão,

dos hotéis no movimento, os

sob arco adversário, conseguín- tenho a satisfação de convidar quais se negaram a aceitar
marcar 4 goals por intermédio os senhores médicos, farma-

clientes desde a primeira hora
de Sau1 (2) Chocolate e Nizeta. cêuticos e dentistas, residentes

de hoje, segunda-feira, e não
No segundo 'per lodo os brus- nesta cidade, para uma reu-

serviram refeições senão aos

quenses reagiram e com me- níão, que se realizará no pró-
seus hóspedes efetivos. Uma

lhor estilo de jo<Yo passaram a ximo dia dezenove (19) do cor-
chuva intermitente contribuiu

I assediar o arco de Adolfo. Nes- para dar um aspécto de deso-
rente, ás quinze (15) horas -

se meio tempo Helio conseguiu no salão nobre da Faculdade' laça0 ao centTO comercial, que
2 goals para seu clube e Brau- afim de tmtar-se da opaniza� em geral apresenta intensa
lia .um "goal" para o Avaí, fi- ção da Faculdade de Farrriá- ativid�de. .,

nalIzando a contenda com o cia e Odontologia. .

Mwta gente sam a r�a, po-
triunfo dos locais pelo escore Florianópolis, 15 de J'aneiro

rem a? que parece mOVIda pe-
de 5 x 2. de 1946.

la CUrIOSidade, para ver o que

Prorrogação. Visto o C. A. Urbano Müller Salles, dire- �ç?rri.a. A distribuição de leite

Carlos Renaux haver vencido toro �Ol �elta de forma regular, e,
a primeira peleja em Brus- _ lro,�lcamente "La. yascong�-
que, foi realizada uma pror-

CONTRIBUA

I
�a , a e�pres� leltelra maiS

rogação de 30 minutos que
para a Caixa de Esmolaa a08 htdl' lr::�,?rt:I1�e CUJOS emyregadosgentes de FlDrianópoUs. e",�l vera.m em gL'eve toda a se-

SÓSfUSil

t
LEIAM A REVISTA
O VAlE DO ITAJAI

-COSTUREIRAS
Precisam-se de costureiras com

··;Prática em camisas de homem.
Tratar na Camisaria Júlio.

�' • Rua Conselheiro Mafra - 3

l' �ou Tiradentes 58.
, � 4 VS. alt 3

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Achados e perdidos
Entregaram neeta R.daçiio uma

tampa de RO(hador. a qual será:
entregue 00 seu legitimo dono.
- Peedeecrn-se vario. documen

to. pertencentes 00 Sr. João Pedro
da Cunha. À pe.sôa que o. entre

gar à. rua Padre Miquelinho n. 33,
será: abonado uma-grotificação,

AGRADECIMENTO
Esteve em nossa redação, o

sr. Graciliano José da Silva,
a fim de tornar público o seu

agradecimento ao sr. Hipólito
do Valle Pereira, por lhe ter
entregue uma carteira com

certa quantia, que este sr.

achou em um café de nossa

cidade.

o alfaiate indicado
Tiradote! 7

mana, reiniciou hoje sua dis

tribuição. Não obstante, as

leiteiras estiveram fechadas.
Todos os marítimos, salvo os

partidários de Peron, apoiam
irestrítarnente o movimento.
"La Tribuna" e "El Laborista",
órgãos peronistas, destacam
instruções dos sindicatos aos

operários, ordenando aos seus
filiados que se apresentem ao
trabaloh como de costume. Pe
lo que se sabe até agora, as
ordens não foram obedecidas.
Até este momento a atitude
oficial foi fazer caso omisso do
1�echamento.
A Bolsa, onde se'originou o

"lock-out", esteve aberta todo
o dia, recebendo informacões
elo interior.

.
>
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l6a. Circunscrição de Recru.lamento
Afiso aGS cidadãos da classe de 19 �4

Os cidadãos nascidos entre Iode Janeiro e 31 de
Dezembro de 1924 (classe ge 1924), devem preparar-se
para uma possível convocação da reapetiva classe a

partir de 20 do corrente rnês ,

Florianópolis, 11/1/46.
Ten. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. ft.

Lira Tênis Clube
organizada .pelo "Grêmio

Surpresas.

19, Domingo, «Noite Tropical». Grande «soirée»

Ameríeano", em beneficie do Hospital de Caridade .. Shows.
Venda de mesas na �JOAtHERIA MORITZ.

Dia

Apelam os soldadoslii sra . .8ooseveit 1
Londres, 14 (U, P.) - Nove!

representantes militares dos
soldados dos Estados Unidos,
obtiveram da sra. Roosevelt a

promessa de levar aos Estados
Unidos o seu pedido para uma

desmobilização rápida.
Quinhentos soldados grita

ram para que "Eleanor" os

auxiliasse, numa demonstra
ção diante do escritório de re

conversão. Os representantes
foram atendidos pela sra. Roo
sevelt, que com eles conferen
ciou em seu apartamneto du
rante 10 minutos. Pediu-lhse
para que, quando saíssem, na
da deíxassém transparecer a

respeito do que fôra tratado.
Entretanto, o sargento J. T.
Travers informou que "ela nos

dcelarara estar disposta a le
var pessoalmente a nossa

mensagem aos Estados Unidos
prometendo fazer o possível".
Deixaram êles cartas solici
tando audiência com os sena
dores Connaly, democrata do
Texas, e Vandeberg, republi
cano de Michigan, delegado
dos E"h,-l", Unidos à Assem
bléia das Nacões Unidas.
Travers acrescentou que os

soldados pretendiam realizar
demonstrações em frente ao

'�. G. do Exército "diariamen
te, até que obtivessem uma

resposta" á petição, pedindo
para que íôsse apressado o seu

regresso aos Estados Unidos.
A petição foi levada, em pri
meiro lugar, ao major J. B.

Campbell, do serviço de recon

versão. Este endereçou-a ao

embaixador John Winant, que
se prontificou a remetê-la a

Washington. Continha um

plano para o imediato embar
que com destino aos Estados
Unidos de todos os homens
com 50 a 54 meses de servico
e desmobilização, alo de maio,
daqueles com 18 meses de ser

viço.

o se u OQGANISMO
PQE.CtSA DE UMA.

LIMPEZA GEQA�

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên.
cia e preencha a nossa "ficha de
informações lÍteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aQS interessados na aquisição de
bons funcienázios (as).

S A NGUENOL
Contém oito elemento! tônicos
Fósforo, Cálc1o, Vanadato e

Arsenial0 de
Sódio. etc·

Oe Pà!iaos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Mag ros, Mães Que Criam.
Crrauças Raquíticas rece

beráo t1. tontítcação geral
do urgantsmo com o

--------------------------�-�----------------------�----

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÕPOLLS.

Autorizo a minha ínscrtção como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ _ ..

Florianópolis, de ...........• de 194 ••••••

Nome por extenso .

Local onde 4everá ser cobrada a mensalídade .

I
Ban�o do Distrito Federal S. A. r

I

I

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 8, 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Rua

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

TrajanO, 23 - Florianópolis

CHEGOU DE LONDRES
_ Ih'igidez, írregularídades oava·

i-ianas, idade critica, obestdade 0011.

magreza excessivas, flacidêz da pele
e da cútis, queda DU fatta de turgên
da dos seiox tôdas essas defícíên
das, de or-igem gtandular, na mu

Iher, Okasa encontr-a-se à venda na"
boas Drogarias e F'armácias. InfD1'
mações e pedidos ao Dtstrrbuídoe
geral: Produtos. Arna, Av. Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa importa
do diretamente de Londres, pro
porcíona Virilidade, Fôrça e Vigo:!:'
com as drágeas "prata" para ho
mem, - Feminilidade, Saúde e BI" ..

Ieza com as dt'ageas "DUrOo" para
mulher.

I". c.rIT,
I

melhore. fábricos. A Casa ...A CAPITAL"
.

chama a atenção dos
. visito antes de efetuarem flua. compra•. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con- Ifecções "DISTINTAft e RIVET. Poasu e um grc:m-
de sortimento de cosemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões. morins e aviamentos .

para alfait'J.tes. que recebe. diretamente das

1Snrll. Comerciant•• do interior p.o sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - ,FILIAIS em 'Blumenau e Lajelll.
.

,�
.......................................................... # �

'\ I(>..

I ..oudres, (H. P.) - Já chegou ao

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

medícacão de escolha uníversalmen
te reconhecída pelo seu alto valor
terapêutico e pela sua eficácia indis
cutível. - Oka.."a á base de Hor-mô
UiDS vivos, extratos de glândulas se

xuais e Vitaminas selecionadas,
combate vigorosamente todos DS ca

sos tígados du-etamente a pertuba
ções das glânnlas genitais do apare
lho sexual corno: Praqueza sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, setinídade precoce,
perda de energta. fadiga, fl'aqueza
mental etc., nD homem... "

ESCRlTÓRIO JURíDH)O CO})IERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

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

ESTA.BeI.ECIME;;Nl'OS DE ENSINO SECUl\DÁRIO. PRIl\íARIO E CO�lERCr.C.;,

IMPOSTO SINDICAL

(EXERCíCIO DE 194:6)

o SlXDfCA1'O DOS ESTABELECB!E:\fTOS DE E:\'SIXO SECVXDAi,iO
E PRHIÁR1() cem séde à Praça Mauá 7 - 14° andar - sala 1418. (EDIFíCrO
"A NOITE"). comunica a todos os Estabelecimentos de Ensino que. RECEBERA N0
DECORRER DO MC;S DE JANEIRO, a ccuu-ibuícâo do IMPOSTO SINDICAL que
e devida por todos 05 Estabelecimentos de Ensino Secundár-io e Primáno inclu stve

Comercial, sediados no DISTRITO FEDJ;;RAl E EM TODOS OS ESTADOS :r,;

TERRITõRIOS. As delegacias do Sindicato nos Estados estão habilitadas a pre-star
esclarecimentos. As guias de recolhimento estão sendo remetidas pelo correio e pode-a
ser solicitadas na séde do Sindicato ou nas Delegacias R:�onais do Ministér-io do Tra
balho. Preenchidas as guias os senhores contribuintes devem apresentá-Ias à Agência do

Banco do Brasil. Não havendo sucursais, delegacias, agentes do Banco do Brasil, serác,
as mesmas apresentadas no Banco que estiver autor-izado a recebê-Ias pelo Ministérro
do Trabalho. Indústria e Comércio. Há multa para o contribuinte que deixar de fazer
o recolhimento do imposto dentro do mês de Janeiro.

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 1945.

a) - ANSELMO PASCHOA - Presidente.
ES'l'J;;PHANIA HELMOlD -- 1· Secretário.

I UM MODELO PARAICADA NECESSIDADE _ TÉCNICA •

IPERFEIÇÃO DE LlNHAS- EFICIÊN<:IAI
As balanças que tr.zem a garantia
na propria marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.

sãO PAULO

Outro" afamados produtos C05MOPOlITA:

APAREll�OS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO
fOGÕES - AQUECEDORES -:- VALVULAS ,,:UTO
MAT/CAS PARA DESCAIlGA - METAIS PAf<A.AGUA.

Representante, nesta Capital:
STOD1'ECK & CI . LTDA - F5? 1; r::'E NOV .. 1 - s.o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

C�EL, FONSECA ..

Comissões - Consigna�ões
RUCi Leandro Martins, n. 6

Quase Esquina da Rua Acre
Rio de Janeiro

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligado s ao ramo de cere ais, Fecula ,

cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos frnan-
ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

(I
Conta Própria

Caixa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: LEICAM

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

Copynghl da
The UAfL rOI! UfANO?lnt;.

1 - que foi o Papa Leão X

quem excomungou Lutero, em

bula datada de 15 de junho de
1520.

2 - que .é surpreendente a

'velocidade com que as lontras
nadam debaixo dágua, pois
«nenhum peixe as alcança na

carreira, por mais veloz que
seja.

S - que, na Idade Média, o

juramento militar só era vá
lido enquanto durasse a guer
ra para a qual o soldado ha
via sido chamado; e que, no

inicio de cada nova guerra,
era necessário renovar aquele
juramento.

4 - que os indígenas do
hinterland australiano acredí
tam que os ossos de uma ave

'comida por uma pessôa ter
'nam-se um feitico contra es-

: ta; e que, porísso, sempre que
comem uma ave, tem o cuida
do de enterrar-lhe os ossos,
para que ninguém se apouere
deles.

5 - que os famosos jardins
.'

suspensos da Babilônia esta
vam colocados numa colina
.mandada construir especial- .

mente pelo Rei Nabucodono
ser sôbre o teto de seu palácio
afim de aclimatar sua espôsa
que, criada em um país mon

tanhoso, não se adaptara na

Babilônia, um país plano.
6 - que foi recentemente

produzida, nos laboratórío s da
General Electric, em Schen
nectady, nos Estados Unidos,

.

'uma célula foto-elétrica de se

Iênio e platina capaz de trans
formar diretamente a luz so

lar em energia mecânica, com
o rendimento de 0,1 a 0.2%: e

que esta célula produz a po
tência de 4 décimos milionési
mos de cavalo-vapor, equiva
lente à energia capaz de pro
duzir o trabalho de uma mos
ca,

Comprar na CASA MISCE
LANEA é 8ab", economizar •.

Constituiu verdadeiro suces

so, a audição levada a efeito
pelo conjunto vocal "Cancio
neiros" - na Colônia "Santa
Tereza" - quinta-feira últi-
ma. ,

Perante um auditório edu
cado e animador, o Dr. Tolen
tino de Carvalho fez a apre
sentacão dos "Cancioneiros"
- que foram recebidos no pal-
co com entusiástica salva de ------------------.------�

palmas.
O Dr. Tolentino, teve pala

vras de gratidão para com o

conjunto caçula do Estado, in
centivando-o a prosseguir, tra
balhando assim em prol da
a:rte "barriga-verde".
O "Cancioneiros" apresen

tou na Colônia Santa Tereza,
o seguinte programa:
"Sinhá Rendeira" - samba.
"Quem ajuda aprocurar" -

samba.
"No passar da Porteira" - :... ,

canção sertaneja com Benti
nho e Ocy.
"Aliança Partida" - Valsa

com Ocy Campos.
"Maria Luiza" - samba que

alcançou grande sucesso.
"Mexicana" - marcha

número que foi oferecido ao sr.

Diretor da Colônia e, também, -------------------------
a todos os presentes.
Todos os números recebe-

ram os mais francos e mereci
dos aplausos, sendo portanto,
coroada de êxito essa iniciati
va do Dr. Tolentino de Carva-
lho, que, encontrou no mais ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
jovem e harmonioso conjunto I Edi'fício Cruzeiro - Florianópolis. ,
vocal catarinense, a melhor Iboa vontade e a devida com- "-------------------------------

preensão artística.
A apresentação do "Caricio- I

Dr. SAVAS LACERDA _

I
neiros" esteve a cargo do 10- I !cutor Acy Cabral Teive, da

Ra-I :_:jdio Guarujá.
.

- Reassumiu sua clínica, nesta Capital, o dr. Savas
Lacerda, o to-rino-Iaringologie ta.------------------------------------

AUTOMOBILISTAS
Atenção I' QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ELE<iAHCIA ?

PROCURE APara o seu dínamo ou

R��,cl��:l�;�i��f<Q I ��i!"�aJ���Pi��l�ei!�.!o,�ello I

VIAGENS
fpolls. -- .Ioinvile

Saída. - 2 h"ra. da
madrugada

Os Cancioneiros na
Volônia S ta. Teresa

-

I Joinvile-·FpoUs.

I
Saída. 9 hora. do manha

Informações nesta

redação
�-----�- ----

CASAS
Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150 ..000,00
cada uma, pede oferta por
carta, a03 cuidados desta
redação. 30 v.Z1

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto ,Lea.l
ADVOGADOS

Rua Felipe Schmidt, 21
(Sobrado)

Florianópolis

I

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

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de e a s em i r as ,

Enviamos amos- \\,
tras por via aérea � \
� a mercadoria

"

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

o RE I DAS CAS I MIRAS
ALIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

MATRIZ: - Rua Senador Pauio Egídio, 25
fiLIAL: - Av. Rangel Pestana. 2114 - S. PAULO

* *

PRODUTOS QUIMICOS
Grande Firma importadora e exportadora em São
Paulo, desej a nomear na praça de Florianópolis,
Joinville e Blumenau, representante, firma corri

peten te que possa vender á base de comissão PRO
DUTOS QUIMICOS FARMACEUTrCOS e INDUS
TRIAIS. seja para importação do extrangeiro, seja
para pronta entrega de estoque em São Paulo.
Interessa também firma que deseja manter

estoque em conta própria.
Cartas para «MANHATAS» - Caixa Postal 195·· A

SÃO PAULO

MACHADO • CIA.
�. Reprnentaçõu em

GeftJJ
Me triz : FlOl'ian6poU.
Rua João PiatOi n" !J

Cc:aisQ Po.tal. 37
Filial: Cl'uciúma

Rua Floriano P.izoto. ./n
(EdU. Pr6pl'iú).

'l'.leqroma.: ·PRIMUS"
AQeDt.. '!lo. principal.
mqniDi�tae do EftGd�

FARMACIA ESPERANÇA
•• I'lU'lIIad.tleo NILO LAU8
• .....u ....._ ........

.............._ - ._....... - PI......._...... -

.................
_ - 1111 ......

ADVOGADOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I, 5�\\i\O Vil/ce;�OA� �
, O� lvETZEL INDUSTRIAL

J0l.Io.JV-llLE

o Sahão

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsl

recommeuda-çe para roupa fina € roupa comrnom

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

A Comissão Popular dirigente da Última e definitiva exibi- Catolicismo FECHEM AS PORTAS!
Decreto de 12 de janeiro de 1916 manif t

-

I Ad íb 1 H Sil Esta noite encontrei nas
o INTERVT�\"TOR FEDERAL RESOJX};

Iam cs açao ao. c.r. et a .. I - bicão na Capital! ..." e: "'N""O D"" "'IAva, recebeu a visita de adesão das 'DE AMôR TAMBÉM SE IU'.IJ,. (j � II sombras da avenida, um ser
COll:cder exoneraçüo:

'

seguintes pessoas:
.

De acordo Com o �rt. 91. § i», alinea a, do Dr. Altamiro Guimarães. Coronel MORRE

I·
16 de Janeiro

extranho e gigantesco. Fiquei
decreto-lei n. 5;2, de 28 de outubro ele

I Lopes Vieira Vasco Gondin Os- com deveras alarmada com aquele
A lt!: .

w aldo :'Ielo. Francisco :'Iotta' Espe-II Charles Boyer - Joan Fontai- S. MARCELO l°, PAPA E personagem sinistro. Quiz bra-
oao \ cntura do ca tgo da classe H da ea· zun, Ubaldr, Abraham Tenente A- S ith B' rd MÁRTIR dar para que outros popularesz-en-a ele Guarela-I ivros do Quad.o <"-n.co 'o A· t S·I Ar ih Id P' J' I

ne - iexis mi - ren a
,

" "U rIS eu . I va, 1'1 a o ovoas, ose ,

-

t roí 1 d
,. t bé f f tBst�do, que e,,�,ee mteri.namen te, na Conta- Va.le Pcre iru, \'-:a�dir de Oliveira

_

_ M�ISh�ll Es e romano Ol e eva o a viessem am em azer ren e

dona Gela! da Estado.
. . Santos, Romeu Vieira, Nicolau José No programa: Cátedra de s. P�dro sendo ape-I áqu�la me�on:t:ta criatura, mas

o IK�CC1"tI�S �,e 14 ': JO'IC,ro de 1.946
.

Vieira, Miguel Daux, dr. Afonso 10) _ Filme Jornal - DFB. nas sacerdote. Ele encontrou a a minha voz fICOU presa. E o
,

.

ERVEN rOR FEDERAL RESOLVT� Veiga, Ascen.dino Pereira, professor 20) _ Fox Airplan News Igreja em Roma em estado. la- monstro lá se foi, a bom cor-
Dispensar: João Belarmino, Antenor Belarmino J . 1

-

d dDe acôrdo com o art. 91, alínea g, do decre- da Silva Osni Belarmino da Silva ornai. mentável. Pois, a perseguição rer, esaparecen o nas SOill-

t,:lei n. 5i2, de 28 de outubro de 1941: Lupércio' B. Silvas, Gercino B. Silva: Preços: de Diocleciano conseguira a bras da avenida. Hoje vim a
Alcione Costa Derreta, ocupante do cargo da Idalgidio Felix José Candido dá Cr$ 5,00 _ 3,00 _ 2,00 destruícão de tôda a organí- saber que êle foi agarrado vi-

ciasse H da carreira de Oficial Admin_istrativo. Silva, major La'ra Ribas, dr. Rubens Censura: zacão eclesiástica. Um dos pri- vo e logo a noite será solto ...
do ?uadro Ú11ICO do Estado, da funçao de es- Ramos, Ubaldo Brísigheli, José "Imp. 14 anos". melros cuidados do novo Papa na téla do CINE RITZ, paracrivao da Coletona de RIO do Sul. Costa Vaz. major José Rosário _

Arnaldo Mendes, ocupante do cargo da classe Araujo, José Elias, dr. Milton Leite. CINE IMPERIAL foi a criação de 25 igrejas pa- que todos possam vê-lo em
H da carreira de Oficial Administrativo, do Sidney Noceti, Mimoso Ruiz, dr. às 7 1/2 horas roquias na cidade pontifícia. carne e osso.
Quadro Único do Estado, da função gratificada Leoberto. Leal, ·dr.. Madei;a Neves. Sessões das Moças Isto era possível porque o ím-

.

É medonho! É fantástico!
de Coletor de Rendas (Coletona de Campos d H St d k J G ed Q

_

f f t
_

odNovos _ 3" classe).
r.

.

enrrque O IeC·2 au. .U ,:S, BONEQUINHA DE SÊDA perador Maxêncio mostrou-se, uem nao 01' or e nao p e-
Martinho de Haro, Joao Egidio SIl· ,

"1 Q f" fDesiçnar: veira, Mário Bott, Manoel Ferrerra com no início de seu govêrno, pouco ra ve- o. uem 01' raco que
De acôrdo com o art. 84, do decreto-lei n. de Melo, dr. Armando de Assis,

dr'l
Gilda de Abreu - Dolores Ca- inclinado a continuar a perse- não vá ao Ritz hoje. Vamos

572, de 28 de outubro de 1941: Benoni Ribas, Ivo Montenegro, M-á- minha _ Déa Selva _ Con- guição. Mas a paz não durou vêr quem tem coragem mes-
Alcicne Costa Derreta, ocupante do cargo da rio Couto, João Raffs , Herodiano hít d MA' 11 C t b 1 E d f·

classe fI da ca rr-eu-a de Oficial Administrattvo B
.

h EI M d dr
C 1 a e oraes - po o or- muito. Em par e cou e a cu pa mo... u vou, suan o no ...

do �uadro Ú11ICO do Estado, para exercer·; Ar�s:�o abaI�li�:cenoOYda S�l::: d�: rêa - Darey Cazarré e muitos aos mesmos cristãos. Nas per- Si o bicho gritar, eu fico aon

ft1nç�o grat.f,,;ada de Coletor de Rendas ccs Cid Amaral, Jaime Linhares, Euge-. outros seguições antecedentes, um de estou, mas vendo no que dá
Ietoria de Curitibanos - �' classe) nio Spogariics, Doralécio Soares, I A inesquecível realização de certo número de cristã.os tinha a coisa ...
Aldo Rodrigues de AraUJO, ocupante do ca�-I Anésio Bairros, Joaqrvm Vaz, Te- ODUVALDo VIANA renegado a sua fé. Agora que- Mas não é nada disso. É ape-

go da classe H da carren-a de Oficial Admi- nente Alcebiades de S-ouzaFreitas.· lt d
.

nish:ativo, do Quadlo Úmco do Estado, para

I
dr. Alvaro Milen da Silveira. dr. \

No .programa: riam ser readmitidos na Igre- nas a vo a o vampiro ... o

servir como escrivão da Coletoria de Rio no Tolentino de Carvalho, Arão Cu- 10) FIlme Jornal - DFB. ja. O Papa consentiu, exigindo, vampiro voltou na pessôa de
Sul. ( nha, Artur RDsa Fil.ho, Eliseu 20) _ A Bicicleta Volta á porém, que êles fizessem a de- BELA LUGOSI, o homem si-

Remouer: di Bernardi, Pedro Ivo Mira Gomes, Moda - Short vida penitência. Formou-se um I
nístro:

De acôrdo com o art. i 1, item I, do decrete Oswaldo Machado. Artur Poli,dr.· "A VOLTA DO VAMPIRO"lei !1. 572, de 28 de outubro de 1941: Antônio Batista, Raymundo Vieira, Preces: partido contra esta determina-" . ,

'

Soter Martins Cassão, ocupante do carz» Gd R d ir R d J DF· Sras e srítas: - Cr$ 1,20·, ção, que provocou tumultos

I
e o veiculo adomírável para as

o o o • osa, r.. . . er·rcU"a _

classe I da carreira de Oficial Administrativo, Lima. Guido Bott, Roberto Oliveira Estudantes: Cr$ 2,00; sangrentos. O imperador. apro- sessoes de hoje no CINE R!TZ,
dC·o QtUbadro Único ddo Es�tadJO' da Coletor(ia de dr. João Bonassis, Henrique Véra Cavalheiros: Cr$ 2,40. veitou esta sítuacão e exilou tendo como co-star, a lmda
un I anos para a e ao oaqL1Im. do Nascimento, J. Batista Pereira, CensuI'a.. Marcelo. Êste morreu em 309, I FRIEDA INEQUIT ...Elpidio Lima, ocupante do cargo da classe I dr. Haroldo Perderneiras, Clemen-

da carreira de Oficial Administrati\'o, do Qu�· tino F. B. de Brito. Anastácio Cat- "Imp. 14 anos". tendo dirigido a Igreja apenas "A VOLTA D? VAMPIE.'Ü",
dro único do Estado, da Coletoria de São Joa· cipis, Gercino Botelho, Jaime Car- CINE ODEON durante dois anos. o homem que VIveu enterrado
quim para a de Campos Ko\'os. reirão, Floriano Lopes Vieira, Má- amanhã duzentos anos, vai causar sen-

Tl'ansferi,·: rio Noceti, Hugo Pessi, Haroldo sação.De acôrdo com o art. 31, alínea b, do decretl' Pcssi, Adolfo Chierighine Junior, Hugo deI Carril
ner-lei n. 1.299, de 20 de março de 1945: Edgard Büchele, Antônio da Rosa em Preparem-se quem tem

José Antônio de Menezes, soldado da Fôr:;a Luz, Antônio Sbissa, Lídio Marti- A HISTóR.IA DE UM JOVEM no
vos fracos ...

Policial do Estado, para a reserva remunerada. nho Callado, Pedro Francisco da POBRE Vocês irão gostar ...
com o vencimento integral, por contar mais de Silva, Paulo Posito, Domingo Ciofi, "G U N G A - D I N"
30 anos de serviço. tenente II....ef�nso Jllvenal, Osnl· S[·I- S ·b·

-

d'ti v """""'-._ _ -.••_ _ _ __• I ensacionais eXI Içoes esteFa,.'a,.ia de 9 de ja.ná,·o ck 1946 va. Josué Di Bernardi, Frederico
o IKTERVEt\'TOR FEDERAL RESOL\'E Manoel da Silva Filho, .João Ana-

M·,n·lstérl·n da I!nerra DO ALÉM �:l1onumental filn�e. Nada �ais
Concede'r dispensa:

I
cleio de Freitas, .João Zommer, te- U U COLETÂNEA 1111�Onente, �al� grandIOSO,

A Arcângelo Vettori, da função de sub·dt· nente Pedro Gomes C�ildeira. Ari
SI. O amOlo permanecer no!

maIS caro, fOl fe:to em Holly-
iegado de palícia do distrito de Erval Yelh0. Santos Pereira, Bernardino Costa 5a. REGIÃO MILITAR d N d 1
d

. ,.

d C "
_

huml·ldade woo ... a a maIS empo gan-o mnmClplO e ampos nOVOS.

!
Vaz, .Tupi Llisséa, José Fragoso, Pe- 16 ( D vosso coracao e a T

nado com o art. 165, do decreto·lei n. 5il, dro ZOlllmer. dr. Séraio Boisson, a. . 1\-
•

m'l·a a Verdade te ... Nenhum elenco teve que
� ror o vosso 5....'

.

! t- '. tde 28 de outubro de 1941: Haroldo Pessi, Flávio Ferrari, Or- EDITAL vos deslumbrará e tereis fé nol s:r ao numelOSO, como nes e
A Octávio de Oliveira, ocupante do carga do lando Sih·a. Flruviano Vieira, �iID:....a "! d�-l-. '. ' ara.-a [fIlme. .. Grandes hordas de

padrão S. da carreira de Diretor. do QuaJro Nocetti. José Cava1!azzi. Domir!gos c::'vlno que vO·.) agu .. "tOUgS" imponentes cargas de
único do Estado, detrillta (30) dias, com ven· Silva, 'Valter ·Lange, Lourival Ra- O Chafe da IS', C. R .. tendo em Calzxto l�· .' .

d· C b tcimento integral. mos, Alfredo Gom<:'s, Er:nesto Mül- vista o § único do artigo 5· do E't dai a Palavra de Deus e
cava a:-la I? lana... om a es

Porl,wia, de 14 de ja""iro de 1946 ler, Eduardo Sa.ntos, Japy Fern::m- Decoreto-Lei n a 5!2. de 31 de De- ,;,_ � , " I
. .. '_ sensaCIonaIS... Estrelado por

O SECRETARIO DA FAZENDA RESOlVE, des, Reinoldo Alves, Heitor W. dos zembt'� da 1945. determina crua 09 pIOCmal ob�rva- a, S1 qUlzel GARY GRANT VITOR MAC
Alterar: Santos. Haroldo Vaz, José Vaz s,o- militare. reformado., inat�vos e deS ter a VIda Eter�a.. . LAGLEN e DOUGLAS FAIR-

A escala de férias desta Secretaria. aprovada brinho, J{Jão Batista Foeacia, Capi- pen.ionÁ"tali, en.treguem imediato- Quzntuuzno BANKS E
.

1· d JOANpela portaria n. 2i6. de 19 de dezembro ric tão Antônio Carlos Mourão Rat- menta .uns cartoa patentes. provi- Tende Fé na Palavra de Je- FONTA·I·N·E' malsI, a In d�t' t f
1945, na parte que se ,·,fere a'} Inspetor de Co ton, Otávio Teixeil'a, pelo Palmei- são de rebrma ou titu! II de psn- "." e sereis contemplados com _ ..

. . . nacre I 3;vel .

letorias Benjamin Jorge, marcando as mesmas ras F. C., Benjamin Vieira, Osni Sião afim de eerem remeti ias pa�a
_u_

. "'ome��as EplCO! Numeroso! Incnve1!
·para o mês de fevereiro. Ortiga • "apl·to CatcI·pI·S RID· V[·e,· Q Diretoria de Recrutamento, para as suas p" �.

N d
.

f t t· t bec , .�'" .'
.

-

Cle1nentina a a maIS an as ICamen e -

ra, Antônio de Pádua Pereira, te- a respeotivo apostilho.. 1
nente-coronel João Marinho, Ma- Fp·Jlis. 14 da Jan.eiro da 1946

.
Tende corage.m nas vossas o...

, .

jor Asteroi{Íe Arantes; Capitão Os- OLYMPIO MOURÃO FILHO

Il.utas,
constância no vosso tra- Estara na tela do.s cme�

mar Romão da Silva, Capitão Mário Ten. Cei. Chefe do. 16a. C.R.
balho, paciência com os igno-I RI!Z e ROXY a partlr de 5.

Fernandes Guedes, 1° tenente Pou Feira
Stockler de Sousa, 1° tenente OLi- :antes e maus, que vencereis .

veno Carvalho Costa, 10 tenente luf, João Costa. Naz'areno Simas, O mundo.
--

Leônídas Cabral HeI"'hster. Amân- .João Con.rado Peilooto, Amaro Nel- L. B.
cio José. Pereira, N�ls.on �lves PaU-I sou Ç�elho, Gandido Vieira" Thia- Já tendes sentido o resulta- Nota� pOII·CI·8.·Sla AlmeIda, pela RadIO-DIfusora de go VIeira de Castro, dr. Jose Nor-

d d b l�· d· d 1 &l
Laguna, ZO te.nente Gilberto Silva, berto de Macedo, dr. Ar.mando ? � en_evo enCla e .a ln u

-I Há dias a Polícia do vizinha
2° tenente Salomão Bezerra Câma- Ferreira Lirn.a. HamiMon Abade genCla. Nao vos afa.sters destas

Estado do' Paraná, pediu a sua
ra. Nerêu Ramos Filho, Gastão Ferreira, Paulo Lange, Jo.ão, ��t'Ill, l virtudes si quizerdes ter paz.
Assis, Antônio Catcipis, João C. Amim Salum, Tenente .Julw Vlelra, t Luiz congênere do nosso Estadot
Baixo, Esaú Pereira da Silva, Bal- Aristeu Porto Lopes. (D'O Clarim que efetuasse a pnsão de MA-
duino Westfalen, Alberto Alves, Do distrito dos Ln.glêses recebe- RINHO RIBEIRO SUBTIL,
João Pio Pereira, Ene.as Noronha, moo as s€>guintes adesões: José Um grupo de gentis senhori-

nàtural daquele Estado, com
Francisco Melo, dr. Lindolfo Pe- Fern.an-des da Silva, Dário Manoel tas da sociedade florianopoli-
reira, José Pedro Gil, dr. Agripa de Cardoso, Trajano Manoel da. Silva, tana, num rasgo de altruísmo 33 anos de idade, solteiro, sem
Castro Faria, Gustavo N�ves, Ari Manoel Paulo Filho. João Quintino,

que bem caracteriza a mulher profissão, filho de Manoel Ri
Mafra, Armando Sant'tAna, Cels0 Reduzino Maga1hães, Manoel BeH- beiro Subtil e de Maria Ribei·-
Ra W·l Ab�'" C I R

..

F·lh Ma 1 V· d catarinense, realizará, no pró-mos, I son . ['<'''-lam, e 50 3- zarlO 1 o, noe arqnes a ro Subtil, pois O mesmo tinha
mos Filho, AntônioVieira Machado, Silva, Vitor Meireles da Silva, Joã'ü ximo dia 19 do corrente, nos

tomado destino para a nossa.João Roberto Sanford, Pedro Paulo José da Cruz, Serafim dos Santvs, elegantes salões do Lira Tenis
Sanford, lndio Fernandes, dr. Hi- .João Lemos, Antônio Flôr, Manoel Clube e com início ás 21 horas, Capital.
pólito Gregório Pe.reira, cap. Wal- Rosa. Secundino Lemos, Artur Assim, o sr. Comissário RO
demiro Livramento. Rodolfo Ma- Garcia, Manoel Luciano Filho, Are- uma elegante soirée � apresen- SA, nas funções de Delegado-
ooel Vieira, dr. Rogério Vieira. lardo Manoel Paulo, Orcante Quin- tará um bem organizado show, R· 1 t

.

d· tAfonso Assis, Trajano Leite. Joel tino Nunes, João Virgínia. Ma::mel em benefício dü-s doentes po- eglOna , ornou lme la as

Lange, Anesio de Barros, dr. Carlos Cândido Miranda] e C1priano Vas- bres do Hospital de Caridade. providências, a fim de, 10caH-
Gomes de Oliveira, João José Ga- ques da Silva. zar O referido indivíduo.

Para essa alegre e elegante
noitada, reina intenso entu- ôntem, depois de prolonga-
siasmo e a reserva de mesas já das investigações, por ordem

do sr. Oscar Pereira, Comis
é bastante acentuada. sário de Dia, foi efetuada a
Digna, pois, de todos os en-

·b· S b
cômios a feliz iniciativa de prisão- de Manoel R1 elro u

til, que se encontrava nó Par-
nossas gentís conterrâneas

que de Diversões, instal.ado na.
xxx

Terá lug-ar hoie, ás 19.30 ho- Praca Gal. Osório, onde estava

ras, no C. E. Amor e Humildade vendendo uma capa e um cha

do ADÓstolo. à Rua Mal. Gul- péu, objétos estês, roubados

IherrÍie 29. uma palestra, nesta Capital, que após serem

doutrinária. aprisionados foram entregues
ao seu dono.
Louvamos a nossa eficiente

Policia, por mais esta prisão
inter-estadual, - cpol3erando
sempre pelo bem estar da so

ciedade brasileira.

S (Jpa tilria' JrtJ rUy I

Rua Ti radentes ;'/,19
� Aoresenta seus últimosmo·
, deíos em calcados finas

para senhoras

Documento falso
Washington, 15 (U. P.)

A Embaixada da Argentina
-emitiu hoje a seguinte declara

ção:
"Entre as várias campanhas

de propaganda, movidas con

tra o govêrno surgido da Revo

lução de 4 de Junho, uma das
mais prejudiciais e malévolas
pelos seus efeitos no exterior
é a que se baseia no anonimato
do documento apócrifo datado
de três de Maio, de 1943, atri
buido à agrupação de oficiais
do exército denominada GOU.
:Êste difundiu um conjunto de
torpes conceitos e pretende ex

pôr um pseudo objetivo de po
lítica internacional, de sentido
imperialista, que nunca existiu
senão na mente do seu autor.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Víveres do Brasil para a Europa
Conforme acaba de ser divulgado, nenhum d.e 'nossos agri

cultores ou comerciantes, por enquanto, se tem valido do au

xílio financeiro oferecido através do decreto-lei 7.774,
Os gêneros financeiros pelo Banco do Brasil, dentro das

normas autorizadas pelo govêrllo federal, uma vez qUe não
encontrem colocação nos mercados internos aos preços esti

pulados, seriam entregues à U .N.R.R.A. Entretanto, nenhuma
operação foi realizada dentro dessas bases. De outubro a no

vembro do ano passado foram vendidos à U. N. R. R. A. e pos
tos no porto de Rio Grande 175.000 sacos de feijão, dos quais
foram carregados até hoje apenas 22.500, estando o restante
depositado em Rio Grande, à espera de navio para levanta-!10.
Trata-se de gênero da colheita finda ·e cujo escoamento nada
influi sôbre a atual situação do mercado.

LUIZ FERNANDO DE FARIA
E SILVA

participa o na.cirnehto de
lIua irmãzinha

TÂNIA-MARA
Fpoli... 3/ I '946
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Indicador Médico
DR. SAVAS LACERDA

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

CO�SUL1'óRlO - Felipe Schmí
d t, 8. Das 14 às 18 hor-as.

ROSIDilll\CIA - Conselheiro Ma
fra 77

TELEFONBS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí
rurgta do tórax. Partos e doenças

ele senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamt'nte das 15 às 17 horas.
RESID1!:NCIA: lUmirante Alvim,

36. Fone :.'II. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Irif'an ti 1 da
Asslstêncla Mun ícipal e de

Carirlade
CMXICA ::m:;DWA DE CPJ1\NÇAS

ADl'J>TOS
CONSUJ!l'óRIO: Rua Nunes lUa
citado, 7 (Edifício S. Fl'ancisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID1l;,'\CIA: Rua Marechal Gu'.
Iherrne, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de i\Tedicina da Universida
de do Brasil). Mérlico por concur
so elo Serviço Nactonal de Doen
eas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de :'\Iisericól-dia, e Hospital
Psiquálrico do Rio na Capital Ji'e-

deral .

CJ>iNTCA ;lIÉDICA - DOENÇAS
NERVOS1\S

_ Consultóír-io: Edifício Amélia
KETO

_ Rua Felipe Schmielt. Consultas:
Das I;') ás 18 horas -

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

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral, pediatrza,
doenças do sistema nervoso, apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

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

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .Janeiro
E SPE C IALISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS,
OUVIDOS, KARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna ela GUELA DE
LOBO. do LÁBIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia. broncoscopia para
retirada ele corpos estranhas, etc.
CONSUJ,T.'\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA XlJSI�S �IACH!\DO N. 20 -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to ela colite amebiana.
Fisioterapia - Infra ver-melho,
Consulta: Vitor Xí eir'e les, 28.

Atende diariamente às 11,30 hs.
e, à tarele, elas 16 hs. em diante

Resid: Vída l Ramos, 66.
Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CUNICA MÉDICA EM GEHAI,

bOenças do coração, pulmões, fí
gado,_ estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

E' crianças
CONSUL'I'óIUO: Rua F'arnando

Machado, 16
CONSUL'I'AS D.fARIAMIENTE:

das I;') ás 18 horas
RESI])ÊNCIA: Av. Trompowski,

62 - Fone Manual 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso ele Aper'fe icoaruen to e Lon

ga Prática no Rio ele .Jauerro
COXSUJ,TAS - Pela amanná:
diariamente das 10,30 às 12 hs, à
tarele excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - COiXSUJ,TúRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico elo Centro ele Saúde e Di
retor do Hospital "Xerêu Ramos"
CLIXICA :\1J�DICA de adultos e

crianoas ,

CONSULTóRIO: H. Trajano. 14
(altos ela Confeitaria "Chi

quinho")
COXSULTAS: das 4 às (J horas

RESID1l;XCIA: R. Felipe Scbrnídt,
31> - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOEN'CAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE A:.vIBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGl1\ GERAIJ -- ,\J,TA ('J.
RURGU - ;UOJ,ÉST1,..\S OE SE
.... NHORAS - P.'\HTOS ..

Formado pela F'aculdadr- r:c YJedl-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos elo Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Ci rur'gia elo estômago e víus b�
Iiai-es, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, pró ... t.at.a , bexiga.

útero, ovários e trompas. Varrco
ceie, hidrocele, varizes e her-na

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

�·aiso). Te!. 1.5S8.
RESID1!:NCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764
._

FRACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

�Dhl tasmi
··SD.VEIRA"

Grande Tóftico

-;;;MP�� :�w�hm��
rodada eu 187S - 5édl!: � A ! A.
mCENJHOS E TRANSPORTES

Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

"

«

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades «

98,687.816,30
76.736,401 306,20

II,
4 vs.-4

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO
,.,.."...

= - - ' __ - -"" w - -

A..-_oI' - _ - -_- _ w..
- - - -w...- _�

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

Notas científicas
__1 •__-------------------

Levamos 00 conhecimento do público que, a

p o r-t ie do dia 14 do corrente, estarão trafegando
nos horários abaixo, aviões dessa Empresa: Para

Curitiba às segundas e sextas-feiras.
Saída às 13,30 horas.

Para Montevideu, escalando em Porto Alegre,
Pelotas e Jaguarão - às têrços e sábados.

Saída às 10 horas.
O escritório dessa Emprêso, funcionando no Edi
fício Laporta. Praça IS, telefone 1325, e9tá à
disposição dos interessados para qualquer

esclarec imento a t'espeito.

I

Sedas, Cosímírcs e Lãs

CAGA SA.TA 8(OSA
ORLANDO SOA RPEJLL]

Rua Conselheiro Mafra" 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis

I

Nova York (8. r. H.) - A
I

"Gulf Oil Corp." anunciou o

início dos trabalhos com novo I

processo chamado "Polyform", I

para produção de gasolina de
alto teor em octana, superior
ao combustivel obtido pelos
processos termais comuns.

Caracterizando o processo
"Polyform" como "forma avan

çada de produção de gasolina"
por meio da distilaçáo pelo
calor, a companhia disse que
a gasolina produzida oferece
novas possibilidades aos atuais
motores de automóvel".
Algumas das principais com

panhias petrolíferas, que ha
viam solicitado licença, sob
os direitos de patente da
"Gulg Oil Corp.", também ja
começaram a fabricar gasoli
na pelo sistema "Polyform",
para automóveis. IAJ que se declarou, as ins

talações, para fabricar' gasoli
na pelo processo aludido, já
estavam prontas em 1941, mas
8. produção foi suspensa em

virtude da deflagração da
guerra.
"O processo em apreço, re

sultado das pesquisas levadas
a efeito pelos engenheiros da

companhia, representa outro
grande passo em pról da am

pliação dos recursos de gasoli
na do país, pois combina es

sências anteriormente utiliza
das como combustivel com

nafta de petróleo, para produ
zir gasolina de elevado teor
em octana."
Obtem-se com esse proces

so, grande economia sôbre
quaisquer outros métodos mo

dernos de produção. Por meio
da introdução de essência, o

processo "Polyform" transfor
ma cinco barris de nafta em

seis barrís de gasolina, tendo
esta uma percentagem em oc

tana elevadíssima, ou seja
] ;;n C?;. a mais do que a nafta
original.

I iÍVRARi"iPiõSA
'Rua Deodoro, 33

Elor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas,

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

o u no estrangeiro.

Novidades todas as 1semanas

VENDEIVl-SE

............................m........................

.....................a �·..'m m. �

Crédito Mútuo Predial
Proorretártos - J. Moreira & Cra.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

Muitas bonificações e médico gra I is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
----_ 1 .:

.E:-lCRITÓIUO JL'RÍDWO COJIERCIAL
ASllluntos: Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informutivoil

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte noasa Organização orrtes de .e decidir pela com

pra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.tado '>

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMÂRGO BRANCO ..
-

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

,

Uma casa, à rua Frei Cane

ca, 94 (fundos), e um terreno

à rua Servidão Carvalho, por

preço de ocasrao , Tratar com

Osmar Monteiro Pinto (Sarará)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MINISTRO MAURíCIO JOPPERT DA Sn.VA

a presidente da «Casa. do Estudante �o Brasil�� declarou ao «Diário de Notítias», '1· •.'.do Rio, que "enquanto em outros pal�es o Jogo se transf.�rm�, em esporte, no
IBrasil o esporte se vai transformando em Jogo · 'I

Prof. Howard Dili
Porque o professor Ho

ward Hill regressará em

breve aos Estados Unidos,
e porque é grande o núme
ro de amigos que aqui dei-
xa; recebeu êle, no Insti
tuto Brasil Estados rui
dos, UJIla carinhosa máni
Iestaeão de apreço, na noi
te de

-

ante-ontem.
Em nome (le amigo",

em nome de alunos, e velo
Instituto, o dr. )Ioul'1I Fer-
1'0 o saudou, expressando
lhe a amizade sincera que
tão hem soube o prof, Hill
despertar nos que com êle _

privaram.
() prof. Hill, pelo seu gênío
folg'ltzão e pejos profundos
conhecimentos da Iíngua
inglesa, sua cadeira, fez
amhíente entre os jovens
e os maduros estudiosos da
nossa terra, sintonizando
os perfeitamente na sua

companhia.
O novo professor de In

glês, que o substituirá, o

sr, prof. 'Iontg'omery },Ier
rymann, é, por sua ves,
homem de grande talento
e cultura, e saberá manter
o alto padrão social e cul
tural que seu antecessor
víneulou no popular Instl
tuto.
Ao prof. Hill, poís, os

nossos votos de feliz via- Um leitor, da vizinha cidade
gem e o nosso abraço de de S. José, manda-nos o se-
despedida, com a afirma- guinte rol de considerações:ção de que o recordare- Viajar em ônibus tornou-se
mos com simpatia e cari-

uma necessidade diária para Inho, sem lhe esquecermos elevada porcentagem do povo, Io trabalho eficaz e perse- sem distinção de classes nem
verante que aqui despen- posições.deu em benefício da cultu- Mas, em geral, os veículos
ra em Santa Catarina. não oferecem o confôrto que

V
os passageiros merecem peloRepto do aticaDo qU�sS��i�lisel�i���pa���gato_ao Pravda riamente superlotados, com

Cidade do Vaticano, 16 (U. demasiado incômodo para to- Berlim, 15 - (Reuters)
P.) - "Osservatol'e Romano" dos, inclusive motorista e co- A Igreja Católica da Alemanha
órgão oficial do VaJticano, diz brador, sem falar no conse- terá pela primeira vez quatro
que o "Pravda", de Moscou, qüente atraso em cada ponto cardiais, em vez dos três de
"mente" ao afirmar que du- de parada, em virtude da difi- sempre, com a púrpura cardi
rante tôda a guerra o Vatica- culdade de desembarque de uns nalícia de número ao lado do
no defendeu o Eixo. Refuta e embarque de outros. cardeal .YIichael Voil Faulha-
em uma coluna tôdas as acu- �Iuitos, não só homens mas bel', .de l\Iunich.
sações feitas recentemente pe- também mulheres, se sujeitam Os três prelados alemães que
lo "Pravda" e diz: a viajar em pé, por escassez de foram agora levados ao cardi-
"Reptamos ao "Pravda" que condução. nalato, pela recente resoluçãorevele datas e textos e que pro- Ora, na maioria, êsses passa-, do Vaticano, são o arcebispo

ve suas acusações", uma por geiros são de estatura mais .Josef Frings, de Colonia; o
uma. Contesta as acusacões que mediana, de modo que não bispo Clemont Von Galen, de
feitas pelos soviéticos de �que podem manter posição ereta, Muenster: e o bispo Konrad.
no decorrer do conflito o Va- arriscando-se a contundir a Von Preysing, de Berlim. " 1ticano apoiou a Itália fascista cabeça contra o tôldo e os de- A outorga do cardinalato aoS. Paulo, 15 - O ministro
a Alemanha nazista e o Japão. mais companheiros. Os toldos, bispo Frings era já prevista,Leitão da Cunha, que veio pre- Nega que o Sumo Pontifice ti- naturalmente, não arredam desde a morte, há alguns anos,si�ir à formatura dos bacha-
vesse pleiteado a libertação nem se comovem, porquanto do cardial Schultz. Trata-se de \re.Is :Ie 1945 _pela Facu!dade de dos delinquentes de guerra, não são calculados para gente um prelado pouco conhecidoDIreIto de Sao Paulo, a chega- Estabelece uma linha clivi- grande em pé. fora dos círcnlos da igreja cada, decl::�ou-nos n�o prete.n- sória entre os prisioneiros po- Sugiro, pois, o seguinte, pa·· tólica na Alemanha, mas queder mOdIfIcar. o enSInO

cOle�IalllíticoS e os criminosos de guel'- ra bem. dos meus semelhantes: foi de grande utilidade aosdo segundo Clclo, porque ISSO ra e diz: 1) Abrir uma porta de saida; 110rte.,americanos e, mais tarimportaria numa reforma de "OPapa pediu que os el'imi- próximo ao fundo do carro, co- de, aos ingleses. auxiliando ost::_l maglli�ude e exten?ão .

que nosos de guerra fossem trata- mo já é praxe no Rio. Junto a respectivos govêrnos de ocupanao permIte a transItoneda- dos como seres humanos, mes- essa porta, ficariam o cobrador cão a escolher elementos anti-de da �ua g�stão r�o min�s�ério. mo quando seus países ti'.'es- e, possivelmente, uma caixa do ;lazistas de confiança para asTambem nao sera modIfIcado sem sido derrotados". contrôle do pagaínento das pa:::- principais posições administra-o proce�so dos exames �e �e- A respeito das acm'ações do sagens. tivas na área do Reno. Pelo�und� epoca.
A

O que !leta f�ltO "Pravda" expressa:
o

2) Altura mínima do meio andamento normal das coisas,fIcara. O governo nao cogIta, "O Sumo Pontifice entren- do tôldo, no sentiuo trallsver- deveria êle suceder ao cardialainda, de elaborar um progra- tau o marxismo sociali<sta em sal: 1,90m, Seria recomendá- Adolfo Bertram, de Breslau,ma de exames de admissão à todo o momento que fOl ne- vel: sôbre. o corredor houvesse mas Breslau acha-se agora em
I t'faculdade, pelo menos durante cessál'io denunciar seu mate- uma reentrância no teto, po- poder da Polônia.a sua gestão na pasta. Interrq- rialismo e ódio ao catolicismo. rém mais larga que aquêle., Tanto o bispo de Berlim cogado sôbre o projeto referente O "Pravda" mente, O Papa 3) Aumentar o número de mo o de Mnenster estiveramà federalização do ensino no nunca recomendou aos católi- carros e viagens, pelo menos em foco, por muito tempo, porpaís, respondeu: cos que se submetessem a H�- nas horas de maior movimento terem sido opositores abertos- "Não haverá propriamen- tler, mas, pelo contrário, de- previsto. do Na:óisll1o.te federalização do ensino. O nunciou em enciclica o nazis· 4) Reduzir o máximo exigigovêrno pretende apenas au- mo e nega que o Vaticano ti-I do ou permitido de pessoas I�mxiliar os Estados e municípios vesse qualquer interferência I pé, enquanto não fôr possívelde maior difusão e eficiência na preparação da guerra �ivill suprimir de todo essa anomalia.na instrução pública". espahhola". C. A. B.

Florlanõpollt, 16 t:le Janeiro de 1945

JERÔNIMO COELHO
Aniversário é hoje da morte do jornalista tunâaâor

da Imprensa em Santa Catarina - Jerônimo C;oel�o.
Com 54 anos incompletos, faleceu a 16 de, ianeiro de

1860.

Se recordar é viver, dêmos vida por um insta:z,t!},
memorial embora, a essa figu�a que, enaltece a tradzça?
catarinense e vivifica para o ]ornalzsmo uma persoruüi-
dade da sua história.

'

o Exército ajuda a
debeíar a greve
Noticiam os jornais do Rio

que o Exército e Polícias Civil
e lIilitar, colocaram seus car

ros no serviço do público.
Caminhões de transporte, mi
litares, jeeps, e outras viatu
ras, transitam, constantemen
te, pelas ruas da capital fede
ral, descongestlonando as aglo
merações da população nos

pontos de maior movlmenjo,
Foi liberado o limite máxi

mo de passageiros em pé, além
da lotação, nos ônibus. Há per
missão para o aceite de pes
soas enquanto houver lugar,
dentro da capacidade de resis
tência, do veículo.
A polícia forneceu pórtes de

arma aos motoristas profissio
nais fóra da g'reve, ministran
do-lhes instrucões sôbre o mo
do de ag'ir, na� hipótese duma
ag'l'essão por parte dos grevis
tas.
Vários possuidores (le calTOS

particulares, cederam-nos ao

Go·vêrno, durante o período da
crise, havendo mesmo alg'uns
se oferecido para cooperar
gratuitamente no transp0l1e
do povo, guiando seus próprios
automóveis.
Pelas medidas niveladoras

que estão sendo tomadas, ncei
tas com entusiasmo e COOI)el'a
ção do público, é de' se l}rever
que a presente g'reYe será fl'us
tada pacificamente.

Modificacões
"

no P.T.B.
Rio 15 (O Estado) O

Parrticto Trabalhista está so

frendo sensíveis modificações.
O sr. Nelson Fernandes, ex

presidente do Instituto dos Co
merciários, e agora, o seu se

cretário geral. Numa comuni
cação dístríbuida á imprensa,
Com data de ôntem, figurou o

seguinte:
A Comissão Executiva, em

sua reunião de hoje, resolveu:
1a) somente a Comissão Exe
cutiva Central poderá ter en

tendimentos com o novo go
vêrno da República e com os

partidos políticos, afim de tra
tar de assuntos que digam res

peito ao Partido Trabalhista
Brasileiro; 20) que ditos en

tendimentos sejam feitos atra
vés de uma comissão de coor

denação poHtica, que, para es

se fim, ora fica criada; 30) de
signar para tomar parte nessa

comissão, sob a presidência do
primeiro, os seguintes mem

bros: Nelson Fernandes, Ben
jamin Farah e Hugo Borghi."

I O ESTADO encon-·
tra-se à venda na

I
banca de jornais

cBeck»

RITZ às 5 e 7,36-horas
ROXY às 7,45 horas.
ÚNWO DIA DE EXIBIÇÃO
Bela Lugosi - Matt Willis

Frieda Inescort Roland
Varno.
A VOLTA DO VAMPIRO
O n1ais impressionante fil

me de terror produzido nestes
últimos tempos!
Escravisada pelo olhar do

monstro poderia ela escapar
ao seu domínio?
Escrava do Vampiro! Presa

do Lobishomem!
Uma visão de pesadelo, alu

cinante e terrível!
RIGOROSAMENTE PROIBI
DO PARA MENORES ATÉ 18

ANOS
No programa: - Ciue Jor

nal Brasileiro - DFB
Três macacos disfarçados --;;

comédia 3 patétas.
Precos: - RITZ - 3,00 -

2,40.
�

AMANHÃ - 5a Feira _.

RITZ às 5 e 7 ]I:! horas.
ROXY às 7 e 8 3/4 horas.
Cary Grant - Joan Fontai

ne - Victor MacLaglen
Douglas Fairbanks Jr.

GUNGA. - DIN

Não será alterado

1)(' sua vi si ta à região carbout+crn e aos portos do sul do Estado. regressou, untem. p�l� ma

nhfi , o sr, ministro da Viacáo. dr. Xl auricio j oppert da Silva. acompanhado de sua C01111tl,"a e

do sr-. cauitào Osmar Romão da Si lva , que: fôra pôsto à sua disposicno.
....Logo após a sua chegada a esta capital. esteve s. excia. na Eiscalizncúo dos Portes de Sant,s

Catarina, de que é diretor o :-'1'. (li: Thiers Flemming.

..\s 12.30 hor-as. rcafizou-se. em Palacio, o almôço oferecido ao ilustre itinerante pelo st

dr. Luiz Oal lott i. Lntervcntor federal
. .. _

..À mesa, cm forma de "T", a xscn tat-am-se os srs, dr. Luiz Callott i. mnustro Vlaurici o jop
pert da Silva. dr. Ca rlos CO]1WS de (lli\'eira. Láu Guedes ela Fonseca. l�rlJf(.'s:o;o,r Hui de Lima �

,Silva. dr, Osvaldo Bulcáo Viana, dr. l "do Dcekc. dr. Humberto Bcrut ti Mnrcua. dr. Fe�'l�al:rlcVlibielii de Carvalho, tcu.cccl. \ ilo Teixeira. Ct:J. Cant id io Réai s. dr. Vasco l Icru-ique d }\.\'t1�f��1. Autcnc r Taulois de Xfcsquira. JO:'lO Alcântara da Cunha, major-aviador Epaminondas .:\,

Chag-as. teu.ccct. Olímpia Xlourão. dr. António A. Carneiro, dr. Brasil Viana. dr. 'I'hiers Elcm
mi ng', dr, Fúlvio Aclucci, dr. Bento S. Almeida. major AcáCIO Vl orcirn. dr. Haroldo Ciuu a.
pro r', .AI tino Flores. capitáo Osmar Romão da Silva e Firmino Briuido.

, .

_ 1À sobremesa. o sí-. dr. Luiz Gallotti di scursou, saudando ao sr. rmm st.t-o. t.' agradecendo,
em seu nome e no do Estado de Santa Catarina. a visita feita por s. excia., e que certamente

l scvá de frutuosos resultados para a nossa terra.

1::-111 seguiria, o sr. Xl anricio joppcrt da Silva. a g radecenrln a saudacào do sr. t�r. Tntcn't'fl,tor,
evocou a velha amizade que os 11111a. íri sando ser esta a quinta vez que \'(.111 a Santa Catar ina,
sen.pre com ohjetivns ligados CI engenharia. tendo-se, portanto, tornado um estudioso e um J.:'::!.

:;:0 dos problemas cat ari neusr-s. F{�'í' sucinto relato das condicõcs pot-t ná rias ,"tu.ais do n�s<:.o ���tado, especialmente, com relacfio Ü l.nrruna e 1 tajai, ([U(:, já ajH'CSC1HOU llnta\"('l:-i, mc�hona�. ue·

pois de outras consideracõc s. (T!4'U(:ll sua taça num brincle ao sr, I ntcrvr-n tor L 1HZ Cal lotti e ao

povo de Santa Catarina.

. 7

I
"\s 14 horas de ontem, s. cxcic. I) sr, ministro partiu para a Base Aérea. para ali tomar

apat-cllto que o recond uz iri a ao Rio de Janeiro.
Ao seu bota-fora, compareceu o SI'. dr. l nrervcntor Iederal. seus Sccrctúvios de E�t.,J·}

e outras autoridades.

Resolução definitiva I.

WASHINGTON, 15 (U. P.) - Espera-se que a Côrte Su
prema dos Estados Unidos tome uma resolução defin�tiva a

respeito da sentença que condenou o general Yan�ashlta, o

Tigre da Malaia, à pena de enforcamento, em Malllla.

Sugestões para o

serviço de ônibus
Ors,

Aderbal Ramos
da Silva

e

João Batista
Boftnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3, Telef. 16-31
34,

Cardeais contra
o nazismo

Camisall, Gravatall, Piiame.
Mei8llda. melhores, pelos me

�orell preçoll 116 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra. 6

1',�[f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


