
"8 justiça social e melhores padrões de vida para todos", diz o

Primeiro Ministro inglês, são "fatôres essenciais do encami
·

nhamento e manutenção da paz mundial".

Foi como se esperava: grande•

.. expressiva, elqq iien te, porque veio
do povo, da znas.sa, do operário,
do estudante, dos velhos e dos
moços. Um cunho de genera
lização, em que se destacava a

figura central do homenageado.
Aderbal foi aclamado por todos
os corações. Falaram, e bem, o

estudante Roberto Lacerda, o

operário Florismundo Garcia e

a senhorita Rute Róvere.
Não é preciso dizer muito

aqui, no io rne l, por isso que o

povo lá estava, e vibrou, e sen

tiu, e sabe.
N'unce nos pareceu tão [ueto

um preito e tão espontânea
uma ovação, como aqueles a que
assistimos ontem. Todos pare
ciam ali expressões de amizade,

II I
-

d P s"d "te simpatia, calor amigo e entu-

n proc amaçao O re I e .

Ao cidadão que nãosi�::O'um só inimigo, outra

RIO, 18 (Asapres) - Esteve, hoje, no Superior Tribunal não podia ser a adesão formal e definitiva do carinho

Eleitoral, em conferência com o presidente Valdemar Falcão, público.
eburchill foi o diretor da Imprensa Nacional, que apresentou um esboço do O ESTADO, maÍs uma vez, saúda o dr. Aderbal

I diploma que será expedido ao presidente da República. Ramos.

vetedo Êsse documento será entregue logo após à proclamação,
. _

de����'. i:ti�� P,;>�eriCan!:IG)elaOfn�nnishtlo·OtPoresside nntend
o

TR'I�O'E'Gr!lnde do Sul Sublevação separatista
que procurou uma tigura de U U , ". bl

... " it rambíto internacional, para ser ,
.

_

ROMA, 18 (U .. P.J - Forças de c.aIa rmerri 1 a ianos,

t d 'A bíé G
PORTO ALEGRE, 18 (A. N.) - Parte deste Estado con

com reforços de aviacao e tropas motorizadas estabeleceramapresen a a a ssem ela e-
f' ia send I d' d O" f h t tão cs

• '.
d N

-

Unid f' 1-
rmua sen o asso a a por nuvens e ga an _o os que es ao cau-

um riaoroso cêrco, instituindo o toque de recolher das .17 asral as açoe? m as, e m� sando grandes estragos, tanto nas plantações como has pasta- 8 11or;s da manhã a quatro localidades da Sicília para suro-

mwentte suCgh'enuh'lol tnome e
gens. Desde que começou essa invasão, vinda dos terrenos

cal' uma sublevaçã.o de separatistas eXtremistas:à qual uni-ins on urc I , eve essa
Ch

-..
d . A O' ti 8

'

. tã . lid 1 t· b -
pantanosos do aco, depois e atravessar a rgen ma, a e-

ram-se vários grupos de bandoleiros.suges ao �epe.1 a pe os ra a
cretaria da Agricultura iniciou uma ofensiva' e para isso mo-

lhlSt�s bntamcos'l t!nfOlTrlO�- bilizou todos os elementos disponíveis para o combate aos in
se amda que os a mo-ámen-

trusos.
canos discutiram tanto o no-

me de Churchill como o de

G VISTASAnthony Eden. Todavia, o go-I 616 000 RE Washington, 18 (U. P.) -'dar'á Argentina cópias das
vêrno britânico, que expeliu I •

Um funcionário da União pa-j propóstas. Afirmou: "Não há
Churchill , da administração { NOVA YORK, 18 (Por Delas Smith, da U. P.) - O núme- namericana disse que a Argcn- nenhum precedente para uma
britânica, levaria a efeito uma 1'0 de grevistas nos Estados Unidos ascendeu hoje à cifra de tina receberá cópias de todas tal medida, desde que a Argen
decidida oposição ao ex-pri- 616.000, com o abandono do trabalho, em 16 Estados, de .... as cinco propóstas para o tra- tina, na qualidade de membro
meiro ministro britânico, se 200.000 operários da indústria de materiais elétricos, que exi- tado de defesa do hemisfério, da comissão diretora, tem di-
êste viesse a ser indicado para gem um aumento de salário de dois dólares diários. inclusive a dos Estados Uni- reito ás propóstas para o tra-
aquêle pôsto. O mesmo acon- dos, que será examinada na tado, formuladas por tôdas as
teceria com Eden, embora não Morreu uma das Prêso porque não Conferência de Ministros do cinco nações que -:1.3 prepara-
com a mesma intensidade co- Exterior, a realizar-se no Rio ramo É impossível que um no-
mo no caso de Churchill. quatro gêmeas qU·ls· sustentar. de Janeiro. vo precedente seja estabeleci-

Por outro lado, os . círculos Anteriormente, quando o I do nêste caso particular, poisBelém, 18 (U. P.) - Infor-

I
.

políticós desta capital lem-
. r documento dos Estados Uni- todo o sistema da União Pa-

bram que Churchill "não está n:-am da Matermdade. do Hos-
a espo'"8� dos foi distribuido, o Departa- namericana se baseia no tra-

em forma" tanto em conse- pítal da Ordem Terceira de S. U menta de Estado recusou-se a tamento igual a tôdas as na-
quência de' sua idade quanto Franc�sco, desta Ci?ade: onde. --..,.. fornecer uma cópia ao govêrno ções".
pelos esforços dispendidos nos �asceram as quatr<.? gemeas I �l�, V. A. -:- C?, JUlZ �u .ICO

argentino. O referido runclo- Manuel Canyes, chefe da
últimos anos, enquanto que filhas da Snra. F.ellpa Ne.ry PaIx�<?, da P:Imella Val� .

da
nário disse que o Departamen- Secção Jurídica da União Pa

o pôsto ?e secretário geral d�' Sou.z� e seu mando Teofllo! Família, exarou
_

a se�umte to de Estado não formulará namericana, está preparando
Assembléia Geral da orgam-I M�:lIals de Souza, que 1:lma das sentenç3:' na açao de alímen-

qualquer pedido á União Pa- as cópias oficiais das propós
zação Mundial- das Nações Uni-j cnanç�s f�leceu, contm�a 1dO,' tos,.movlda por Rebeka Bro-

namericana, a fim de evitar tas do tratado, a serem apre
das exigia a energia de um! as tres restantes passando ner.,

. . que sua proposta para o tra- sentadas no Rio de Janeiro,
homem relativamente jovem. I bem.

I "Pelo. qye consta da pnl.n�l- tado fôsse entregue á Argenrí- pelos Estados Unidos, Brasil,
ra certidão s_upra, a petição na. Declarou "não ser nrová- Equador e Bolívia. Não se sa-

VIOLARAM A TREGUA de fls. 60, fOI apresentada a
vel", mesmo no caso de um pe- be ainda se Canyes distribui-

.

despacho fora do prazo .de 31 dido dessa natureza pelo De- rá as propóstas do tratado an-

CHUNGKING, 18 (U. P.) - Chegaram novas notícias de dias, concedi�o ao
.

suplicante partamento de Estado, que a tes da reunião do Rio, marca-
. - ,

dI' para pagar a sllpllcant.e, su.a comissão diretora da União da para uma data entre 15 devíolações ao acor .o de tregua, na China setentriona ,as quais �

I tforam f.ransmtti lf
. mulher, as pensoes a imen 1- Panamericana se recusasse a marco e 15 de abril.oram transmitIdas aQs conferencistas das consultas po ítícas.

cias a esta devidas. Além dis- -

so, o suplicado não fez a prova
da impossibilidade do cumpri
men to das prestações reclama

das, limitando-se a fazer re

ferência ao seu estado de saú
de, que diz ser grave. Nesta
conformidade, e tendo em vis
ta o parecer de fls. 63v., decreto
a prisão do suplicado pelo pra
zo de dois mêses, "ex-vi" do

disposto no artigo 920, pará
grafo 3°, do Código de Proces
so Civil, e em face do que cons

ta dêstes autos. Findo o prazo
legal, expeça-se o respect.ivo
mandado".

o MAIS ANTIGO DaRIO DE SANTA CATARINA

Procrtetarro e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI _- Diretor: BARREIROS FILHO

-._---------- . __ ._- ----
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•

M. Q585

*** Ha gréve de motoristas, faz quatro dias. Não
temos autos de aluguel à noite, nem para casos de
doença. E' que o l. A. P. de Transportes e Cargas
houve por bem denegar licença a chaufieurs em atra
so com suas con tribuições obriga tórias.

Bilateral a culpa do que ocorre, pois. O que se

não pode, todavia, é deixar a situação como está.

Quem tomará providências?

1 QUEiXAS E RE'CLAMAÇõES
.t·l{l�LAJJU J..El I iJI{ "e u tue ihe

uucressa c, realmente, uma providencia
para enctn-eitar O que. estiver errado ou

para que a lc u ma t aha não se reprta ; e

!'JAO o escândalo que a sua reclamação
Ou. q uetxa jJutkra vr r a causar , enc.auu-

nhe-a á SECÇAO RECLA:'>IAÇõ "'�.
de O ESTADO, que o caso será levado

sem dcmura ao connec.memo de quesu
de direito, recebendo v. s. uma informa-

çâo do resultado, embora em alguns ca-

SOS não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

Reunião dos chefes pessedistas
RIO, 18 (Asapres) -- O P. S. D. está convocando os líde

res de sua representação à Câmara e o Senado, para uma reu

nião que deverá realizar-se dez dias antes da instalação da
Assembléia Nacional Constituinte. A vinte e um do corrente,
portanto, êses líderes iniciarão os seus trabalhos que consta

.

l'ão da escolha dos respeCtivos candidatos para a mesa da as

sembléia. Vem-se insistindo que o sr. Fernando Melo Viana
. será o presidente. O prócer mineiro, senador eleito por Minas
• Gerais, é um dos proyáveis mas não é exato que a sua eleição
esteja definitivamente assentada. O assunto sómente será con

siderado na reuuião elos 1ídl'es e em face da composição que ti

i Ver sido dada ao .Ministério. Em todo o caso o que se afigura
: lllais certo é ficar com :.\Iinas ou São Paulo eSS8 posição.
,

o aniversário do Dre ftderb ai Ramos
A manifestação popular de ontem

Defesa militar do Hemisfério

ft Argentina
•

seria democrata
LONDRES, 18 (U. P.) - Lúcio Moreno Quintana, delega

do argentino perante a Organização das Nações Unidas, de
clarou que a Argentina "é e sempre foi um país profundamen
te democrático".

Divisão de fábricas alemãS
PARíS, 18 (U. P.) - o embaixador dos Estados Unidos

Jefferson Cafferry anunçiou que os aliados começarão dentrO'
em breve a dividir as. fábricas alemães.

.
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'Lira Tênis Clube - Amanhã, dia 20, «Noite Tropical», Grande «seírée»

organizada pelo "Grêmio Americano", em benefício do Hospital de Caridade, Shews,

Surpresas, Venda de mesas na �JOALHERIA MORITZ,

I VIAJANTE
COMERVIAL

Com prática em todo
Estado, oferece seus ser

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi

ções, nesta Redação. I
Mala e carrinho

Vende·se um, para cnança,

com pouco uso e artigo fino.

Idem, mala armário, em bom

estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito util para
caixeiro viajante.

Preço: Cbrrinho Cr$ 300.00
Ma13 Cr$ 500,00

Ver à rU<1 Deodoro n-, 18.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.píri<ta Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do lIeu con.ultó·
do pa.ra a Ruo. do Senado,
317 -- 2' andar. Rio de Ja.
neiro. onde pa.na a oferecer
011 lIeu. pré.timos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado para a rS8pcita.

......._

CHEGOU DE LONDRESSanuuenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

�RSENIATO, VANAOA.
TO. FOSFOROS.CAlCJO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. OepauP.,ldo.,
E.qot.do., Anêmico., Mã••

que cri.m MIgrol, Cri.nça.
uquític... receb.rio • tonl-
ficlção ge,.1 do ofglnismo

I
Londres, (H. P.) ,..... Já' chegou. ao

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

medícacão de escolha universalmen-
te reconhecida pelo seu alto valo I'

terapêutico e pela sua eficácia Indis
cutível. - Okasa á base de Hormô
nios vivos, extratos de glândulas se

xuais e Vitaminas selectonadas,
combate vigorosamente todos os ca

sos ligados dn-etamerrte a pertuba
ÇÕl'S das glânulas genitais do apare
lho sexual como: Fraqueza sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo. no moço. setínídade precoce,
perda de energia, fadiga, f['aqueza
mental etc., no homem ...

- Prtgtdez, trreguturídades ouva

danas, idade critica, obesidade ou

magreza excessivas, flactdêz da pele
e da cútis, queda ou falta de turgên
cia dos seios tôdas essas deficiên
cias, de origem glandular, na mu

lher. Okasa encontra-se à venda nas

boas Drogarias e Farmácias. Infor
mações e pedidos ao Distribuidor
geral: Produtos. Arna, Av. Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa importa
do diretamente de Londr-es. pro
porciona Virilidade, Fôrca e Vigor
com as drágeas "prata" para ho
mem, - Feminilidade, Saúde e Be
leza com as drageas "OU1'O" para
mulher.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
IdiGlm4u
pol'tu'

quê•• ".

ponho!.
Erancy.
inglêa,

etc.

Romance, Poesia. Religião, A

viação, Matemática, Física,
Qu írnâeo , Geologia, Minera·

logia. Engenharia civil. mili
tal''' naval, Carpintaria. De

senho. Soneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádio, Má,

quinaa Motcres. Hidráulica,
Alvenaria. Agricultura. Vete-

1 inóTÍa. Contabilidade.
Dicionários, etc. etc.

RETIRARAM SUAS CANDI- .

DA TURAS
Tôdas as bebidas, inclusrve as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catar-i
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória cio aperitivo KNOT.

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

/I� , nos VAPCJOS
·,..l1

er /'/.�,.o:::,I",�'I
� '" iil '" � � � �

z �
,,- �

'I' � �
,

Sa ngOüã n 01
Líe O.N,S.P. O' 199, da 1921

MACHADO li elA.
AgiDcia. e Repruentaçõ.. em

0.11'01
Matriz! Floria.n6poU,1
Rua Jl)ão Pinto, n. 8

Caixa POlltal, 3']
Filial: Cr!llaciú!nQ

Rua t'loriano Peixoto••/n
(.t.:::'11, Próp"i"l,

Telegi'QmCUl: ·PRIMUS·
Aae:o.t•• '\la. principab
mun1cipiot do E:.tad.:>

'u PWW4:J1II;.
• L "..."....._.--._.__ .... ,_

,Ministério da Guerra
Sa. REGIÃO MILITAR

16a. (. R-

�- EDITAI� CASA --- CRS 400,00
DOENÇA.S NERVOSA.S Precisa-se de,.uma até CR$

Com os progressos da medidna.1400,oo. AlugueIs. adeantados.

hoje, as doenças nervosas, quando Informações fones 1022 e 1360
tratadas em tempo, são males per- uo Caixas Postais 240 e 270.
feitamente remediáveis. O eurandeí-
rismo, fruto da ignorância, só pode VENT·ILADORESprejudicar os Indivíduos a.fetados oi"
tais enfermidad.es. O Serviço Na- Vendem-ae doia ventiladores elec
eíonal de Doenças mentais dispa. tricos. grande•• para cima de me

de um Ambulatório, que atende gra- S<l ou parede, sendo um oscilante,
tuitamente os doentes RerVOS08 ln- proprioa para escritório. bal'bea

digentes, na Rua Deodoro 22, das !I rias. caie•• etc. 'Fratar na rua Al-
às 11 horas. diàriamentfi:. I mirante Lamego 15.

- O Chefe da 16". C. R .. tendo em

vista o § único do artigo 5' do
'Decreto-Lei n 8.512, de 31 de De
zmhbro de 1945. determina que os

Cnlilitare.. reformado.. inativos e

pensionistas. entreguem imediata
lmente sues cartas patentes, provi
,�õo de reforma ou titules de pen
...0. afim de serem remetidos para
.Q Diretoria de Recrutamento. para

.� resptctiva o.postilha.
Fpolis.. 14 de Janeiro de 1946.

OLYMPIO MOURÃO FILHO
Ten c«, Chefe da 1Ga. C.R.

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

Procura-se viajante-inspetor para o interior do
Estado (Excluída a (apitai) .

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

transporte de que se utilizarão.
Cartas, por obsé�uio, à Caixa Postal 139 ou

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

endereço.

._--,._----�--------

·R. H. BOSCO LTDA.
'ITAJAí -. S. CATARINA

COMIssARIOS DE AVARIAS .

Representações
Consignações - Conta Própria

Rua Pédro Ferreira. 5
•. 2� Pavll'lenlo··

CAIXA. POSTAL, . 1 tI

SEGUROS DE':

Transportes Marttímns, Ferro

viários. Rodoviários. Aéreos.

Cascos, Fôgo. Acidel\t�s do,
Trahalho, Acident.es Pessoais.
Résponsabilidado Civil e Vida.

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIA.L
As.untos: Jurídicos·- C 'rnerciais -- Rurais e Informativo.

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

pra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa nelte eetado "

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO .:
ADVOGADO

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

« DOS co»)Endereço Te�egráfic,o

Sedas, Ccsímíros e Lãs

C,ASA S""A a(OSA
SOA R_PIIJLL]ORLANDO

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - lOja e sobretota - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: Florianópolis«Scorpellí» ---
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E:VLACE:
ORILIA - NAPPI

Será hoje realizado o casa

rnerrto do sr. Carlos Orilia com

a gentil senhorita Silvia Pap
pi. O ato será realizado na in
timidade da família dos noi
vos, não havendo convites.
Serviram de padrinhos, no ci

vil, Dr. João José de Sousa
Cabral e sua senhora Dna. Du- reto!' dos Moinhos Riogran
ce Carneiro da Cunha Cabral deuses S. A., o qual controla
por parte do noivo; Dr. José também o Moinho Joinvile.
Rache, representado por pro- Ss. veio a nossa terra em im
curacão pelo Dr. Jdão Nako- portante missão. Seu fito é en
wicky, e sra. Yolanda Nappí tender-se com o sr. Interven
Rache, representada pela srta. tor federal sôbre o problema
Aynese Faraco; No Relígíoso.] do fornecimento de Trigo aos
serão testemunhas o sr. Osval- moinhos. Desejamos a ss. feliz
do Machado e sra., por parte êxito na sua missão.
do noivo; Alécio Nappi e srta. * .. �,

Lolita Bority Braga por parte VIAJANTES:
da noiva. Relacão dos passageiros que

Aos nubentes as felicitações embarcaram na Capital, dia
de "O ESTADO". 15-1 pela aeronave da Cruzei- O sr. Agenor Schiefler, dd.
ANIVERSÁRIOS: 1'0 do Sul. Contador do INCO, e a sua

Transcorre hoje a data natalícia Para Curitiba: Moacir Ben- exma. esp. estão de parabens
da senhorita Ateda Ferrari da venuttí. com o nascimento de uma me-
Silva, dilet.� filha do Sr. Comitol Para S. Paulo: Paulo Com- nina, que chamar-se-á RosaIDIPTI''''GUIDO O INTERVEN. está interessado no concursoCesar da .:,nlva e da. Juhet'1 Fer- i • '" n

d 1 t extrema esquerdab B Marta.
TOR LUIZ G.\LLOTTI o exce en e -rari da Silva. es osco.

.

01" maA aniversariante. que 8Xerc-e no Para o Rio de Janeiro: Luiz * * * Em sua última sessão a di- do Avaí, SauI rverra, U
Capital da República OI funções Altério Júnior e DT. Ivo de ·c.\P. CLOVIS DE FIGUEIRE-

reteria do valoroso Figueiren- das maiores glórias do futebolde Professôra de Piano, acha-se
A

.

F
. D.O RAPOSO.

I
se F. C. resolveu, por unãnírní- barriga-verde.nesta cidade. em visit:l aos seus quino onseca.

Cl f d r Y'O E trevista concedida a.Para Porto Alegre: F'rede- assi ica o para servi J

d de conferir ao sr. Interven- m enIP�A;re�i�et��ta se nhor
í

t a A!eida Fer- rick Hermann Paul e Eliza- IIIj20 R. L, sediado em nossa ta L' 'n Gallotti o título de um jornal de Blumenau, o jo-
• .

t
., 01' ·tU",

'" 1 "conterrâneorari da Silva. os nOUOB cumpri- b e t h Wilhelmins Stienstra cífade, encontra-se en Te nos, I "Q' .' honorário" do clube "v e m p ayer
,. .

nlentos.
o distinto oficial do Exército

d
,,-,0�1O

t alví neara adiantou que esta mclmado aHesselink.
Cl'

.

d 17" a Jaque e -

to •

•

it I o após o'
� ,. • Nacional, sr. cap. OVI�:; e 1.'.1- Presta assim o grêmio de aceitar o convi e og

•

.DALVA ABREU DESEMBARCADOS NA MES- gueiredo Raposo, .que assumiu
Orlando 'ScarpeÚi significativa encerramento do atual certa-Transcorre nesta data o ani- MA DATA o .comand.o lllter.ll.lO daquela
homenagem ao Vice-Presiden-! me estadual.versário da exma. sra. d. Dal- Procedente de São Paulo: onosa u�ldade milir.ar.
te da C. B. D., uma das mais -C--.-----------·

va Abreu, digna consorte do Domitilia Macedo, Isauro ::.YIa- CImentando' Q for
ne Odeonumpr l::i,'••_.

•

-

expressivas figuras do despor- 1
.nosso coestaduano sr. Mário cedo, Celina Maria Macedo, mulamos votos de 1811Z estadia

t
.

1Ab
.

d trt 1 id te . o naciona .reu, in us na resi en Isauro Macedo Jr., Helena o m nossa cidade.
() PAUJ�A RA.lUOS ESTÁ IN

, 1
nesta cidade. A aníversarian- Bienhacheswski, Dr. Apolonío * .., 'I.

rrERESSADO Elll SANFORD
\ CINE ODEON _ as 4)r2te que conta com a estima de Bouret e Ascanio Brandão. VIAJANTES:;-, Fom�� sabedores 'de que o 7 1fz. horastodos que a conhecem será, Procedente de Rio de Janei- MILTON SOARES JOR

PIRamos pretendendo Programa gigantesco.por certo, muito felicitada. "O 1'0: Tte. Osvaldo Vieira Peni- Seguiu dia 14, para a Ca.�i- a nreserrtar um 'forte conjunto .

I
"

Estado" apresenta-lhe cum- eh e, Antônio Augusto Lehrn- tal Federal, levando o aviao ,P, .

gos do próximo cam- O BRA8IL vence a COPA.primentos. kuhl, Hilda Costa Lehmkuhl, do nosso Aéro clube, do qual para �� Jâe amadores está ar-I ROCA" por 3 x 1.Fazem anos hoje Neusa Lehmkhl Felipe, Tarci- é esforçado instrutor, o sr. l\1il- ;::����hando vári�s
.

�lementos I Aut�ntica 1'ep?�agem dês te.Senhores: bulo Serratine, Aide Suevo ton So�:e5 JOT.
. I de real valor, sendo o popular sensacional prélío .Osmar Sebastião da Fonseca. \

Serratine, Rodolfo Ríechert, O aVIa0, naq.u�la CapItal,j" laver" Sanford um dos pri- . II,José Nepomuceno da Silva. Dorvalina Campos Brandão, sofrerá uma revisao completa, I P,.
trar nas coaita- Um filme eletrizante e re-J

'

G
.

h' d S , metros a en rar '" b
id '

ase rumic e e ousa. Alvaro Brandão e Glauco Olín- para melhor atender as

neces-, ões do arêmío da Praia de pleto de torCI as . .Pedro Fernandes. gero sidades da segunda turma, en- ç ,b OS CRIMES DO DR. VERNONJosé Monchein. Procedente de Porto Alegre: quanto �ue o sr. Milton Soar�s; FO�:�lford foi um dos melhores' com John ABBOTT � MaryAntônio Vieira Neto. Dr. Antônio Hafner e Irmgard Jor. tará um cu�so de aperfeí-]
azes do ano findo e a êle deve Mc LEOD.Senhoras: Hafner. çoa.mento no Aero Clube doi Caravana do Ar grande par-r ,

rrrFrancisca Júlia Cardoso. x x x Brasil, devendo o seu r:gre�so �e das suas vitórias. Y:n filme ,vertiginoso, 200Alaíde Bittencourt da Sil- PASSAGEIROS EMBARCA- v-erificar-se a 20 do mes vm-
CAMPEONA:TO DE VO'LEI!E quilômetros a hora íveira. DOS DIA 17-1 douro.

BASQUETE VIVEMOS AS PRESSAS.Srtas: Para Curitiba: Adolf Beck- * * *
_ ,.

C t
. com' Alan CURTIS - LmA Federação Atlética a armen-Joanina Barcelos.. mann. SADY MAGALHÃES

h DARY
se dará início, hoje, às 17 oras, .

IV
A gentil srta. Mariza LigLi�= Para São Paulo: Rosato Esteve ontem na Capital do

-na cancha do Lira Tenis Clube, ao
. _

d
.

d
cki, filha do sr. Clonildes Evangelista, Alexandre Evan-j Estado, já tendo regressado, Campeonato Citadino de Basquete Contm��Hçao O dserIAa o" �u-gocki. gelista, Dr. Aurélio Rotolo.lo sr. Sady Magalhães do alto.

d perior a ornem e ço..

d'
.

e VoleI com o concurso os

se-I
..

O DOS ESPI-E"-
Completa hOJe seu eClmo Carlos Campos Ramos, Max com�rclo l�cal, que a�í foi",� guintes' clubes: Bandeirante B. C., O TERR R, .

o
O >:YoaniversarIO, o galante menino Schiffer, Saim Gabriel Macari, sennço ria firma. quoe tao el1-1 L' T

.

Cl 1-._
e Ubiratan E. C. com, RICHMOND - 3 e 4Cláudio Sebastião, filho do sr. Olga Elias Abranhão, Jorge cientemente administra.

I S��Le��G;;SSARÁ NO FU- episódios.Otávio Ferra:\ *
João Salum, Rodolfo Kander, - "=s ....ne.__,,·._

T.EBOL BLU11JENAUENSE Preços:,- Cr$ 2,40.- l,On • .,..

Margot Zander e Alberto Gros- HORARIC DAiS fíANTA,S .i'vHS-' Notícias chegadas da vizi- Imp. ate 10 anos.Viajantes: mann. SAS PARA DOMINGO nha cidade de Blumenau di- CINE IMPERIAL - ás 7 %,ANTERO CORR1!:A Para o Rio de Janeiro: New- Catedral: 6, - 7, - 8, - 10
zem que o Palmeiras, campeão horasPara o Sul do Estado se.guiu ton Abrantes, Hilma da Silva horas., local e candidato ao cetro má- Últimas exibições.ontem o sr. Antero Corrêa, dd. Gomes Abrantes, Hilton Car- Novena: as 19 horas.. ximo de campeão catarinense" Programa Colosso.Inspetor Geral da Sul América los Gomes A_brantes, Mauricio Em dias da semana; MIssa: .

_ Hugo deI CARRILL _. Li-Capitalização, para os Estado Gomes Abrantes, Edy Nicolau ' '"" horas Ad. t
bertad LAMARQUE emdo Paraná. e Santa Catarina. Montes, Murilo Véra Fontinél- asI�reja d� S . .Francisco: 7, - õra eClmen O e CANCÕES ARGENTINASSs. que permaneceu vanos li, Liberato Carioni, Benhour 9 horas. 6. ., com �Amanda LEDESMAdias em nossa Capital, foi mui- de C a s t r o Romariz, Paulo Hospital de Caridade: 5,30, Missa Augustin LARA.to cumprimentado pelos seus Mendonça, Lourival Ubaldo 8 horas. IIwmigos, no hotel Laporta on- Câmara, Júlia Cardoso Câma- Puríssimo Coração de Maria

taento
A. Ataide e família. O BRA,SIL vence a "COPAde estava hospedado. Y

.

G
.

'd' AI
.

profundamert'te compunqi- ROCA" po ') x 1ra, orgl rIZagorl IS e Cl (Parto): 8 horas.
do. com o falecimento de "r ... .DR. MARCIO PORTELA des Bastos Araújo. Igreja de sto Antônio: 7, -

Ona. MARIA DOS ANJOS -Grande reportagem!Está em Florianópolis, pro- DESEMBARCADOS NA MES- 8 horas. ATAIDE. vem por nOSílO in- IIIcedente do Sul do Estado o Dr. MA DATA Igreja de S. Sebastião: G,30 termédio aqradecer ao Dr. A história de dois coraçõesMareio Portela, um dos diri- Procedente de Paulo: Vitó- horas. Saúlo Roma,. às bondasas apaixonados!
.

gentes da Cia. Siderurgica Na- rio Francisco Giordani, Vale- Igreja de Sta Terezinha: 8 irmãs de caridade e às enfermeiras CARTAS DE AMORcional em Tubarão. Desejamos ria Zimermann e Anna Muller. do Hospital de Caridade, pelo CQ-
com LOPES LAGAR.horas.

rinho com que tr'ltaram a doente.a ss. feliz estádia na sua e nos- Procedente do Rio de Janei- Capela da Base Aérea: 8 ho- OutrollSim convidam aos parentes No programa: _ Filme Jor.-sa terra. ro: José Junqueira Botelho, .ras. e penoas de suas re!açõae para .nal _ DFB ..HANS TICHANER Ga;briéla Junqueira Botelho, Asilo Irmão Joaquim: 6 ho- a.aistirem, 3' hira, dia 2Z'do cor- 20 _ A Voz do MundoEsteve n.esta Cidade, proce- Ann dp. Andrade Botelho.. Rl' _ rente. a mislQ que será resada às
Jornal.

- raso
7 horas na Capela do Eetreitodente de Joinvile, o sr. Hans char Braner, Osvaldo Domi- Saco dos Limões: 8 horas Preço: _ Cr$ 2,40 (único).Tichener, Gerente do impor- noni, Lauro Demoro, Léa de Ginásio: 5, _ 6, - 7,30 ho- Trindade: Chácara dos Pa- Tmp. até 14 anos.tante estabelecimento Indus- Oliveira Demoro, Ivo Pereira raso dres: 8 horas:irial Moinho Joinvile. Oliveira, Dalson Machado Fer- Capela de S. Luiz: 6,30, _ João Pessôa (Estreito) : 7

GUSTAVO OPPENHEIMER raz e Theodocio Cyriaco Ath€- 8 horas. horas (igreja), _ 9 horas (ca-Procedente de Pôrto Alegre, rino. Capela do Abrigo de ll-ieno .. pela).chegou pelo avião da Panair o Procedente de Pôrto Alegre: Ires: .7 horas (tod?s os dias). São José: 7,30, - 9,30�r. Gustavo Oppenheimer, Di- Jayme Chait. Trzndade: Matrrz: 8 honl.s. raso

Vida Social li "O esrADO" NOS MUNICiPIOSL Pedimos aos nossos pre
zados leitores do interior,
nos escreverem comunican
do acontecimentos sociais, e

outros, de sua localidade.
Ficaríamos também mui

to gratos se nos fossem eu

'dadas, com antecedência,
relação das datas de aníver
sárfos das pessoas da famí
lia dos nQSSOS leitores e seus

conhecidos.

ITA,JAí
'X\TVERSARIOS:

A NTÔNIO AYRES DOS
SANTOS

Passa hoje o aniversário na

tal ício do sr. Antônio Ayres
dos Santos, do alto comércio
de Itajaí.

Elemento de destaque no

meio social de Itajaí, conta ss.

em todos os setores com soli
das amisades, merecidamente
conquistadas e que não deixa
rão passar esta oportunidade
para demostrar-Ihe seu aprê
ço,

* "" *

NASCll1iENTOS:
Encontra-se em festas o lar

do 15·l'. dr. Felipe Alencastro,

O ES''TADOconceituado médico nesta ci-
dade, e de sua exma. espôsa,
com o nascimento de um 1'0",

busto menino, ocorrido a 5 do
corrente, e que tomou o nome

de Luiz Felipe.

Direcâo dePEDRO PAULO MACHADO

Hoje o selecionado brasileiro enfrentará
o do Chile, em disputa do campeonato

Sul-Americ80G Extra de Foteból.

Parque Teatro
Vitória

..... _.

Emprêsa �QI &ladeira
Instalado no Campo do

Manejo

Hoje e tô da s as noi tes, g r s n

diosos ShOW8, com Pedrmho ,

Lourdes de Almeida, Aldo,
Camargo Neto, Aparecida e

Ulda.

Esportivo

Correio Lageano
I Vendo avulsa na Iho- , AGrNCIA PR0GRES30 I""

'

!_.--------------�
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OATOMO
vida de
para os

ameaça constante
nossos netos?

-

de Dezernbro

• Já foi dito que a energia atómica, há pouco captada,
servirá para cczinhar, tornará possível um motor de
automóvel minúsculo, dará potência aos aviões de jato;
em suma, facilitará enormemente a nossa vida, bas
tando-nos premir um botão .. Mas o átomo criará, de
fato, uma nova maneira de viver, ou acabará des
truindo a vida por completo? Estudo bem fundado,
escrito por conhecido cientista, e seguido de uma série
de opiniões de homens ilustres, inclusive Winston
Churchill, sôbre essa fôrça terrível, capaz de criar
vento com a velocidade de milhões de quilômetros por
hora, e de gerar calor tão intenso quanto o do sol.

Leia "Duas explosões que abalaram o mundo" - página 55.

A mais comovente história
de amor

• Incrível drama da vida

real, contado por um ho

mem que a tudo assistiu.

A esposa do artista de cir

co _ famosa domadora de

leões - jazia morta aos seus

pés, morta por êle pró-
.;..-:: .... prio ... E fOl então que êle,

�"-"�fIII�.�/" 117" peta primeira vez na v,�a,
, 'I '#" � entrou na jaula dos :e?��� enraivecidos para dII1o-·

os animais na parte do es

petáculo que lhes cabia.

Eis a tragédia do homem

que caminhoU para a mor

te, para não falt�r à pro

messa que fizera a esposa. Leio "Sobe exprimir em
.

t 2" ó-g 25
vs rsos os seus sentlmen os. - P .

Todos nós podemos também
escrever versos

• Escrever versos é mais

fácil do que geralmente se

pensa. Estamos cercados
de coisas belas; descreve4
las eG1 verso constitue es

plêndido passatempo, 50-

cundo o testemunho de

�an-�vs "poetas amadores" .

Nêst.-' fascinante artigO

aprendemos a encontrar
í.íétas para nossos versos,

exnrimí-ias em palavras
originaiS e, ao mesmo

tempo, entregar-nos a

uma atividade divertida.

a

• o paraquedista ameri
cano, perseguidO pelos na

zistas, oculta· se na casa de

um francês que é, por isso,

sumàriamente fuzilado pe

las tropas 55 conseguindo
evadir-�e, o americano vê

diante de si só uma solu

ção: pedir abrigo na mes

ma casa, à jovem viuvaI

Leia como essa valorosa

mulher francesa enfren

tou o sinistro dilema com

a intrepidez e a fé de uma

alma superior.

- SÃO AO TODO 26 ARTIGOS,
mais a condensação de um bom livro, em Seleções, a revista

lida pelas pessoas bem informadas no -mundo inteiro.

_� ANDERS OERNE, Diretor dos
_ Correios da Suécia: "Seleções

é uma fonte maravilhosa de
idéias novas e vigorosas. Com suas pu
blicações-irmãs em outros países e ou
tros idiomas, desempenha importante
papel na divulgação de tais idéias, man
tendo-rios em íntimo contacto com o que
se faz e o que se pensa no mundo inteiro".

EVA CURIE, famosa escritora
francesa, conhecedora de vários
países: "l!: esplendidamente sig

nificativo que as edições internacionais
de Seleções tenham sido tão cordial
mente recebidas. Espero que, num fu
turo próximo, possam ser lidas em todos
os idiomas mais importantes do mundo".

ABBAS MAHMUD EL ABHAD,
ilustre biógrafo, crítico e poeta
egípcio: "Tomar parte no ban

quete de boa leitura oferecido nas pá
ginas de Seleções é estar ligado, por
laços intelectuais, a milhões de outras
pessoas pelo mundo afora, pessoas essas

que se encontram de mês a mês para
trocar idéias e impressões. Dou minhas
boas vindas a Seleções, como um élo
entre os povos do globo".

RAFAEL CORTÉS,professor,em
Chacón, Costa Rica: "Seleções
tem um mérito todo especial

para nós professores. Já vi a revista em
mãos de pessoas de tôda classe, e ela
está penetrando, pouco a pouco, entr,e a

gente do campo, não acostumada à lei
tura. Ajudando a criar o hábito da leitu
ra, a revista vai-se tornando verdadeira
escola, com aulas pelo mundo afora".

Selecões
�

A REVISTA INTERNACIONAL
EDITADA EM SEIS IDIOMAS

Agentes em FLorianópo!is: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Scnraidt; 8
Representante GeraL no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosá.t'io, 55-A - 2.° «ndar - Ri"

ESCRITÓRIO JURíDI')O C01PEIWUL
(Com um Departamento Imobiliário)

Precisam-se de costureiras com Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr, Elisiário de Camargo Brancoprática em camisas de homem,

ADVOGADOTratar na Camisaria Júlio Rua Frei Rogério, 54 _ Fone 54 - Caixa Postal 54Rua Conselheiro Mafra - 3 El!1d{'reço telee-ráfieo: "EJibraneo" - Lajes - Sta, CatarinaViúva José Cristóvam de Oliveira e filhas.
ou Tiradentes 58,

4 1 3 --O-U-r-R-V-E-S";TI-R-S-E';"C-O-M--CO-H-F-O-RT-O--E-E-l""l"ECi-A"':"H-Cl;';"';';;;;';';';;;;"'-I'
José), às i horas. Antecipadamente agradecem, Dirigir-se à caixa Poatal 106 Req Tnão 'Pinh-,. l"i _ .... '�·i.,,..An"t;"Fpolis .. 15 de janeiro de 191:16. Nest.a

MI 55 A
ARMANDO FERRAZ

:f
"1
1

:1

COSTUREIRAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S. A.
CARTAS PATE'\TES

Dcpend õncios C.-\ PTTAL REALIZADO

MATRIZ EM ITAJAi

6.001'. )00,00

C\RTAS PATE'\TES

l:T:\DO DI:; Rt;SfSR\ A LlSCAL I:; (lemAS Rt;SERVAS C$

C$

Nlímeros Dalas Depcndê ncva s Números Datas

(Dependendo de anrovacão da Diretoria das Rendas T n terna s

aumento de CrS 2.000.00u.':>Q para Cr$ 6.000.000,,)(J),

7.8 0.000,00

j'oiu vi le .

Laguna .

Lajes ..

l\lafra
Orlvâes .

I'u-atuba
Pó r to Cni;-,o
Ri') de lnueirr
Rio X e�!..;Tinhl
Rio do Sul

.1240
1291
2563
3241
3244
1729
3242
3072
3245
1290
1294
2557
1290
2555
1293
1731
1726

7-1-1944
25·10-1935

16-;-19·�2
;·)-1944
7-1-1941

ltí·3-1938
7-1-J944

21·l0·JY43
7·1-1944

25·1'1.1935

'f25-10-1935
10-1·1942

25·Jo1·J935.
10-]-19,12 I

I24-10,1935
1(;-3-19.18
J6-3-1938

"INCO"

ITAJAÍ (�Iatriz)
Ar-ar-anguá ....•.........

Blúmenau .

Brusque , .

Caçarlor .

Canoinhas
Concórdia .

Cresci uma .

Curitiba .

Curitibanos .

Florianópolis .

Gaspar .

Ebirama ..

Lndaial .

I tuporanqa .

Jaragu:1. do Sul .

Joaçaba .

128,3
1730
2551
1292
1727
32+3
1i29
2564
3071
32·k
2561
2� .;()
32-17
2·552
66SB
324�
2562

g·10-1 'i3J
J6·3·1938

29-J2-J9H
23-10-193 �

16·3-1938
7-J·19H

16-3-J 936
10·J·J 9-12

2 ·'0·1943
7-1-1944

}/\ 1·1942
10·J·]9'�

22-�2-194.1
29·12·19+ i

31-7-19-L_;
7-1-19H

J6-1-194"

�;-:o F'r-nuci sco d- Sul
S:in Joaquim .

Tuio
T'ij uca-, .

Tuba rue .

L"nlssangl .. '

\ri,leira , ..... ,., ..

BAI,A:\Ç;O (,1';1,:\:, E,H " DE liEZE.\IBRO I,C ]"45

A T I V O PASSIVO

MOVIMENTO

nrOBILIZADO:
Edifícios. terrenos, moveis e utensi lics . , , .. " , ".

DISPO:\íVEL T:\IEDIATA�[E:\TE:
Caixa, em moeda corrente . , ",.. . . 26.059,88i,40

Em depósito, no Branco do Brasil:
:'\0 Rio de Janeiro .

Em Curitiba .

J.:m Florianópolis , ,.,.,.

EIU Foinvile , .. " " .. ,

Em Tubarão , ,."., "" ." .

Em Blumenau, União da Vitória, Joaçaba� Ma-
fra e Passo Fundo , .. , "." ..

Na Caixa Econômica Federal, em Curitiba , .

Em outros Bancos � , .

2.8+8.614,90 2.000.000,00
4.000.000,00

14.B15.782,5()
4.361.154,40
4 . .l.17.305,0(}
2.351.510,90
2.300.000,00

3.838.202,80
1.014.660,00
1.207.800,00 34.226.415,60

Superintendência da Moeda e do Crédito , ,

Correspondentes no País , " " .

6.192.188,20
7.349.869,00 73.828,360,20

REALIZAVEL A CURTO E LOKGO PRAZO:
'Títulos descontados .. , ",. ..

C/ C. Devedoras-Garantidas-Caucâo .

Empréstimos hipotecários , .

Apólices federais, obrigações de guct-ra e outros
títulos .

121.555.709,80
91.781.543,00

947.763,9(}

851.664,80 2J5.136.681,50

PARTICIPAçõES:
Bônus do Estado de Santa Catarina. apólices mu-

nicipais e estaduais __ .

1�5 ações da Cta. Siderúrgica �;-acjonal ..

Cota da Mútua Catarinense de Se:ZUt03 Gerais

279.470,00
25,000.00
25.000.00' 329.470.00 215.466.151,50

XÃO REALIZÁVEL:
1�ítulos elTI liquidação _.... .. .. 1.00

CONTAS TRAI\SITóRIAS:
}'Iatriz, Filiais, Agencias. Sub-Agencias e Escritórios ..................•... 218.222.140,60
CONTAS, DE CO;'vIPEXSACÃO:
De conta própria. do Interio; 33.811.419,(,"
De conta de terceiros. idem 176'+93.651,60
De conta de terce-iros, Exterior 1 í .611.Jo 210,,)�2.682'-+,_)

Valores caucionados .

,7'alares depositados .
.

'Valores em cobrança. no Banco do Brasil .

Hipotecas ., , . . . .. . " ..

J29.481.íOO,0·O
1-16.207.103,30

2.938.576,20
L 136.500,00 490.086.562,�0

1.000.451.830,60

"ÃO EXIGÍVEL
Capital............ .

.

Aumento de Capital (Deu. Aprov. D. R. Internas)
RESERVAS:
L" .rnu o .le rvserv a Jçr.:!. i .

Ftrndo para aumento II C::�pita; .

Fundo -:k reserva ' . .. . . 7.800.000.00

700.000,00
1.000.0(1),00
6.100.000,00

Juros e descontes a vencer-, que; passam para o semestre seguinte.
e provisão de fundos sôbre cr prazo fixo e c/ av iso :.!.3S3.0S2,70 lG.153.052,70

EXIGÍVEL A CURTO E LOXGO PRAZO:
DEPóSlTOS:
Sem juros , , .

COIn juros., , , .

Com aviso
'

(menos de 90 dias) .

Com aviso (a partir ele 90 dias) .

Prazo fixo , ..

6.023.660,40
52.145.682,10
12.132.454,60
63.í45.4R7,50
89.655.100,80 223.702.385,40

Correspoudentes no País . .. . , ..

Bancos do Brasil c/especial .. , .

Ordens de pagamento .. . _ _ .

Dividcndos ;

Saldo não procurarIo 50.381, lo
Dividendo n . 19 ,..... .. 3GO.000,OQ

22.958.102,90
65.194,90

6.322.426,60

410.381,10 253.453.490,90

CQ7\'TAS TRA.TSlTóRIAS
Matr-iz. Filiais. Agências. Sub-Agências e Escritórios .

CO'\'TAS DE COMPENSACÃO:
Efeitos a cobrar de c/própria e de terceiros .

Títulos em caução e em depósito .

Valores hipotecários .

240.753.i24.60

2] 0.322.682,40
278.627.,180,00

1.136.500,00 490.086.562,40

1,000.451.830,60

C. R Íé D I T O

DE,\[ONSTRAÇ.:;;'O DA CO:\TA DE Ll'CROS - PERDAS BALANÇO GERAI, EM 31 DE DEZE1fBRO DE 1945

DÉBITO

DESPESAS GERAIS (Inc1uiclos os honorários, abonos e bonificações aos fun-
cionários .

IMPOSTOS .

INSTITUTO DE APOSE'\TADORIA E PEXSÜf\S DOS BAXCARIOS
GRATIFICAÇÃO AOS Fel'\CWXARlOS .

JIlROS PAGOS A TERCEIROS .

CREDlTADO AS SEGeI'\TES CO'\TAS. POR BALAXÇO:
a Dividendo n. 19 , .

a Fundo de reserva legal .

a Fundo de Reserva .

a Fundo de amortização e duvidosos .

a Fundo para aumento de capital .

a Carteira de Assistência aos funcionários .

a Gratificação à diretoria .

4.48.1,969.60
275.950,10
122.518,70

1.114.601,70
6.344.109.90

360.000,00
50.000,00
50.000.00

700.000,00
1.000.000,00

50.000,00
250:000,00 2A60.000,00

JUROS f: DESCO:\'TOS A VEXCER, que passam para o semestre seguinte, e

provisão de fundos s/c/prazo fixo e c/aviso ,." ,

:..
2.353.052.70

17.155.203,30

Saldos dos juros e descontos não d istribuidos no semestre anterior ' .

ÁGIO DE SAQl'ES, ACTO DF. PASSES, DESCONTOS E OUTRAS
R E"'DAS .......................•............. , , ,." ..

JUROS. COMISSõES E TíTULOS DIVERSOS ., .

5.714.692,90
9.828.187,40

1.6J2.323,00

17.155.203,30

Itajai. 11

GENÉSIO MIRANDA LINS
Diretor-Superintendente

de janeiro de 1946.
BONIFACIO SCHMITT
OTTO REN'AUX
IRINEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

Diretores

DR. RODOLFO RENAUX BAUER
Diretor-Cerente

DR. MÁRIO MIRANDA LINS
HERCíLIO DEEKE

Diretores-Adj untos
SERAFIM F. PEREIRA

Contador

ÉRICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A., desincumbindo-se
de sua tar-efa legal, e tendo examinado todos os livros e documentos, recomenda a aprovação do inveu.
tário, balanço e contas da diretoria, concernentes ao segundo semestre do ano de 194i3, em virtude
de haver encontrado tudo na mais perfeita ordem.

Itajai, 11 de janeiro de 1946.
Fritz MaximiJiaJw Scíineider
Arno Bauer
D.'. José Menescal do M011.tl!
Nestor E. de Sowsa Schieiter

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Ciso

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

PREMIO MAIOR CR s 6.250,00

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

[ Guardiões da paz no Pacífico
Nova York, 17 (United) - Os Estados Unidos manifesta

ram sua intenção de serem os guardiões da paz no Pacífico.
Esta é a única interpretação que se pode dar ao comunicado
de Truman, segundo o qual favorece a tutela única dos Estados
Unidos sôbre as ilhas estratégicas do Pacífico tomadas ao

Japão,

8REVEMENTE
Reabertura do Laboratório

Radio- TeC01CC -Eí ectron

Fundado em 1935
M<lntagern de rádios, Ampli

fica dOI'es-Transmissores
Mat9rial importado direta

mente doa U. S, A.

Pro or ie tár io

ütomer GeorggS Biihm
Electra - Tacnico - Profissional

formado na Europa
F'Io r icnôpc.ts

�ua João Pinto ri. 29 _. Sob.

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

ADVOG.r-�DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

Cburcbill nos
Estados Unidos

Nova York, 17 (U. P.)
"Enfrentando", durante meia

hora, uma das maiores con

centrações de jornalistas, fo

tógrafos e cinegrafistas de sua

vida Winston Churchill res·

pondeu de bom humor a inú
meras perguntas. Disse que
era a favor duma comissão

conjunta de inquérito anglo
americana para a Palestma.
Recomendou também que os

Estados Unidos, Grã-Bretanha
e Canadá guardem segredo da

bomba atômica, "até que se

tacam arranjos para o contro

le "dum engenho tão temível".

r

ODIN

�
LH E RECOMENDa

I

Na pista dos
•

assassines
Nuremberg, 17 (F..'euters)

O órgão das fôrças armadas
americanas informa que agen
tes do exército estão seguindo
uma pista muito forte, a pro
cura dos assassinos de três ofi

ciais. Essa pista talvez leve á

prisão de outro oficial, tam
bém norte-americano .

Sapatilri.it,>dl.lrity 1
'Rua Tiradentes J91

Apre'senta seús ,vltimos mo-
·

deles 'em' ca!êadôs finos .

para senhoras

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi.

gentes de Florianópolis.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-Io (8)
aos interessa dos na aquisição de
ho ns Iuncionárfos (as).------

(
r

'1 L:l�;)_A�
.

1,0".,.".A··I·,r,'f-r,·lA.
J

.

�%.(.(. Fabricante e distribuidores das afamadas con- I•• /:� 'LI LI fecções "DISTINTA- e RIVET. Possue um gra.n-
de sortimento de casemiras, riscados, brins

I bons e baratos. algodões. morÍns e aviamentos
para alfai<;ltes, que recebe diretarnent4> das

,I
melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do. Snrs. Comerciant.. do interior no sentido de lhe fazerem urna

.

visita antes de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em 'Blumenau e Laieg. A\..
m__

J�'[-�---�-_.,
__
,H
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u eITADO-'Sàbado, 19 Cle laneiro CIe '946
----------------------------

DR. SAVAS LACERDA
Clinka médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habihtação do Conse-

lho Nacional de Oftalmologia.
CONSUL'l'óRIO - Felipe Schmi

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
ROSIDítXCIA - Conselheiro .Ma

fra, 77.
'I'ELEFONJDS 1418 e 120·4

DR. ANTôNIO MONIZ, DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cl ín ica e CI

rurgia do torax. Partos e doenças
de senhoras

COXSUL'l'óRIO: R•.Ioão Pinto 7
Diárialuente das 15 à

s 17 horas.
RESID1l:NCIA: Almír'ante l\lviln,

36. Fone xr, 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSiS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístência Mun íctpal e de

Caridade
CUNICA i\!f,DIC.'\. UE (·I1I:\1\'Ç.'\8

ADULTOS
C'.QNSUL'l'óRIO: nua .\'nl1CS i\la

chado, "; (Edifício S. J;"l'ancisco).
Con su ltas das 2 às li horas

RESIDÊ"CIA: Rua ví nrer-hal GUl
lherme. 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Urrlver's ida
de do Brasil). :lfédico por concur

so do Serviço xacionat de Doen
oas Mentais. Ex intel-no da Santa
Casa de l\1isericórdia, e Hospíta i

Psiquátrico do, Rio na Capital li-t>-
deral

('UXICA i\IIW1Cf\ - DOENÇAS
NERVOSAS

_ Consultóírio: Edifício Amélia
NETO

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópoli�.

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

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 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 cli
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS,
OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA
Cirurgia modema da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO ua-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia. broncoscopía para
retirada de COl'POS estranhas, etc.
COXST:'J,TA.S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA .\'TXES �[ACH_\DO N. 20 -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Oper-ações - Vias Urinárias -

Doenças dos in lestinos, réto e

anus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebíana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consuita: Vitor Meir-eles, 28.

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

Resld: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
f'T.tXIf'.-\ �If;mc.'\ E�I GEH,\J,

Doenr-as do cot-acâo, pulrnóes. fl
gado. estomag o, íntest inos, rins e

derna is orgãos internos de adultos
e c-r tauc-as

CONSr]!J'úRIO: rtua Fernanclo
Machado, 16

COXSFI/L-\S ])MRI.UlIENTE:
das }., ás 18 horas

IU�SIDÊX{'J.-\: A\·. 'rrompowski,
62 - Fone Xlan ual 7GG

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em ])OENÇAS

])OS OLHOS
Curso de ,\perfei,oal1lento e Lon

ga Prát.íca no Rio de .Ianeito
!'O.\'Hl-I!L\S - Pela amanhá:

d iar ia men t e rias 10.:30 às 12 hs. à
tal de excepto aos sábados, das H
ás 1(i hora, -- COi\'SUtTúRJO:
Rua .Ioão Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.4Gl - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:l1édico do Centro de Saúde e Di
retor elo Hospital "Xerêu Ramos"
CLIXICA :llf:DTCA de adultos e

crianoas ,

CO:\"Sl'LTóRlO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONSULTAS: elas 4 às 6 horas

RESTDÊ"CIA: R. Felipe Schm ídt,
38 - lfone: manual 812

DR. BIASE FARACO

Universidade
metodista

Belo Horizonte, 17 (Assa
press) - Em sua palestra pro
nunciada perante estudantes
e professores, o professor Sou
sa Campos, da Faculdade de
Medicina de, São Paulo e co

nhecida autoridade em assun

tos de organização universitá
ria, anunciou que colaborou
nos planos da grande cidade
universitária que a Igreja Me
todista criará no Rio, seguin
do os moldes norte-ameríca
nos. A educação será o tlpo
integral, com os alunos resi
dindo no próprio recinto, con

tando êste com completas pra
ças de esportes. Haverá labo
ratórios equipados com moder
no material, sendo os métodos
de ensino adequados ás nossas

realidades.
II

_.,�-_...__..- ... �

I Visite, sem comprcmtssos I

I LI!�I����:7���A I
Livros novos e usados,

em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

7

EDITAL

l\lédico - chefe do Serviço de
Síf'tl is do Centro de Saúde

DOEi"(:AS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES UnO-GE:\"ITA IS

DE A:\!BOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERHET HOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs - R.

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GRRAI, - AJ,TA n
HURGlA - l\WLf:STTAS DE SE·

. . .. "'HORAS - PARTOS ,.

Formado pela F'ar-uhladn Ce '\ledl-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúr-gfco do

Prof. .Alíp ío Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b,
liares, intestinos delgado e grosso,

til�ójde. rins, próstata, bexiga,
útero, ovár-ios e trompas. Var [CO

ceIe, hidrocele, varizes e herria
CONSULTAS:

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

raiso) . Tel. 1.5S8.
RESIDtllNCJA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764
�- - -

ou no estrangeiro.

SINDICA'l'O NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO
MARíTIMA .

IMPOSTO SINDICAL

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

GAÇÁO 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. 1.4e2, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo, sr. Ministro do Traba

lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido

pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA

SiL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de

janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida

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

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA-
Fadada t. 1871 - Séd.: I A I A

['NCENDIOS E TRANSPORTES
Cifras do ,Baíanço de 1944:

� CAPITAL E RESERVAS
, Responsabilidades
I Receta

: Ativo

FRACOS e

ANEMICOS
TOMEM

finhl �Sltli
"sn.VEIlli\"

Grande Tónico

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978;401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

Novidades todas
semanas ·'1

«

<II

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades cc

98.687.816,30
76.736,40 l.306, 20

t

Diretores:l
�

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

..........._ _ '"� _......,--_ ". -

.:íe_-W'_-""-"'..- ""-_..,�iI'W'- "_rr_""-..iI'i-Iii'_'!iI .iJIII..iPIõI'·,.,._IPI'Ii__.iPlL"'._

Petroleo em
SãO 6abriel

Santa Maria, 17 (Via pos
tal) - O matutino local "A
Razão", publica o seguinte:
"Palestrando com o capitão IOliveira Mesquita, advogado
nos auditórios desta comarca,
a nossa reportagem teve, ôn
tem, uma notícia verdadeira
mente sensacional.

O capitão Oliveira Mesquita,
que regressou há pouco de
uma estação de aguas em Traí,
revelou ao jornalista que na

quela localidade também es

tava veraneando o coronel Ja
nuário Araújo, forte fazendei
ro no município de Rosário do
Sul.

Em conversa com o referido
fazendeiro, êste revelou ao ca

pitão Oliveira Mesquita a exis
tência, nos campos de sua pro
priedade, de um vasto lençol
petrolífero.

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4. I
CAPITAL: - CR$ 60.000,000,00 I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

ITrajano, 23 - Florianópolis
�--===:-..==-���

Rua

16aa Circunscrição de Recru.tamento
Atiso aos cidadãos da classe de 19'24

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

partir de 20 do corrente mês.
Florianópolis, 11 1/46.

Ten. CeI. Olímpio lUourão Filho, Chefe da 16a. C. :a.

FIOEINEI
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquiríreis um grande bem. O
figado volta a sua função normal, o estomago, os inte s

tinos todos os orgãos ganharão em equ ilib rio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
Rua Paisanáú, 2 19 - Caixa Postal, 572 - Porto Alegre

Est- fio Rio Orande do Sul.

o Sabio

o mELHOR
'IIi r!'l! I.IC DN S fi<>'H .. _

FARMACIA ESPERANÇA--
•• I'ar••�.tleo NILO LAU8

.oJe �
_ -._�-....._-

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

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
el.A. \VETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlIrClI reglsl

recornmeuda-çe para roupa fina € roupa commam.

r' ��SÃ���RCtAt
ti ESPECiALIDADE
·t:::::....�·,-::-.::· � �.- � . ..=:::r.:.:i4

,�\\r..o V1RC./:'o.J �DA ���
()� WfTIEL INDUSTRIAL

JOINV/LLE
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presente . reforma eleitoral, não haverá alistamento ex-oficio, e caberá
cada cidadão requerer a sua qualificação, de próprio punho.

Com a !51'
uí'

Homenagem ao
Professor

Orlando Brasil
Os profesllôrea da Academia de

Comércio de Santa Catarina pro
moverão. em o dia 26 de janeiro,
às 19.30 horas, um jantar em

homenagem ao Profenor Orlando IBrasil. lente catedt·ático de Con
tabilidade, em virtude da sua re

cente eleição para DEPUTADO FE
DERAL,

FlorlanõpoUs, 19 (,je Janeiro de 1946

Sociedade dos Ami- Festa de S. Sebastião
d B -I Hoje, depois da novena. a ima- A e.se jantar de confraterniza-

gos O rasl gem de S. Sebastião será t o slo- ção, são convidado. 08 alunos da-

dada em prccíasêo para a Cate- quele e.tabelecimento. devendo 011

Enl Nova York, EE. UU. draL ,nteressados procurar a lista de
Foi fundada no dia 7 de setern- Amanhã. domingo, haverá missa ade.ões na Secretaria da Acodo

bro de 1945 (dia da Indepen- solene e. às i7 horas, sairá a pro- mia de Comércio. até o dia 25, áa

dência do Brasil) a Sociedade ci.são de re t
ô

rn o, com o lieguinte 18 horas.

dos Amig'os do Brasil, sob os
itinerário: Pzo ço 15 lado do Palá

0---.-1-'-.-----�---

auspícios do Instituto Hispâ- �:��nt:el��veir��hm���roD;:d,c��� raSl euos metra ...

nico da Universidade de Co- valho, Esteves == e == Ihados .·mpl·edo-lumbia, com a presença do

S Vgrande número de norte-ame- eereiana da la�ao tricanos interessados na cultu- v samen e
Ta luso-brasileira. A nova orga- Bolsas de Estudos Nuremberg, 18 (U. P_) - o

nização tem por objetivo in- O Ministério da Agrículcura canhoneio de um submarino
crementar as relações cultu- pós, á disposição do Estado, nazista contra o navio- mer

rais entre o Brasil e os Estados duas (2) bolsas para candida- cante brasileiro "Antonico" e

Unidos e incentivar o estudo tos ao estudo superior de ° metralhamento dos trípu
da lingua, literatura e civiliza- Agronomia e duas (2) par-i Q lantes sem defesa em seus

ção de Portugal e do Brasil de Veterinaria, nas Escolas próprios barcos salva-vidas, ao

nêste país A Comissão Direto- Nacionais de Agronomia e largo da costa da Guiana
ra provisorra da Sociedade Veterinária da Universtdade Francesa em 29 de setembro

compõe-se dos srs. James S. Rural, presentemente instala- de 1942, foi citado hoje no

Carson, James H. Roth, To- da á Avenida Pasteur n. 404, Tribunal Internacional de Jus
más Rose, J. Gordon Leahy e no Distrito Federal e que bre- tiça, na apresentação do caso

José Famadas, diretor das ati- vemente será transferida para contra o almirante Doenitz.
vidades brasileiras do Institu- a Escola em construcão á A história brutal dêsse ata
to. margem da rodovia Fito-São queé relatada num depoimen-

Entre os nomes dos funda- Paulo_ to de José Renato Oliveira
dores, salientamos o de James Os que pretenderem as rere- Silva, 2° Oficial do "Antoni
H. Roth, talvez o americano ridas bolsas podem candida- co" e que se salvou milagrosa
que maior número de amigos, tar-se até o dia 20 do correu- mente quando o "U-Boat" na

tenha no Brasil. James Roth te, dirigindo-se ao Govêrno do zista metralhou impiedosa
ou simplesmente Mister Tim, Estado. mente o barco salva-vidas em

como é tratado na intimidade, Os candidatos devem ter o que êle se encontrava, matan
foi o fundador da maioria aos curso ginasial e o científico; e, do um de seus ocupantes e

Rotary Clubes do Brasil, ta- para mais informações, pode- ferindo outros cinco.
zendo de cada um dos seus só- rão dirigir-se á Secretaria da Nêsse depoimento, Renato
cios um expontaneo e dedica- Viação Obras Públicas e Agn- Olíveira Silva conta como na-

do amigo. cultura. quela noite encontrava-se de
A nova sociedade contando "prvico e viu o submarino na-

com homens como James H. zista atirando com bombas in-
Roth terá por certo pleno êxí- cendiárias contra o pequeno
to, a bem da sempre crescente O rs. barco completamente desar-
amizade entre Brasileiros e Aderbal Ramos mado e que se dirigia para
Americanos, além da grande, da Silva Paramaribo. o "Antonico" in-
amizade que já nos une. e cendíou-se, tendo o seu con.an-

I
dante, capitão Américo Morei
ra Neves, da Marinha Mercan-

I
te Brasileira, que foi acordado

Foram furtados da resi- ADVOGADOS repentinamente, ordenado o

abandono do navio.dêncía do Dr. Ferreira Bastos, Rua Felipe Schmidt 34,
um relógio "cronometro Ro- Sala 3. Telef. 16-31

Inúmeros tripulantes do na-

yal" um anel de formatura,
vio já se encontravam mortos

uma pulseira de ouro e uma ���������� no convés do "Antonico", en-

carteira de senhora com .... Na-O
' quanto que outros baixavam

Cr$ 50,00, por Manoel Pedro ouve bem os barcos
. salva-vi�as proc�-

Alfredo de Oliveira.
rando fugír ao terrível brazeí-

A Delegacia Regional de Po- por causa do ro depois de 20 minutos de in-
i tenso canhoneio pelo subma-lícia tomou imediatas provi- catarro �_ rino nazista.

dências, sendo que, o esperto Acrescenta Renato Oliveiraladrão foi preso ontem na ci-
dade de Imbituba. EXPERUmN'l'E ESTE REMÉDIO

Silva que apenas se encontra-

Se V S f d t rdí ta I ram no mar, o submarino na-
Imediatamente, seguiu para

. ,50 re e a u unento ca rra

I
.

' ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca- zísta apenas a uma distância
aque a CIdade o sr. Delegado tarro obstroe a parte posterior da sua. de 20 metros começou a me
Regional' Rodolfo Rosa, que garganta, certamente se alegrará ao sa- tralhar os indefesos tripulanapós interrogar o larápio sou- ber que essa tão aborrecida afecção de- teso O 20 Pilôto Arnaldo An
be que êste já tinha trocado o r saparece prontamente com � simples tra-

drade Lima foi morto pela"relóaio por outro e tinh v _

tamento, durante alguns días, de PAR- u

.

o a en MINT, o qual poderá adquirir em qual- balas do inimigo, tendo Olíveí-
dído o .que recebera em troca. I quer farmácia ou drogaria. ra �ilva ordenado que os de-

DepOIS de demoradas inves- Nota-se uma grande melhora logo no .

, mais se atirassem nágua.tigações, o intelig-ente deteti- p,i1neiro dia. A respiração se torna mais
�

fi Quando o submarino submer-
ve, conseguiu apreender o re-

acil ,e desaparece,In. gradualmente, os

, . zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça, gíu OS sobreviventes voltaram
Iógío e a bolsa com Cr$ 50,00, a sonolência e a obstrução nasal. a seus barcos, encontrando
regressando após, a esta Capi- A perda do olfato e do paladar, a difl- um dêles pesadamente dan fi
taI, com Manoel Pedro, achan- culdade de ouvir e o desprendimento do cada pelo fogo dos nazistas. O
do-se êsse recolhido a De leaa- muco nasal na garganta são outros sinto-

.

d P 1" 0- d
b mas que indicam a presença de catarro, comandante do "Antonico" e

c.la e o reia aguar ando des- o qual deve-se combater com o tratamen- quatro outros tripulantes Io-
tino. tn d.. Parmint. ram mortos.

Notas
João Batista
Bonn_ssislocais

I
•

CONTRA caSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO '

COURO CABELUDO.
,'iÓNíco' CÁPIL"R
POR' E�t,EltN(I.,\

Quer alteraçãoUIDa
TOKIO, 18 (U. P.) - O novo ministro do Interior, Chuzo

Mitsuchi, disse que pretende obter do general Mac Arthur uma

alteração de suas orientações em relação à "depuração polí-
tica" .

Serão uDlformisadas as bitólas
Estradas de Ferro Brasileiras

das

próximo ás estradas de ferro.
A Comissão se reunirá nova

mente na próxima segunda
feira.

Rio, 18 (A. N.) - O Minis
tro da Viação, Maurício Jop
pert reuniu os membros da
Comissão encarregada de re

ver e atualizar o plano geral
da viacâo nacional, tendo sido

apresentadas as seguintes su

gestões: uniformização das
bitolas em todo o terrjtorio
nacional; criacão do Conselho O minist,ro da �eron�lItica.
N a c i o n a I do Transporte e

alterou ,as ,�nstruçoes baixadas

aproveitamento da e n er g i a, .pela portaria n. 18�, de 20 de.
elétrica das fontes situadasl Junho de, 1945, ]2ala mell?-0l

atender a necessidade de 101'-

Soe. de UI· "I-e'" Dla e
mar engenheiros de Aeronáutí-

y (J ca e engenheiros especializa-

S Uvd PU'bll·ca d dos em questões ligadas á AE.-
a e .. e

I ronáutica, tanto para o ser-

"anta ,1atarl'na viço ativo como para a Reser-
O 'I va, e de conformidade com os

Em ,Asse,m_bléia Geral, �esti-I' ente?�I�e�1tos realizados com

nada a eleição da nova díreto-] "'1 Mínístérío da Guerra.
ria para o ano de 1946, reuní-: As instruções, de acordo
ram-se no dia 2 do fluente, os com as modifícacões introdu- r

sócios da Sociedade de Hígie- zidas, passam a ser as seguín
ne e Saúde Pública de Santa tes:
Catarina, no auditorium do Ficar abertas, a partir de

Departamento de Saúde. 1946, entre os oficiais da li'ôr--
Em votação secreta, foi ven- ça Aprea Brasileira, ex-alunos

cedora a seguinte chapa para da Escola de Aeronáutica, en

reger os destinos da entidade genheiros e alunos da Escola
social dos médicos do Departa- 'T!:>('>;�","'." ele Engenharia, ou

mento de Saúde Pública: de suas congenêres, as matrí-
Presidente dr. Benoní culas nos seguintes cursos da

Laurindo Ribas (re-eleito); Escola Técnica do Exército:
1° secretário - dr. Polydoro Aeronáutica, Industrial e de

Ernani de S. Thiago; Armamento, Eletricidade Co-
2° secretário - dr. Biase 4.g- municações, Química, meta-

níésino Faraco; lurgia e, ainda, para o Curso
Tesoureiro dr. Moahir de Preparação com destino ás,

Thomé de Oliveira (re-eleito); especialidades de Aeronáutica,
Orador - dr. Ylmar de AI- Comércio Aéreo e Meteorolo-

meida Corrêia;
,

gia.
Bibliotecário-arquivista Os cursos da Comércio Aé-

Labor. Menoti Demétrio Digía- reo e Meteorologia destinam-
como. se em princípio, aos civis. A

A posse da nóvel diretoria matrícula nos referidos cursos

foi verificada e comemorada far-se-á por meio de concurso,
no sábado último, em reunião para o de Preparação, se S6'

de camaradagem na sede do tratar de oficiais da ativa, ex

Yate Clube, onde foi realiza- alunos da Escola de Aeronáu
da alegre churrascada á qual tica e civis; diretamente para,
compareceu a totalidade do os cursos técnicos, se se tratar
corpo médico do Departamen- de engenheiros ou alunos das,
to de Saúde Pública. Escolas Nacionais de Engenha

ria, ou suas congêneres.

Noticias da
Aeronáutica

o PRECEITO DO DIA
BOA VONTADE NO

TRABALHO
Todo trabalho deve ser feito'

com disposição, alegria e bom.
humor. Fóra dessas condições"
até a mais leve ocupação pode
tornar-se insuportável, causar

mal estar e preguiça.
Procure ter bôa vontade

para trabalhar, encarando
suas ocupações com alegria
e bom humor. - SNES.

f"

APENAS Cr$ $,60
Com essa ínfima quantia V oci

está auxiliando o seu préxímo.
Contribua para a Caixa de Esmola.
aos Indíaentes de Florianópolis.

Cinemos

BRITO
O alfaiate indicado

Tifiuhntes 7

RITZ - Hoje, Sábado ás 7,30
horas

A pedido.
1°

- Filme Jornal 52xl0 -

Nacional.
2° - Pierre AUl110nt - Ge

ne Kelly.
A CRVZ DE LORENA

A maior página da história
da França.

3° � George Sanders.
O SANTO E A ll'IULHER

Fonogramas retidos
Jesuina B. Abreu, Viatore

Damiani, Ana Fioravante, Ro-..

sa Rodrigues, Daniel Cunha,
Manoel Pedro Alves, Adélia
Bauer Amorim, Aime Vieira,
João Leite, Dultávio Silva,
Emília Costa.

Mais uma eletrizante aven

tura do famoso detetive.
Censura até 14 -arios.

Preços: 3,00 - 2,40.
ROXY - ás 4,30 e 7,30 horas

1°
- Notícias da semana

-,Nacional.
2° - George Sanders.
O SAN'l'O E A MULHER
3° - Pierre Aumont e Gene

Kelly.
A CRVZ DE LORENA

4° - 5° e 6° episódios do
seriado.

() ll'US'l'ÉRIO -XÕRDICO
Censura até 10 anos.

Preço: - Cr$ 2.40.
RITZ - Amanhã ás 4 - 61,12

I
I

Osny Ortiga e Senhora
participam o nascimento

de seu filho

Othelo José
Fpolis., 17-1-946

..: ...

3 v. 1

e 8 3/4 horas
ll'IAUAll'[E CCRIE

-1
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


