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Reuniram-se, ôntem, cêrca das
17 horas, os bancários í'lortane
politanos afim de, preliminar
mente, estudarem a sua posição
no movimento grevista declara
do na Capital Federal.
Na sede do Sindicato dos Ban

cários, a convite do presidente.
sr. Theodoro Miroski, expôs os
motivos daquela reunlão o ban
cário Sebastião Vieira.

RIO .. 24 (VIA AÉREA) TENDO SIDO ORCANIZADO O MINISTÉ'RIO DO GENERAL GASPAR DUTRA, OS PRóCERES DO
PSD ESTÃO COCITANDO DE ESCOlHER O LIDER DA MAIORIA E OS MEMBROS QUE COMPORÃO A MESA DIRETORA
NOS TRABALHOS DA CONSTITUINTE. UM DOS NOMES LEMBRADOS PARA LIDER DA MAIORIA TERIA SIDO O DO SR.
NERÊU RAMOS, EX-INTERVENTOR DE SANTA CATARINA� QUE. ENTRETANTO, RECUSOU O CONVITE� ALEGANDO MO-

TIVOS POLíTICOS DE CARÁTER NACIONAL.

EM GREVE OS BANCARiaS

o MAIS ANTIG@ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO
,------------------------------------------- ----

Ano XXXI I Florianópolis Sexta-feira I 25 de Janeiro

a presidência da Constituinte
RIO, 24 (Via Aérea) -- Um jornal daquí adianta que a

presidência da Constituinte continua sendo motivo de cogita
ções nos meios políticos. Estava, em tése, acertado que seria
o sr. Melo Viana o indicado para o posto. Entretanto, surgiu,
ontem, o nome do sr. Altino Arantes como candidato de har
monização, acrescentando-se que separados a Câmara e o Se
nado, o sr. Melo Viana seria naturalmente €scolhido para a

presidência do Senado.

o govêrno toma drasticas medidas
NOVA YORK, 24 (United) -- O governo dos Estados Uni

dos está lançando mão de enérgicos expedientes para' redu
-.zir a intensidade do conflito sem quartel entre o capital e o

trabalho, que ameaça ocasionar a depressão economica. As
sim é que a Casa Branca já preparou as determinações para
estabelecer a ocupação dos frigorificos, pois ainda estão em

vigor as prerrogativas dos tempos de guerra conferidas ao

presidente.

Distribuida elD 3 parles
Londres, 24 (United) -- Eis três potências. O relatório es-

o comunicado conjunto anglo- tá sendo estudado por esses
russo-americano a respeito da govêrnos e as recomendacões
"Foi decidido na conferência quanto á atribuição das prin

de Berlim que as embarcações cipais unidades foi adotada.
em bom estado da frota ale- Os submarinos, que em sua

rnã, inclusive as que podem maioria encontravam-se nos
ser removidas para bom esta- portos reunidos, foram repa
do, bem como 30 submarinos, ras e pintados. O Foreign Of
deverão ser distribuidos em fice declarou que o govêrno
partes iguais entre as três po- britânico ofereceu á Franca a
tências e o restante será des- tranferência de certo número
truido. A comissão naval trí- de unidades alemãs da parte
partita foi portanto, criada a que lhe coube. As conversações
fim de fazer recomendações a respeito processam-se entre
no sentido dos govêrnos das I os técnicos navais".

Elaboram uma lei anti-grevista
WASHINGTON, 24 (United) -- Os deputados que apoiam

uma legislação fortemente anti-grevista estão elaborando
um projéto em substituição á lei sugerida por Truman. Esse
projeto talvez ainda seja apresentado hoje. Sabe-se que seu
ponto básico será à reciprocidade das responsabilidades con

tratuais. Em outras palavras, não só os empregadores, mas
também os sindicatos deverão ser obrigados ao cumprimento
dos contratos, punindo-se os sindicatos que não respeitarem
as cláusulas contratuais e proibindo as gréves.

lovas vantagens aos incapazes da F .E.B.
RIO, 24 (Via Aérea) -- O presidente José Linhares assi

nou novo decreto, dispondo sôbre as movas vantagens a serem
cO'ncedidas aos militares da FEB, incapacitados fisicamente.

...

A ALEMANHA SABIA
BUENOS AIRES, 24 (Uníted) -- O órgão socialista "Van

guarda" disse que o govêrno alemão sabia que o presidente
Ramon Castillo ia ser derrubado por uma revolta. Declarou,
ainda, que um espião, interrogado em La Paz, em 10 de junho
de 1943, antes de ser deposto o presidente Castillo referiu-se
ás instruções recebidas da Alemanha no sentido 'de montar
H.ma transmissora na Argentina, depois que o presidente Cas-
t11lo fôsse derrubado. I
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Não será liqUidada
Rio,24 (Via Aérea) -- Divul

gou-se que a Fundação Getúlio
Vargas seria liquidada e trans
ferido o' vultoso donativo do
conde Francisco Matarazzo à

Ira' EE UUEscola de Comércio (AIvares aOS. .'

Penteado". Um membro da di-
retoria da Fundação, porém, Rio,24 (Via Aérea) -- O mi
declarou á reportagem que não nistro da guerra assinou uma

possível a destruição da mes-I portaria designando o general
ma. A Fundação tem o seu pa- Florêncio de Abreu, diretor de
trimonio do qual vive pratica- Saúde do Exército, para ir aos
mente independente até das Estados Unidos estudar assu

opiniões governamentais a seu ntos referentes ao Servico de
respeito. I Saúde.

'

Rio, 24 (Via Aérea) - Os
hancártos de todo o país,
cumprindo a ameaça formu
Iada, resolveram, entrar em

gréve em vlrtude de não ter
sido assinado o decreto que
institue o salário profissio
nal baseado no acôrdo assí
nado com os hauqueíros em

setembro do ano passado,
}[ais de 6.000 funcioná

rios dos diversos estabeleci
mentos de crédito desta Ca
pital, reuniram-se na sede
do Sindíeato dos Emprega
dos no Comércio, para toma
rem a grave deliberação, obe
dientes á palavra de ordem
do Comité Nacional de Coor
denação do }Iovimento, ere
deneíado pelas comissões CR

tad uals, A assembléia trans
correu agitada, sendo, po
rém, a. decisão tomada com

consentimento unânime de
pois que ficou constatado
que o decreto não havia sido
assinado ainda ôntem, .

Por outro lado cêrca de
200 banqueíros, represen
tantes ou credenciados pe
los estahelecímentos de crê
díto existentes no p a Í s,
acham-se reunidos estudan
do a difícil situação criada
em íaee da decisão tomada
pelos flHH'ionários.
('ompareceram á reumao

cêrea de 200 funcionários do
Banco do Brasil que foram
Ievar sua snlldaríedade a

seus colegas (los bancos par
tirulares.
Dessa maneira, possivel

mente, o Banco do Brasil
também aderiu no movimen
to. A atitude dos funcioná
rios do banco -ofíelal nos Es
tados, uma vez que nbo par
ticipnm da greve, depende
rá de cada caso em partíeu
lar e das circunstâncias.

SOLIDÁRIOS
Feita a explanação e debati

dos alguns pontos um tanto obs
curos, resolveram os participan
tes, unânimemente, emprestar
sua solidariedade aos colegas
dos demais Estados, já em greve.

\

*** Conheci o Comandan
te Moreira na Laguna,
quando êle, no «Max», che
fiava a tripulaçõo com os

ares mais modestos dês te
mundo. Um e outro, o

maruio e o navio, consti
tuem um bloco só, de gran
de simpatia, nas minhas
velhas saudades do tempo
de rapaz.
Tenho de memória, bem

nítido o seu tipo físico,
meão de estatura, moreno
de pele, e um sorriso de
cristal na transparência da
bondade que, em homem
de maneiras tão simples,
marcava as linhas àonli
nantes do temperamento..

O Moreira e o «Max»
são indeeligéveis da minha
lembrança como sêres gê
meos.

Desde 1904 até 1936, o

Comandante Moreira exer

ceu a sua atividade na

emprésa de navegação Hoe
pcke.
Honesto e calmo, supo

nho que ninguém lhe viu
no semblante uma ruga
de contrariedade. Esta, é
possivel que lhe ensombre
cesse a fronte no dia em

que se aposentou, após 32
anos de comando. Doente,
ou velho, não sei como Ioi,
A Laguna in teire, estou
certo, queria-lhe bem. Nem
podia ser de outro modo,
visto como ali constituíra
família, e poucos seriam os

legurierises a quem não
tivesse feito um favor,
désees que os- embarcadiços
cosruznarn; dispensar aos

amigos. Ele, porém, era

amigo da cidade tóda. Era
o préstimo em pessoa, o

portador de encomendas,
que nunca se aborrece de
as levar e trazer.

Morto, agora, o Coman
dante Moreira é uma tra

dição que se perde, um

grande coração de velho"
que cessou de pulsar.
Se.iern estas linhas uma

homenagem àquela alma
excelen te, serena, trans
bordan te de solidariedade
humana, a quem o mar

decerto obedecera tantos

anos, por simpatizar, tam
bém, com ela ...

BARREIROS FILHO

4 preSidência da
Caixa Econômica
Rio, 24 (Via Aérea) -- Infor

ma um matutino que os círcu
los ligados á administração da
Caixa Economica indicam que
o substituto do sr. Carlos Luz,
na presidencia dessa institui
ção, em face da sua escolha pa
ra ministro da Justiça, no go
vêrno do general Gaspar Du
tra, será o sr. Ariosto Pinto, an
tigo deputado.

MARCADA PARA HOJE, ÀS
8.30 HORAS

Ratificando a sua adesão ao
movimento da classe, reunir-se
ão hoje, às 8,30 horas, no mes
mo local, os bancários floriano
polenses. Nessa ocasião, terão
oportunidade de receber a so

lidariedade de todos os demais
colegas do Estado e, então,
anunciarem sua atitude aos ban
queiros e seus prepostos.
Espera-se o apôí'o de tôdas as

demais agências de Bancos que
operam em Santa Catarina ao

movimento ôntem iniciado na

Capital Federal. Aliás, à hora
em que realizaram a reunião
preliminar, grande já era (li

número de telegramas, solici
tando informes quanto à atitude
dos bancários nesta Capital e,
até, hipotecando solidariedade.

PROVAVELMEN'VE ÀS 10
HORAS

Possivelmente. depnis de rece

bida a adesão dos bancários do
interior do Estado, .às 10 horas,
será declarada, oficialmente, a

greve dos bancários em S. Cata
rina'. Em Florianópolis, todavia.
segundo estamos dnformados,
mesmo que o apôio que esperam
do interior não chegue, os fun
cionários dos Bancos não com

parecerão ao serviço.
A SITUAÇÃO DOS FUNCIONÁ
RIOS DO BANCO DO BRASIL
Como sabemos, a greve dos

bancários foi declarada pelo fa
to de não terem conseguido o

aumento que, de há muito, vêm
pleiteando. Os funcionários do
Banco do Brasil, contudo, ne

nhuma pretensão. no momento,
alimentam, posto que há pouco
obtiveram o aumento que visa
vam. Entretanto, por espírito de
coleguismo, emprestaram apôio
ao movimento.
Assim é que, ôntem mesmo,

solicitaram de seus companhei
ros de trabalho do Rio de Ja
neiro, informes quanto ao ca

ráter, extensão e propósitos da
greve. Da resposta; dependerá a

conduta a seguir.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sabe' economizar ..

o substituto do eel,
Macedo Soares
Rio, 24 (Via Aérea) - O co

ronel Edmundo Macedo Soa
res que aceitou o convite para
o cargo de ministro da Viação,
será substituído na direção da

Companhia Siderúrgica Nacio
nal, pelo dr. Paulo Martins,
engenheiro chefe de Volta Re
donda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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18 M "6AliNE I' Londres, (De H. R. país membro do "Big A nota soviética, assi-II J.I • Schackiorâ, da United Three" ataca publica- nada pelo sr. Gromyko,
: Press) - O gabinete bri- mente outro. Os delega- dizia que "a presença de

I ! tânico reuniu-se esta ma- dos da Russia e da Ucra- tropas britânicas na Indo-
......... ••••••••• ntiã a fim de estudar a nia solicitaram ao Conse- nésia e Gri_5t ia causa

proposta russa ao Conse- lho de Segurança que in- grande tensão e pode ter
lho de Segurança das Na- vestigue a ação dos inqle- qranes consequências". O
ções Unidas sõbre a per- 1 ses na Iruionéeia e Gré- sr. Gromyko acusou os

manência das tropas in-I cia, pois os britânicos, ingleses de intervirem, nos

glesas na Indonésia e Gre- com sua atitude, amea- assuntos internos da Gre-
cia. A proposta russa caiu. çam a paz mundial. cia. Idêntica acusação foi
como uma bomba em Lon- Acredita-se que a pro- feita aos russos, há dias,
dres. Segundo se diz, as vos ta soviético-ucraniana no caso da Pérsia. A nota
relações anglo-soviéticas não passa de uma repre- de Gromyko pedia ainda
entraram assim num perio- salia pela apresentação ao Conselho de Seguran-
do crítico bem como o re- por parte do govêrno per- ça que estudasse esta
cem-iormaâo Conselho de

r
sa da pendência russo- questão "e que se tomas-

Segurança. Pela primeira persa ante a Assembléia sem as medidas necessá-
vez, depois da guerra, um das Nações Unidas. rias atinentes ao caso".

x

HORÁRIO
,\ partir do dia IOde fevereiro de 1946

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto AlegTe)
2as. e domíngos s Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e lHo de Janeiro)

TESTE: Um estudante tendo de
decorar por dia, sucessivamente,
um verso dos Lusíadas, durante 6
meses, em que canto acabará?
Resposta - Num canto da Colô

nia Santana.

x x

TODAVIA: Era um Imbecil, toda
via muito bonainho. Agradeceu
muito o ótimo almoço, todavia
achára-o intragável,
O lente elogiou muito o exame

do mancebo, todavia deu-lhe zéro.
x

x x

A PAIXAO FATAL OU LÁGRIMAS
DE PAI (palpitante romance em

fascículos)
- A sua filha fugiu, excelentissi

mo senhor Marquês! pronunciou o

fâmulo.
Vertendo lágrimas que lhe escor

riam pelas faces emaciadas, grossas
como punhos, o coração alanceado
de dor pungente, o velho marquês
tínha, porém, de corresponder ás
tradições de sua alta linhagem e,
cavalheiresco e hierático, disse ma

jestosamente ao lacaio:
- Que vá prô diabo que a car

regue!

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

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

Florianópolis, de de 194 .

Nome por extenso ' .

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .x

x x

x

x x

ROMANCE MODERNO: O fun
cionário ao requerente: - Impos
sível, caro senhor, absolutamente
impossível. A última palavra é
NÁO!
Buscando o lenço, o requerente

leva a mão, sem segundas intenções,
ao bolso de trás.

.

E logo, de novo, o funcionário:
..
- Bam! ... Qué dizê né!. ..

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

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

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

transporte de que se utili2iarão.
Cartas, por obséquio, ii Caixa Postal 139 ou

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

endereço. f ':,,;�__ �_. -.'

x X
I

"A ECONOMIA É A BASE DA
PROSPERIDADE" - Jacob Fuad
Cohen, DD. Presidente do Banco
Internacional ...

x

x x

POEMA: Duas vez dois igual a

quatro. Duas vez quatro - feijão
no prato.
Feijão tá caro pra xúxú.
Eta vida besta ...

Dissolvido O Conselho N. do Trabalho
F�io." ZE.) - Reuniu-se,

ôntem, no Ministério do Tra

balho, o Conselho Nacional do
Trabalho para tomar conheci
mento do recente decreto-lei que passou a orgão autôno�o.
que criou o Conselho Superior . Falo,u .0 sr. Oscar Saraíva,
de Previdência Social. Em vlCe�pleSIdente �o Conselho e

consequência da nova organí- I
presidente da Câmara de Jus

zação dada á Justiç.a do r!.·r�_ t tiSa, agradecendo a co_opera
balb o. foram dissolvídas a Ca-rçao de seus companheiros e

:ra de Previdência Social e auxiliares.

oãmara de Justica do Tra
balho, que compunham o Con
selho Nacional do Trabalho,

I Panair do Brasil S. A.
I

o mELHOR DOS mELHORES

l\folor a óleo ,

cru
VENDE-SE um mares "Cli

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. Tratar com Síd
nei Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134,

16a. Circunscrição de Recrutamento
Atiso aos cidadãos da classe de 1924

Os cidadãos nascidos entre Iode 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.
Flo:rianópolis, 11/1/46.
Teu. Cel. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. R.

Novida!.e;_a���as-=.,I FIGURINOS
nossol MODERNOS

IO D��I�nI?O .

I Redaçào e Oficinas ii rua Jt):Jr�
Pinto n. 5

, DIRETOR DE HEDAÇÃO: I!'

I A.. Damasceno da Silva f.

I ASSINATURAS t,
Na Capital

Ano CrS 80,0a.
.

Semestre CrS 45.0&'
Trimestre .. ,. CrS 25,00'
Mês . . . . . . . . . . CrS 9,0&
Número avulso CrS 0,4&
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,5& '

No interior

!
Ano ........ , c-s 90,00 I
Semestre. . . .. Cr$ !';q,OOI

1
Trimestre .... c-s 30,00'
Número avulso Cr$ 0,50'

, Anúncios mediante contrato-
I

I'
OS originais, mesmo não
publicados, não serão !

devolvidos. I
. A direcão não se respon-

"
sabiliz'a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

I Visite, sem (ompromissos I
I LI!�l����:���A i
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

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

Gentilezas do
Embaixador
Rio

.-

<-A. N.) -- Notícias
vindas do exterior, dizem que o

embaixador do Brasil, em Bo

gotá, sr. Carlos Moniz Cordillo,
ofereceu um almôco aos mem

bros da missão que represen
tará a Colômbia nas cerimô
nias da posse do presidente Eu
rico Gaspar Dutra. A dita co

missão será integrada pelo
presidente do congresso, sr.

Eduardo Fernandez Botaro e

do representante do general
German A. Campos, os quais
se reunirão aquí ao sr. Alfon
so Arquijo, embaixador colom
biano no Rio.

---_-----

. RETIRARAM SUAS CA.N[)J- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusive as
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares cat ari
nenses, - em vista da certíssí-
111::> vitória do aperitivo KNOT.

Informações úteis
FAR"}IÁCIA DE; PI.A:\TAO

Estarão de plantão, durante o dia. aos

domingos e Fer iados do lTILS de fevereiro,
as seguintes farmácias:
Dia 3 -r-: Rauliveira Rua 'T'rajauo :

Dia 10 -- Santo Agostinho Rua Con-
selheiro .:\laft-a;· rr.
Dia li - Esperança - Rua Conselheiro

Mafra:
Dia 24 - Xelson Rua Felipe Schrnidt.
II scrvico noturno será efetuado pela Ear

mácia Santo Antônio, à rua João Pinto.
TELEFOYES ;\IAI5 :\ECES51TADOS
Bomheiros .. .. .. . . .. 131'>
Polícia . . . . . . . . . . . . . . 1033
Delegacia Ü. 1:'. Social 1578
_\laternidade "........ 1135
Sznta Casa...................... 1036
Casa de Saúde S. Sebastião .... '.. 1133
Hospital Xer-êu Ramos .......•.. 706
Assistência Municipal 1664
Hospital Xlilitar 1157
]40 B. C. 1530
Base Aérea 786
j' B. L A_ C. 1593
Capitania elos Portos. . . . . . . • . . . . . . ] 3811
16" C. R. 1608
Fôrça Policial 1203
Penitenciária .. _ _ . . . . . . 1518
"O Estado II

••••••••••••••••••••• ] 022"
".A Gazeta" J 656
"Diário da Tarde" 1579
L. B. A. 1643
Emp. Funerária Ol'tiga. 102";1

(Americanos, Franceses,
Mexicanos, Argentinos).

REVISTAS TÉCNICAS
Estradas. Arquitetura, Rádio,
Eletricidade, Jardins, Mecânica,

Contabilidade e Finanças),

LIVRARIA ROSa
Rua Deodoro, 33

FLORiANÓPOLIS

Interessa ao s agrô
nomos e veterinários
Rio, �E.) - o Serviço

de Documentação da Agricul
tura promove para 1946, o

prêmio de Cr$ 3.500,00 para o

melhor trabalho sôbre "for
mação e trato das pastagens".
Poderão concorrer agrôno

mos e veterinários com estudos
sôbre o tema acima menciona
do.
Quaisquer informes sôb... o

concurso de monografias, cujo
prazo para entrega de origi
nais expira a 30 de agôsto,
poderão ser obtidos direta
mente no referido Serviço.

CASA -- VR$ 400,O�
Precisa-se de uma até CF

400,00, Aluguéis adeantadc'
Informações fones 1022 e 136
uo Caixas Postais 240 e 27\

f� �
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Tênis Clube -- Dia 27 -- domingo -- Soirée de Verão com inicio às 17
Dia 3 de fevereiro -- Soirée, «Ensaio Geral para o Carnaval» ..

�
Líro

horas ..

j Vida SociaU

Comemora mais uma prima
vera hoje, a srta. Paulina Va
notti.

x

Faz anos hoje, o jovem Fran
cisco Carlos, filho do sr. João
Maria Ferreira.

x

A galante menina Wanda,
"'filha do sr. Argemiro Guima
rães, festeja hoje mais uma

primavera.

ENLACE:
SOUSA - ANDRADE

'" * *

)fOVUIENTO DOS PASSA
(-:EIROS DA PANAIR DO
BRASIL S. A., EM FLORIA-

NÓPOLIS
DIA 23

Com destino a Pôrto Ale
. gre: Alberto Dallagnol.

Procedentes do Rio de Ja
neiro: Henrique Rupp Júnior,
.Maria Assunção Rupp e Pau
lo de Oliveira.

DIA 24
Com destino ao Rio de Ja

neiro: Altino Vieira, Ana Ca
",rolina Serrão Vieira, Oscar de
Sampaio Quentel, Alda Perei
ra e Plínio Aurélio da Rocha.
Procedentes de Pôrto Ale

� �re: Laura Olilabal de Bunge.

.rQuerem voltar
ao trabalho

ACUSADOS OS MAGNATAS 'Religião
DA INDUSTRIA AMERICANA

PIISSllREMOS D vIDa
IPfRTIlNDO BOTÕES? ENTRE I VIDI E I

MORTE • I CORIGEM
DE UMI MULHER

Catolicismo

O SANTO DO DIA
A�IVERSÁRIOS: I ruinar totalmente o povo, obtendo 25 de Janeiro
DR PAULO CARNEIRO Pittsburgh, 23 (U. P.) - O sr, situação de desemprego para mi- lucros com isto, sem controle al- Conversa-o de São Paulo'

. Phi llip Murray, presidente do Con- lhões de pessoas; é que aMim esses gum e com regime d,e inflação, Eles
Aniversaria-se, hoje, o hu- gresso das Organizações Indus- magnatas poderiam obter trabalha- estão dispostos a acabar com o siso, Paulo - ou como se chamava

manitário e habilíssimo mé- triais e dai União dos Operários na dores com salários mesquinhos e tema Iib contratos coletivos de tra- então - Saulo haurira ao lado
dico Dr. Paulo Carneiro re- Indústria do Aço, acusou os magna- explorados em beneficio de suas balho e colocar-se acima das leis, do saber transmitido pelos
side�te na cidade de Laguna. j

tas da. indús�ria norte-am.eri��na empresas. Afirmou também que "a não respeitando a justiça nem a' grandes mestres de Jerusalém,
,

de terem urdido a trama diabófica crise pela qual a Nação atravessa equidade".
x. .

entre si para causar a depressão é muito grave". Mais adiante dís- Disse ainda que "seu propósito um ódio implacável aos crís-

Transcorre, hoje, o anIver- econômica e salários reduzidos. se que (IS capitães da indústria é obter a rendição incondicional do tãos. Empregou tôda a sua

sário natalício da s.ra. Edith Eles desafiaram o govêrno norte- norte-americana pretendem destruir povo e do govêrno norte-amerâca- energia para perseguir os dís-
Bernardes. americano e a vontade do povo" os sindicatos operários, provocan- no. Eles põem .em perigo nossa cípulos de Cristo, querendo as-

x
porque preferem que exista uma do greves e o cáos econômico e ar- instituição democrática".

sim sufocar nos seus inícios a

Festeja seu aniversário na- l' Os preJ·ul·zos da Igreja nascente. Quando julga-
talício hoje, a sra. Francisca va ter alcançado o seu fito na

Aragão. lo reve �I· deruPrgl·ca cidade santa dos judeus, diri-
x i) gíu-se para Damasco para lá

Nova York, 24 (Uníted) prender tudo quanto professa-
Dia a dia agrava-se a situa- va a fé católica. Mas em cami

ção com a greve monstro dos nho para essa cidade teve uma

trabalhadores na indústria si- visão que determinou sua con

derúrgíca. Todos os produtos versão. Não pôde duvidar da
em que a matéria, prima é o realidade da visão; pois, como
aço apresentam a possibilidade prova fica-lhe uma cegueira
de desaparecer. Até as fábricas que o obriga a pedir auxílio aos

de pneus estão na iminência companheiros de viagem. Estes
de ficarem paralizadas em vis- levam-no para Damasco onde
ta da falta de fios de aço utí- Paulo permanece durante três
lizados no fabrico dos cober- dias em oração. Ao cabo dêste
tores. prazo é visitado por um sarce-

I dote que lhe restitue, por or

dem de Deus, a luz dos olhos.

I Paulo está tranformado no fu
turo Apóstolo das Gentes. O
ódio cedeu ao amor. O persegui
dor será o propagandista mais
fervoroso. E no fim de sua vida
S. Paulo poderá afirmar que
trabalhou mais do que os ou

tros Apóstolos.

Realiza-se, hoje, na residên
cia do sr. Waldemar Chadre:n,
o enlace matrimonial da srta.
Cecília Vieira de Sousa, pro
fesora normalista, com o sr.

Cassúl Figueiredo de Andrade,
funcionário federal.
Servirão de testemunhas,

por parte do noivo, no civil, o

sr. Ivo Côrte e sra. e no reli-
gioso o sr. Nerací Nunes Ne-l-

------

ves e srta. �raci MOJ:?�; por Amontoadas
parte da noiva, 'no CIVIl, o sr.

"Valdemar Chadren e sra. Ida- d-tília Azevedo, e no religioso o e

t.
sr. Francisco Medeiros e srta.

·r

Lélia Medeiros.
,

.

'. Os noivos seguirão para
Curitibanos, onde vão fixar re-
sidência.

CONSELHO DE BELEZA
Escovemos o cabelo todos os

dias com escovadelas longas e

O ISO das bases anglo-americanas �:�;�E:s:::::::: d:
Washington, 24 (United) - Ignora-se ainda até que pon- amendoas doces, v a s e l i n a

O projetado acôrdo anglo- : to ficarão abertas as bases ao branca e suco de limão, em

norte-americano para abrir as
I

tráfego comercial. Até hoje es- partes iguais, branqueia a

bases estadunidenses nêste he- tava convencionado que as li- cutís, sendo indicada também

misfério ás linhas aéreas mun- nhas aéreas comerciais têm o para as epidermes secas e pa
díaís estabelece garantias con- direito de voar sôbre as bases ra as que desejamos bran-

Nova York, 24 (United) tra qualquer interferência á e aterrisar para tomar com- quear.
200 mil operários dos Irigorí- defesa norte-americana. O re- bustíveis e fazer reparações. A Si o �belo tem te.ndência
fICaS, estão realizando enten- ferido acôrdo foi formulado na Pan American Airways fica para /Hcar seco, apliquemos
dímentos com o govêrno ;)ara Conferência de Aviação Civil reservado o direito de embar- nele/banhos de oleo nesta pro
regressar ao trabalho a fim em Bermudas e encontra-se cal' e desembarcar passageiros �rçã?: .tres partes de aZ€litede impedir que a população atualmente em estudos nos nas bases. de olíveíra para uma de 0.€0

fique sem carne. departamentos da Guerra, de castor.
Truman por sua vez decla- Marinha e do Estado.

I
Um instante de descuido ou

t TOU que ocupará todos os frí- O projetado acôrdo estabe- de negligência na ocasião de

'! . �oríficos que continuarem te- lece que as linhas aéreas dos Drs. sentar-se uma dama é sufi-
,

I íhados depois do próximo sá- países que não sejam os Esta- Aderbal Ramos ciente para deitar a perde!" a

l'IJado. Ao que parece, trata-se dos Unidos e a Grã-Bretanha I da Silva reputação dessa dama.

pj .. de uma pressão direta do go- também podem obter direitos e
Uma dama de trinta e cin-

� vêrno sôbre os industriais, a de aterrísagem nas bases, ar-
I

João Batista I
CD anos que meça um metro e

, fim de facilitar um entendi- rendadas por 99 anos. Entre- setenta e cinco centímetros

I� mento com os operários. tanto, as autoridades estadu- Bonnassis deve pesar em média setenta e

F Os entendimentos para a nidenses reservam-se o direito ADVOGADOS I
dois quilos.

Suspensão da greve estão sen-
I de negar a entrada de a víões

* * *

181�� LedO realizadDs entre a ACIO e comerciais quando as círcuns- RUQSa�el��eTe7:�n;��il 34, RECEITAS PARA SEU'

k w�s Clark, representante do tâncías militares assim [ustifi- PALADAR

7\ preSIdente Truman. quem. _ aia Sopa de Parmentier

�� t

o que nos informa um famo

so homem de ciência e as

opiniões de várias persona
lidades de projeção mundial

sõbre os efeitos, potenciali
dade e futuro da recém-

Um paraquedista america
no pede abrigo a uma mu

lher francesa, pela morte
de cujo marido êle era res

ponsável. Leia como ela
enfrentou com coragem e
fé o sinistro dilema.

utilizada energia atômica.

Correio Lageano
Venda avulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

E outros 24 artigos da atua

lidade e interêsS8.

Camisas, Gravatas, Pijame.
Meiaada. melhores, pelos me

cores preço••6 na CASA MIS
CILANEA -Ruoe. Mafra, 6

FEMiN

o QUE SE PENSA DA

I
Em uma sopeira coloque-

MULHER mos alguns pedacinhos de
* * * pão tostado e duas colheradas

As mulheres possuem um 1 de manteiga.
talento inimitável para exprí- Separadamente cozamos al
mirem os seus sentimentos I gumas

batatas com um ramí
sem empregar palavras dema- �ho de áípo, salsa, louro, tou
siado vivas; a sua eloqüência

I
cinho e um pouco de noz mos-

está principalmente na voz, no cada. .

gesto, na atitude e no olhar. * * *

H{)1U)11,é de Balzac
* * * AS DONAS DE CASA DEVEM

SABER QUE:
OS molhos que levam leite

não devem ser salgados até o

último instante, pois, assim, se
evita que o leite se coalhe.
- O peixe não inteiramen

te fresco contém toxinas su

mamente nocivas e, ás vezes,
muito perigosas.
- Quando uma caçarola

adquire por dentro uma côr

víolacea, pôde-se devolver-lhe
a côr primitiva friccionando-a
com sal grosso embebido em

II MIUS COMOVENTE
HISTÓRia DE AMOR 117

piúlN/lS

vinagre.

Homenagem dos
motoristas ao

gral. Outra
Rio, 24 (Vi a.Aérea) ,

Os
motoristas homenagearão o

general Gaspar Dutra rio dia
da posse, organizando um lon

go cordão de automóveis, os:

quais estacionarão dêsde a re

sidência do general, situada
no bairro do Leme, até o Palá
cio Tiradentes, onde se verifi
ca:':§. a. cerimônia.

o incrível drama de um em

pregado de circo que entrou
na jaula dos leões, para
cumprir uma promessa fei
ta à esposa morta.

cêrca de
de

2 milhões
sacas arroz

1 VEEMENTE APÊLO DOS
Goiania, 24 (Via Aérea) -I FAZENDEIROS

Revela-se que o arroz amon- Goiania, 24 (Via Aérea) -

toado nos centros produtores A Sociedade Goiana de Pecua-

IIde Goiaz, já atinge, sem qual- ria dirigiu veemente apêlo ao

quer exagero, a 1 milhão e 500 ministro da Fazenda para que
mil sacos de 60 quilos cada venha em socorro dos fazen
um. Essa crise é atríbuída á deíros e criadores, de Goiaz,
absoluta falta de negócios. ! atingidos pela críse financeira
Não há interesse por parte dos que ameaça a estrutura eco

compradores e o mercado está I nômica de tôda a região. No
totalmente paralisado. A si- documento é exposta a situa
tuação anormal porque passa ção angustiosa dos pecuaristas
atualmente a lavoura goíanía goianos, compelidos a satísfa
já se reflete, de maneira assus- zer compromissos assumidos
tadora, nos estabelecimentos em época de excessiva facíli
de crédito, pois segundo. é do I dade de crédito, quando agora
conhecimento público, os títu- os bancos se retraem, adotan
los vencidos se amontoam I do a política de mão fechada
prestes a serem levados a pro-! para dar e de mão aberta para
testo judicial. receber.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Beldroega
(todo o ano).
Sementes - pêso por litro

600 grs.; 1 grama contém . . . . (Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
2.500 sementes; longevidade, A N O L E T I V O' DEI 9 4: 6
7 anos. Semear em qualquer CURSOS: Comercial Básico
momento do ano a lanço ou Técnico de Contabilidade (1° ano)
em linhas; em terra fôfa, síl í- Contador (2° e 3° anos)
co-argilosa e bastante rica, Ciências Econômicas.
A colheita se faz o ano inteiro. INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
conservando-se sempre fresca. Básico - de 1° a 15 de fevereiro
Beterraba - "Roxa cornprí- Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro

da" (todo o ano); "Redonda Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
chata de Egito" (todo o ano); Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.
"Rainha das pretas" de for- MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
matto oval (todo o ano). INÍCIO DAS AULAS - 15 de março
Sementes - peso por litro, AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

250 grs.; 1 grama contém 50 ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI
sementes, reunidas em glome- CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
rul os de 3 a 5, que se semeam MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DEl
assim mesmo; longevidade 6 LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA
anos; tempo de germinação, BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
6-8-14 dias; poder germínatl- 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

va, 149% (calculado sôbre 100 bro de 1945).
glomerulos de 3-5 sementes). INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Às
Precisam-se 50 gramas de se- 19 HORAS.
mentes para semear 100 m2.
que rendem mais ou menos

250 kgs. de beterrabas.
('onselhos culturais - sólo

fôfo, nutritivo, argilo-siliçoso
surribado a 35 cms. de profun
didade e tendo recebido estru
me orgânico no ano ou na cul
tura anterior. Adubação com

plementar - 4 kgs. de escorias
de Thomaz e 2 kgs. de sulfato
de potássio além de 2 kgs. de
salitre do Chile distribuidos
em diversas vêzes por ocasião
dos desbastes. Evitar o estru-

• me fresco. Semear em Unhas
distanciadas de 30-40 cms. En
terrar as sementes a uma pro
fundidade de 2-4 cms. confor
me o solo seja leve ou compac
to. Desbastar uma primeira
vez a 10 e un1a outra vez a 30
cms. de distância. Regar e ca-

pinar como de costume. Colher
quando as beterrabas redon
das tiverem alcançado o .díâ- i

metro de 10 cms. e as compri
das o de 5 cms. Conservá-las
cobertas com areia em lugar!
fresco, depois de cortadas aSI SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃOfolhas e a raiz, própriamente MARÍTIMA

çdita. Semear em caixões ou aI- IMPos'ro SINDICAL F'ARMACIA ESPERAN A
f'obres, quando a beterraba de- O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE- •• 1'8I'.�.tt.,., NILO LAUt!t
ve. su_ceder a o�tras cul�uras. GAÇÃO MARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco '0.. 46 _ 30 ••• _alia .... _ .........

Se.mela-.se, entao, em l�nha.si andar, salas 4, e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem ] ..._ ._-.. • ........... - .._� - _. --

d d d 10
'

....__ ...:stancIa as e ems. a ra- .Instítuído velo decreto-lei n. 1.402, de 5 de julho de 1939, ten- ...... t _� ........
zao de 3 gramas de sementes do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba- .� _

por metro quadrado. Desbasta- lho, Indústria e Comércio, conforme carta síndícal assinada
se a 3 cms. de modo que. em

em 29 de maio de 1942, comunica às firmas c empresas que
�ada metro quadrado .c�lbam pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que'200 mudas, que sao suftcientes:

o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
para 20.-25 m2. Tra�splantam- pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
se depois da formaçao da 3a ou SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
4a folha. Aparam-se. a� pontas janeiro, segundo di.spõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolída
das folhas

_

para diminuir a ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
transplantação. NUIl� se deve de 1 de maio de 1943, e respectiva. tabela constante do art. 580
-c?rtar a ponta da raiz das va- da reteríc.a Consolídacâo.
nedades compridas. 'I'rans-

-

plantar por meio do plantador ..;II,;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;..;,---.....;;;.;;;;;.,;;;;;....;;;;......;;;;;.;..---------�Ie cuidar que a raiz desça abso- I CONTA CORRENTE POPULAR
lutamente direta. II Juros 51/2 a. 9. - Limite Cr$ 3O�OOO,OO

� Movim•• tação com cheques '

(\'/qLg,'4� Banco do Distrito Federal 8.4. �I. -�

CAPITAL: CR$ 60.800,000,00 �I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

IRua Trajano" 23 • Florianópolis

Notas rurais
"Dourada"

VENTILADORES
Vendem-se doi. ventiladores alac

tricoB, granM8, PQl'Q' cima da me

sa ou parede, sendo um oilcilante,
proprioa para escritório, barbea
rias, c(tf.. , etc. Tratar na rUQ Al
mirante Lamego 15.

de IMissão militar bras�!!el!t!� !����!
Washington," (U. P.) vista com a imprensa, o sr.

O secretário de Estado em Acheson disse que cada missão
exercicio, sr. Dean Acheson, será limitada a 10 membros,
revelou que as missões milita- devido á deficiencia de aloja
res de 16 países aliados, inclu- mentos.
"sive () Brasil, estão começan- Serão estabelecidos 4 ropre
I do a chegar a Berlim, a fim de sentRn+oc: em cada zona de
I estabelecer ligação com o Con- I ocupacão de Berlim.

Academia de Comércio
Santa Catarina

LA(ERD�JReassumiu sua clínica, nesta .. Capital, o dr. Savas �

Lacerda, o to-rino-laringologis ta. I
Dr. SAVAS

EDITAL

AUTOMOBILIST48
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rve , 13�

,

FILHA I MAE I AVO I
-

TOCiftS cleve »- usar aI
(OU REGULADOR VIEIRA:

A MULHER t:VI r ARA DORES

Alivia as Cólicas Uterina9
Emprt:'gli-�e com van'tagI:'UlPd

ra cnwbl1ter &8 Irff'guiaril1hdt' ..
das funções pe!'iódicaPl das �I:'"

uhcrus. É catruante e regulador
desses Iunções.
FLUXO-"EDATINA, pt'11i 1'1.11\

comprovada t'f·icácia, é muito re

ceítada. Deve ser usade com

confiança.
FLUXO SEOATINA eocnnl.rlH�otó

em toda parle.

ESCRITÓRIO JURíDIÇO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

V'endas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

Endereço telev:ráfteo: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

Sedas Cosímírcs e Lês

" C,ASA SA.-rA. 'a(OSA
1 · ORLANDO SOA RPF�LLl

.

Bua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone lãl4 (rede Intern�)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg .. : «Scerpellí» --- Florianópolis

J
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"Estatistica VIAGENSll'IOVOIEX'fO I)E IJUPORTA·
eÕES BRASILEIRAS

No
�

período compreendido
entre janeiro e setembro de
1945, as nossas importações

. de mercadorias atingiram o

valor de Cr$ 6.449.857.000,00,
ou sejam Cr$ 885.776.000,00 a

mais sôbre igual número de
meses de 1944.

Os produtos manufatura
dos mantiveram predominân-

. da quase absoluta sôbre o to

tal dos outros produtos, embo-
ra aquêle que mais pesasse
nas importações do país fosse
o trigo em grão, secundado pe
Ia gasolina.
As principais mercadorias 1

importadas no período supra
mencionado de 1945 foram:

Máquinas, aparelhos .

Cr$ 623.948.000,00. Farinha de
trigo Cr$ 193.259.000,00. Car
vão de pedra Cr$ 174.895.000,00.
-Celulose c-s 133.934.000,00.
Bebidas Cr$ 130.415.000,00. Va
gões o-s 121.283.000,00. Fo-
lhas de Flandres .

Cr$ 115.563.000,00. Óleos lubri
ficantes Cr$ 11,.2.30';).000,00. AU-Itomóveis c-s 111.291.000,00.
Trilhos e cremalheiras

,Cr$ 108.964.000,00. Óleos com- ....._..�.....�w....w......

(-'O
...

N
...

T-R-I-B
...

U
....

A--'
..•......-............

bustíveis Cr$ 106.068.000,00. para a Caixa de Esmolas a08 Indi-
Cimento Cr$ 104.711.000,00. e-entes de FloTianóvoltR.

fpolls. -_ Joinvile
Saídas - 2 hvra. da

madrugado

I JOinvile-·Fpolis.

I
Saída. 9 hora. do mnnhii

Informl::lções nesta
re aaçâo
--

CURSO DE HUMaNIDaDES
(Ginásio noturno em um ano)

Exames de licença do artigo 91 (madureza). la épo
ca em outubro, 2a época em janeiro.

IHPLOJLt GIXASIAL válido em todo o país, -daudo
direito ao Curso Colegial (Pré).

Idade: completar 17 anos até 30 de junho de 1947.
J'Iatrícula: de 1 a 10 de fevereiro, das 18 às 19 horas.

Rua Trajano, 36.

Nota: No ato da matrícula pagar-se-ão Cr$ 190,00 e

se apresentarão duas fotografias pequenas de identifi

cação.
Reabertura das aulas: aos .11 de fevereiro.
Mais informações com o diretor

José Warken

Colégio Catarinense
1°) - Exames de aãmlssão ;

a) - Inscrição: dias 15 a 29 de Janeiro.

b) - Exames: Dias 1 e 2 de Fevereiro.

20) - Exames de H época:
a) - Inscrição: Dias 15 a 29 de Janeiro.

b) - Exames: Dias 1, 2 e 4 de Fevereiro,
3°) - Matrícula prura o ano letivo de 1946:

a) - Para, o Curso ])fédio: dia G de Feverelro,

b) - Para o Gínásto e o Colégto e Dias 1 a 10 de

Março.
c) - Nota:

1) - Depois do dia 10 de Março não haverá prazo
para Mo matrícula.

2) - Por ocasião da matrícula será paga a primeira
prestação e mais taxas.

3) - Mais informações na Seeretãrta do Estabele
cimento ãtàríamente das 8 às 11 e das 14 às
17 horas.

1

. ESCRITóRIO JURÍDICO COMERCIAL
AII5!Untoll: Jurídicos -- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereça. Te!. ELIBRANCO - LAJES .- Santa Catarina
Consulte nosso Organiznção ont",s de .e decidir pela com

?ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.tado ,

Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMÂRGO BRANCO �
ADVOGADO

RUJ FreI Bogério. 54 - CaiX2 Postal 54 - Fone 54

1 - que para cada oito

jmortes repentinas de homens,
apenas ocorre uma de mulher.

2 - que o tambor é de ori- i..;.._.... �_-:- _

gem árabe, tendo sido introdu- Ao� sofredores:zido na Europa pelas invasões �

'muçulmanas do século VII. Oro. L. GALHARDO-Ex-mé-
dica do Centro E.p'írita Luz,3 - que o olho humano é
Cori iode e Amor. comunica

uma verdadeira bateria elétrí- à mudança do .eu con.ultó-
ca, pois enquanto sua parte rio para a Rua do Senado,
anterior tem eletricidade

PO-j
317 -- 2· andor. Ria de Ja-

. neiro, onde paatla o oferecersitiva, a parte da retma pos-
o. lIeu' préstimo•• Escreva de-

súe eletricidade negativa. talhadomente -- nome. fda-
4 - que há uma lei inglesa de. endereço e envelope .e-

que proíbe terminantemente a lado para a re.pç.ta.

representação de Cristo nos

cinemas e teatros; e que, por
êsse motivo, só excepcional-.

mente o famoso filme "O Rei
dos Reis" obteve licença para
ser exibido na Inglaterra.

5 - que, na Grécia antiga,
havia mais de uma centena de
formas de govêrno, tendo mui
tas cidades, ás vêzes bem pró
ximas umas das outras, regi
mes bastante diferentes; e

que, assim, Esparta possuia

I regime monárquico, ao passo
que Atenas, distante dela ape-

I
nas 40 quilômetros, era uma

democracia do povo.
6 - que, certa vez, apresen

tou-se na Casa da Moeda, em

Paris, um indivíduo oferecen
do 76 quilos de ouro á venda;
que, interrogado sôbre a ori
aem de tão preciosa mercado

�ia, respondeu havê-la fabrica-
do; que, na França, em virtu-

Aq4Dci.,a,a li Rep....entaçÕM em

de de um edito do Cardial de G""",

Richelieu, ainda em vigor, é M<1triz: Florianópo!i.,.
proibida a fabricação dêsse Rua João Pil1to, n. S

. Caixa Poetol,. 31metal precioso; e que, em ViS; FiliaL CrHciúnlo
ta disso, o ouro apresentado a Rua t'loriano Púzoto, ./n
venda foi apreendido porque, (Eou. PI'6priul"
segundo os têrmos decisivos Tell&qramGII: '"PRIMUS·

, -

devei Ao"'''' '-.. GCHI principoi.do texto legal, "não eveis sa-I ...... unio{oloe do E.ta.d"
ber fazer ouro". 1 _

Mala;e carrinho
Vende·se· um, para cnanca,

com pouco uso e artigo tino.

Idem, mala armário, em bom
estado de conservação, de soli-

MINISTÉRIO DA EDUCA'10 E dez invulgar e muito uti! para
., caixeiro viajan te,

SAODE Preço: Carrinho Cr$ 306,00
Escola Industrial de Mais Cr$ 500,00

Florianópolis Ver à rua' Deo:ioro nn. 18
Chama-se a atenção dos idne- O PRECEITO DO DIAteressados para o edital

abertura da inscrição para os

exames vestibulares aos cursos

industriais e de mestria desta
Escola, publicado no Diário
Oficial do Estado, de 14 do

corrente, à pago S.

INFE ::çÃO FOGAL
Os germes existentu nas cavida

de. dentária_ e no_ abcessos da.
raíze., pad.rn determinar, em Ór·
gB08 distontee, mole. bem graves.
Exemplos: afecções dos seio. poro
naaaia, ouvido médio, olhos, amí
dolos, farinqe, esôfaqo, estômaqo,
intestino. fígado, ring. cOl'ação.

A articulações. nervos, cérebro. SóMóveis de ço, Arquivos e
com o tratamento do. dentes taill

Cofres aSYNTHESIS») afecções podem .er curados

D· t 'b'd" I
Mande fazer uma radiografia dos

I IS ri UI ores. d.ntes. quando houver dúvida Sô-

I ALMEIDA,
BASTOS & elA. bre a caU8a de alguma de.sos do

Felipe Schmidt, 2 - lo and 6nca. SNES

Copynghl da
TheHAVE tOU H/ARO !ln�

FESTA DE N. S, DO ."
IPARTO Edital de Matrlco ii

Grupo Escolar
«Lauro Müller))

I

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

J:<.ua Felipe Schmidt, 21

(Sobrado)
Florianópolis

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Técnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rcídios, Ampli

Hcador·es-Tranllmi.1lores
Material importado direta

mente dos U. S. A
Proor ie tár io

Otam -r Georges Bonm
Electre - 'I'ecrríco - Profissional

formado na Europa
Florianópolis

�ua JOÊio Pinto n. 29 .- Sob.

MATRiCULA

Irmandade Beneficente de N. S.
do Ros�rio e S. Benedito

De ordem da Me.a Admim.i:ra
tiva detlta Irmandade, convido to

dos os nossos Irmão. e demais

Fléis, paro a.ilistirem dS festivi
dades em Iouvoe de Nossa Senhora
do PARTO. a lIe realizarem em

no.aa Igreja e que constarão de:
NOVENAS nos dias 25, Z6 e 27

da janeiro, �. 19,30 hora•.
MISSA no dia 27 de janeiro, do-

mingo, à� 9 horas _
. ,

A Mesa Adminiatrativa desde la
agradece a tcd e s os que compar�
cerem o eates ato .. de ri c••a Reb-

gião. •

Con.i.tório em Florümópolis, 20
de janeiro de 1946.

.

J. CARDOSO, Seoretcírio.

MACHADO " elA.

Acha-se aberta a matricula
no (Truno Escolar "Lauro Mül

ler". a partir do dia 25 do cor

rente, das 8 ás 12 hs., sendo

que, nos dias 28, 29 e 30, el�
estará aberta aos novos ca -idí

datas.
Deverão, os que se destina

rem aos lOs anos, apresentar
certidão de nascimento e rtes

tado de vacinação antí-varíó-
lica.
No ato da matrícula, 05 srs.

pais serão convidados a se íns

creverem como .;ontribt.'Íntcs
da Caixa Escolar, com Cr$ ..

12,00 anuais.
, . �

Em caso de notona escassez

de recursos, deverão, os m�s··
mos, fazer uma declaraçao
nêsse sentido.
A diretora - Maria da Gló

ria Matto3 .

GRUPO MODELO "DIAS
VELHO"

Previno aos interessados que
a matrícula para os a.unos

deste estabelecimento será fel

to nos dias 28, 29, 30 e 31 do
corrente.
Os candidatos ao prímelvn

ano, deverão apresentar certi
dão de idade e atestado de va

cina.
Florianópolis, janeiro de

1946.
Julieta Torres Gonçalues

Diretora

Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,00
cada uma. pede oferta por
carta. a08 cuidados desta

redação. 30 v.24

Compra-se
Mobí Ia de sela, grupo est o :

fado ,
em bom estado.

Dirtgir-se à caix s Postal 106'
Nesta.

VENDE-SE

CA.SAS

Uma Iimcusine Ford V-E tipo
1939 estandart quatro portas
com quatro pneus novos em

perfeito estado. Ver: e tratar

no Estreito com LALAU

Sapataria: Jurity!
iRua Ti r'adentes 19

Apresenta seus últimos mo

delas em calcados finos
para senhorê,s

"' _ - - - ..,.,

Deseía obter
emprego 1

Procure então a nossa Gerên
da e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere

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

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medida..

hoje, as doenças n-er,!osasA Quando
tratadas em tempo, sao males pel"·

feitam�nt,e remediáveis, O eurandeí..

rismo., fruto da ignorân<Cia, só pode
prejudicar 08 indivíduos afe�dos da
tais enfermidades. O ServIço Na.
cional dp Doen.ças mentais dispõe
de um AmbUlatório, que atende gra
tuitamente os doentes l'lerVOS08 in.

digentes. na Rua Deodoro 22. das ,
�..., 11 "''o'"'11A ti;À"'"R,"f1n�.c

,

I "A CAI-I'-.l-riIIr.
Fabricante a distribuidores das afamados con-

/ ; . "11'11 fecções "DISTINTA" a RIVET. POSiue um gran-,1 /. I
-

II, I. I
"

de sortimento de casemiras, ris1ados, brins

I' bons e baratos, algodões. morins e aviamentos
.

para al�aiatf:s. que re;ebe diretamente das

I melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama Q atenção do. Snrs: Com�rciant•• do lnterl�r no sentIdo de. lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem 1IUO. compras. MATRIZ em Flonanópohs. - ,FILIAIS em Blumenau e La]ee •

............as _ ....

,
I
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6ovêrno do Estado

De acórdo com o art. 31, al i nez; b, cornbi-
nado com o art. 3+, do decreto-lei 11.

1.299, de 20 de março de 1945:

Jaime Secundo da Silveira, SOldadO-in. úsico Ide 211 classe, da Fôrça Policial do Estado. para

a reserva remunerada, percebendo o venci-

:�}�:::f;i�::�!�;::;�:��;;;::�;;�:: Dominuo, nO estádiO da F. C. O., em pa rtida am istosa defrontar-
��Il�é:�:c�m��toa�::a�edese���ç03.777,60, corres se-a-o ·val' e selecl·onado 'da cl'"dade.João Francisco de Oliveira, 10 sargento do fi
Corpo de Bombeiros, subordinado à Fôrça P0-

Iicial do Estado, para a reserva remunerada. O ESQUADR.\O AVAIANO,
percebendo o vencimento anual de c-s 7.278,00. ESTÁ PRECISANDO DE
correspondente a 28 anos de serviço. Q O SPortorio s de 22 de janeiro de 1941í NOVO" VAL RE
O Ii'\TERVEl\"fOR FEDERAI, RESOI,vE (Escreveu Arybaldo Povoas)

Conceder licença: Quem acompanhou o cam-
De acôrdo com O art. 168, do decreto-lei n.

I peonato amadorista da cida-
572, de 28 de outubro de 1941: , •.

A Antônio Pereira e. Oliveira Neto, ocupan- de nos seus mmrmos detalhes,
te da classe H da carreira de Oficial Adminis- onde o onze avaiano sagrou
trativo, do Quadro Único do Estado, de doze se absoluto, contudo devé ter
(12) meses, notado certo esmorecimento

De acôrdo com O art. 156, alínea ao, combi-
nado com o art. 158, do decreto-lei n. 572, nas hostes do clube de Celso

-�".......- .........-_ - _-.._._.___-_.,.......--_., -_.. - ........_.......'-............_.....'"'I.........--..........*....."'................_�-�-��....,....
de 28 de outubro de 1941: Ramos, pois o cansaço da

A �laria de Lourdes Trilha, ocupante do maioria dos seus integrantes
cargo da classe F da carreira de Esct-i turá r in.

do Quadro Único do Estado, de 60 dias, para
fêz fraquejar o esquadrbo da

o-atamento de saúde, cora o vencimento inte- cisciplina.
g r al , a contar de 8 do corrente. Gracks já amadurecidos, não Nova York, 24 (United) _

Conceder dispc u so : d' t d
-

O
'

A Doralínio Basilício Garcia, da função de po em mais er a pro uçao chefe do governo republicá-
Delegado de Polícia do município de Gaspar. costumeira, pois entendo que no espanhol, sr. José Giral,

Portaria de 23 de [aneiro de /946 para jogar futebol é preciso I falando aos jornalistas, acu-
o DiTERVEi'\TOR FEDERAL RESOLVE m a i s elasticidade, Embora sou o govêrno argentino, di-

Conceder licença: d d d
De acôrdo com o art. 168. do decreto-lei n.

vence ores o campeonato ,a. zendo que se assemelha em

572, de 28 de outubro de 1941: cidade o esquadrão azurra, de- todos" os aspectos ao govêrno
A Luiz Oscar de Carvalho, ocupante do car- monstrou possuir fracos recur- de Franco. À pergunta de um

go de Inspetor de Fazenda, padrão L, do Qua· SOS. Haja visto os dois cotejos jornalísta, se "acreditava quedro Único do Estado, de dois (2) anos.
frente aos valorosos rapazes as medidas tomadas pelo go-
de Brusque. Por várias vezes.

notou-se no Avaí, uma moro

sidade inervante, pecando sua

linha dianteira nos arremates
finais. Apenas cinco elemen-

Rio, 24 (Via Atérea) - Re- tos sobresairam-se, pois de
gressou, hoje, do Rio, o profes- monstraram ótima f o r m a.

sor Sousa Campos, futuro mi- Quero me referir a Adolfinho,
nistro da Educação. Abordado Fatéco, Saulsinho, Aldo Nunes
pela reportagem disse: e T'ião.: O mais positivo, foi

- "Minha orientacão con- sem dúvida alguma o impres
substancia numa série de li- sionante Tião, muito Iavore
vros, publicações e conterên- cido pelo seu atlético físico. É
da aquí. e no estrangeiro, que Incapaz de prevalecer-se dessa
realizei, tratando_; princ�pal-I vantagem, como meio de vio

mente,. das questões
_ relanv3:s )lência, demonst.rando assim

ao ensino e �enovaçao �OSP,l- ser o mais disci plinado joga
talar no Brasil. Quanto a sau- dor dos gramados barriga
de pública, posso adiantar que! verdes. O esquadrão avaíano,
ocupo cátedra que têm rela- está precisando de novos va-i

ções íntimas com êsses proble- leres com mais noção de res

mas sociais. Estou afeito a es- ponsabilidade. Precisamos in
sas questões de interesse da centivar a mocidade, deixando
coletividade e é êsse o motivo de lado os maus intenciona
pelo qual aceitei o convü'� d? dos, pois o amadorismo pre
general Gaspar Dutra, prmci- cisa sobreviver. Santa Catarí
palmente porque o futuro pre- na não comporta profilijiona
sidente da República, em seu Iísmo, pois falta meios para I

discurso na Bahia, traçou tal. Que o campeonato amado
orientação segura para a 50- rista d.e 46, seja um espelho
lução dêsses grandes proble- fiel do progresso do nosso fu-
mas nacionais". tebol.

Decreto de 21 de janairo de 1'46
O JXTERVE�TOR FEDERA� RESOLVE

Exonerar:
Hélio Barbosa Fontes, do cargo da classe G

da carrcu-a de Escriturá rio. do Quadro único
do Estado, por ter sido nomeado para exercer

outro cargo público.
Decretos de 23 de ia nciro de 19-+6

O I:\TER\'E:\TOR FEDERAI, RESOLVE
Tronsícrír .'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

quete do Bandeirante B. C. e

Lira T. C., em disputa do cam

peonato citadino de Basquete
boL

JHPL01UAS DA

CORR�A
DO

"FOGO SLIUBÕLIC .,

Solicitamos a todos s atle
tas da cidade que t marem

parte na Corrida do "Fogo
Simbólico" de 1944 o obséquio
de procurarem o sr. Waldir de
Oliveira Santos, na Redação
do c, Diário Oficial do Estado",
à rua Jerônimo Coelho, todos

Será, sem dúvida, um gran
de espetáculo esportivo, pois
os cestibolistas de ambos os

clubes encontram-se em bôa
forma e muito farão pela vi
tória dos seus pavilhões.

Girai faz -

acusaçoes
vêrno argentino, no que res

peita ao ensino religioso e as

leis trabalhistas são um fiel
reflexo da Espanha de Fran
co", Giral respondeu':
"Não são reflexos, são a

mesma coisa. A Argentina é
a única nação cujo governo
tem grande semelhança com

a Espanha de Franco".

o general Dois e o Ministério da Guerra
Rio, 24 (Via Aérea.) - Em- Montevidéu, como represen

bora o PSD tenha oferecido no- tante do Brasil junto ao Con
ta informando que o general selho de Defesa da Política do
Góis Monteiro será ministro da Continente. O general Góis'
Guerra no govêrno do general Monteiro, que há várias sema-IIGaspar Dutra, informa-se que I nas se encontra afastado do
o general Góis só ficará ali até' ministério da Guerra, reassu
ser promulgada a nova Consti- mirá o cargo a 31 do corrente,
tuição, quando retornará ao após a posse do general Gaspar
posto que vinha ocupando em Dutra.

n sr. Sousa Campos e
a Pasta da Educa�ão

I
A'I ereo Clube s_de Catarina

�orárilo para instrução dei Vôo durante o ano de 1946

(Saída ás 5 horas e volta ás 9 horas da manhã)

31l:!!. feiras ! la. Turma 23s. feiras 2a. Turma
Abelardo Aran-
tes Ryno VOJI Mors

53s. feiras Silvedo Silvai 4vs. feiras
Edgard Bonassis

('9
Makowiekí

Silva Osvaldo Leite
Sábados Hélio Moura 6a feiras Walmor A. Bor-s.

PlLOTOS ges

Nota: As horas de vôo devem ser compradas de véspera.

APENAS Crf s,o. '" ot '" SERVIÇO
Com essa folima quantia Voei O CARAVANA DO AR PAR.

_tá auxiliando o seu prós:i..a. TlCIPARÁContribua para a Caixa de Esmoi..
ROII Indill,'elttes 4. Florian6DOU.. Conforme prometemos, con-
, seguimos saber que ° excelen-

O problema da iodo-l te esquadrão futebolí�tico Ca-
ravana do Ar F. C. nao se ex"

mentària Dilra tinguiu e segundo parece im
P concorrer ao campeonato de

amadores do corrente ano.

DE METEOROLO
GIA

PREVISÃO DO TEMPO, ATÉ
14 HORAS DO DIA 25 NA

CAPITAL
Tempo: instável,' com chu

vas.

'Temperatura: estável.
Ventos: de norte a leste, com

rajadas muito frescas.

Temperaturas extremas de
hoje: máxima 26.3; mínima
24.1.
Previsões para o litoral de
anta Catarina e Rio Grande

d.� Sul: tempo: entre nublado
e encoberto, com chuvas es

parsas. Ventos do quadrante
norte, com rajadas de muito
frescas a fortes. Visibilidade
moderada.

o sr. OdOD Bezerra
e a interventoria
da Paraiba
Rio, 24 (Via Aérea) - É es

perado aquí o sr. Odon Bezer
ra _:__ informa um matutino.
O antigo deputado. viria se

avistar com o general Gaspar
Dutra, que estaria inclinado a

lhe confiar a interventoría da
Paraíba - conclue o mencio
nado matutino.

a posse' O "team" que mais impres
sionou no certame do ano pas
sado, no qual honrosamente
se sagrou vice-campeão, infe
lizmente não contará com o

concurso de seus dois jogado
�s Amauri e Waldir que se

inscreveram no Olimpico, de
Blumenau, e do eficiente téc
nico Ivan Freyesleben, que
brevemente seguirá para a Ca

pital da República.

Rio, 24 (Via Aérea) - Têm
sido motivo de críticas e bla

gues a determinação protoco
lar do traje de fraque e carto
la para a instalação da Cons
tituinte. Muitos deputados
mostram oposição a êsse pro
tocolo, achando muitos que a

determinação do traje deve
ser resolvido pelos próprios
parlamentares. Numa roda de
amigos, o senador Ferreira de
Sousa afirmou que comparece- BANDEIRANTE E LIRA NUM Bici�leta de meninaria de paletó saco. Também se GRANDIOSO CONFRONTO �

afirma que os deputados co- Amanhã, na quadra do Lira

munístas e trabalhistas não Tenis Clube, será realizada a

cumprirão a exigência proto-I primeira partida da série de

colar. 'três, entre os quintetos de bas-

o PRECEITO DO
ARMA PODEROSA

011 raios X constituem, haja,
arma poelerElsa no combate à «peI
te branca», Com êlel ae pode fa
zer o diagn611tico precoce, seguro e

completo da tuberculose pulmonar,
e, destarte, .alvar muita. vielas da
doença traiçoeira.
Ante a mais ligeira .uapeita de

doença dOIl pulmões, tire, sem

perda de tempo uma radiografia
dê:ses órgã.o•. SNES.

Vende- se por 600 cruzeiros
uma bicicleta, com ano e meio
de uso. Ver no Estreito, rua

Sosatn Saraiva 195.

DIA

os dias uteis, excepto aos sá

bados, das 9 às 12 e das 14 às
17 horas, afim de lhes serem

entregues os seus diplomas.

PREPARA-SE O VERA CRUZ
Para tomar parte nas dispu

tas do próximo certame ama

dorista da Segunda Divisão, o

Vera Cruz vem se preparando
com afinco, não sendo peque
no o número de bons elemen
tos que constituirão o seu "on

ze" .

* * *

Homenagem ao dr.
Luiz 6allotti

Terá lugar, ho ie, sexta

feira, às 19,30 horas, no
Clube 12 de Agôsto, o ten

tal' oferecido pelo Figuei
rense F.C. ao grande des

portista dr. Luiz Gallotti

dignÍssimo Interventor Fe

dera.l e vice-presiden te da

Confederação Brasileira de

Desportos.
Ao homenageado será

entregue por ocasião do

referido ieri tar o diploma
de Sócio Honorário do
Clube como prova de re

conhecimento aos assina

lados serviços prestados
àquela associação esportiva
e ao desporto em geral.
A lista de adesões acha

se na Livraria Moderna.
* * *

Graças ao reduzido
número
Rio, 24 (Via Aérea) - Em

vista de ter sido adiada para
o dia 5 de fevereiro a instala

ção da Constituinte e de ser

reduzido o número de parla
mentares udenistas, deverá ser

transferido para os primeiros
dias de fevereiro próximo a.

reunião dos representantes da
UDN no Parlamento, que se

realizaria depois de amanhã.

VA.RL:\.S NO'l'ÍCIAS
- Em ofício enviado à F.

M. F., o Vasco cientificou que
se interessa pela renovação
do contrato de Argemiro.

- A C. B. D. informou à
F. M. F. que deixou de anotar

os desejos do Canto do Rio

com relação ao jogador Pas

coal, uma vez que consta do

seu contrato uma cláusula que
estabelece o seu "passe livre",
logo ao terminar o mesmo.

- No próximo mês de mar

ço o campeão uruguaio, o pres
tigioso Penarol, de Montevi

déu, que desputará no Pacaem
bú alguns jogos amistosos.

- O São Paulo F. C. vem

de comunicar à C. B. D. por
intermédio da Federação Pau
lista de Futebol, que pretende
renovar o contrato de sastre.
- Zumbano, campeão pau

lista, derrotou, sábado último"
a Osvaldo Silva, campeão ca

rioca, numa luta de box rea,,·,

Iízada no Pacaembú.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doencas dos intestinos, réto e

anus ::_ Hemorroidas, 'Tratamen
to da colite amebíana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28,

Atende diariamente às 11,30 11S.

e, à tarde, das 16 11S. em diante
� Resid: Vida l Ramos, 66.

Fone 1067

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médtco-ctrúrxtca de Olhos
_ Ouvidos. :\ariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-
lho Nac iorral de orratmotogía.

CONSUJ/l'úHlO - Felipe Schmi'
dt 8 Das 14 às 18 horas.

ROSIDf:NCJA - Conselheiro Ma
n-a, 77.

TELElFOê-J'ElS 1418 e 1204

Médico - chefe do Serviço de
Sífilis do Centro de Saúde

DOP.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENITAIS

DE A:\IBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Or-topedia clinica e ci

rurgia do torax. Partos e doenças
de senhoras

CONSUI/I'úRIO: R. João Pinto 7

Diárianlente das 15 às 17 horas.

RESID:BXCIA: Almirante Alvim,
:�6. Fone sr, 251

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA lI1ÉDICA E1U GERAL
Doenças do coração, pulmões, fí,
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos in ternos de adultos
e crianças

eOXSrLTóRIO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSULTAS DJ:ARI.A,,'l-IIENTE:
das 15 ás 18 horas

RESIDÊNCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 766

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

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência Municipal e de

.

Caridade
CLíNICA l\I1WICA DE CRIA:'\ÇAS

ADUI"TOS
C()NSUI"TóRIO: Rua Nuues 1\la

ehado, 7 (Edifíl'io S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID1!:.:-J'CJA: Rua Marechal Guj
Iner-me. 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhá:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ás 16 horas - C(À�SUJ"TóRJO:
Rua João Pinto n. '7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hosprtar
Psíqmâtrico do Rio na Capital l'e-

d.eral
CIANICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
_ ConsulLóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmi.dt. Consultas.:

Das 15· ás 18 horas -

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

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de 'adultos e

crtanoas ,

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

quinho")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÉNCIA: R. Felipe Schmidt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGI.>\. GERAI" - AI"TA CI,
RURGIA - 1II0J"ÉSTIAS DE SE·
. ... NHORAS - PAR'rOS ..

Formado pela Faculdade ele Medi.
cinna da Uníverstdade de São

Paulo, onde foi assi sten te por vá
rios anos do Serviço Cirúr-gico do

.

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia ·do estômago e vias b,
li ares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovârtds e trompas. Var ico
cele, hidrocele, varizes e her-na

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

raiso). Te], ] .598.
RESIDíTINCTA: R.ua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764
-

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO ClíNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral, pediairia,
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 Urri-
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 clã
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, elo LABIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bõca fendidos de

nascença)
Esõfagoscopia, broncoscopia para
retiraela ele corpos estranhas. etc.
CONSl.'J,T,\S: das 10 às 12 e das

lã às 18 horas
RUA 1,'''CXFJS :lfACHAD& X. 20 -

Fone 1447

FRACOS •

ANWICOS
TOMEM

finhu Cr!lsmi
"SILVEIRA"

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
F..dada e. 1871 - Séd.: I A I A
INCENDIOS E TBA.NSPOJlTES

Cifras do .Balanço de 1944:

. CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176,603,80

"

«

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades (

98.687.816,30
76.736,401.306,20

� ,�
Diretores: �.

Dr. :amp��10 d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco jde Sa, Anisio Massorra, Dr, Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

I
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Louvado pelo
titular da
Viação
Rio, (E.) _ o ministro

da Viação engenheiro Maurí-Icio Joppert, enviou ao coronel
Dorival de Brito e Silva, dire-I
tor da E. F. Paraná-Santa

ca-I'tarina, o seguinte telegrama:
"De volta da minha viagem de

inspeção aos serviços do Nli-I,nistério da Viação nos Esta
dos de Paraná e Santa Catari
na, quero manifestar-lhe a .ni
nha excelente impressão do
Estado em que se encontra a

Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina, revelando da sua ad

ministração um cuidado per
manente em tudo que- diz res

peito á Estrada, ao par de
uma obra notável de assístên-]
cia social ao respecti VG pes- I

soal, pelo que resolvo elogiar o
prezado patrício em que reco

nheço um administrador de

excepcionais qualidades de in

teligência e de dedicação á
causa pública e de homem de
bem. Atenciosas saudações.
(a) Maurício Joppert da Silva,
ministro da Viação e Obras
Públicas".

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

o mElHOR DOS mELHORES

Pedida a extinção
da CETEX

S. Paulo,
r

(Via Aérea)
As acusações contra a CETEX,
feitas pelo sr. Abel Fragata,
membro da Comissão de Pre
ços, tiveram grande repercus
são nos meios industriais da
capital. Acrescenta-se que SP

rá pedida a extinção da Co
missão Executiva Textil
encarregada da distribuição
das quotas de tecidos _' e

abertura de rigoroso inquéri
to para apurar respons:"bili-'
dades.
Acrescenta-se que os indus

triais acusarão a CETEX de
incentivar o mercado negro .

A arroxima�ão do perlc
do mensal é, para as senhe

ras que não têm boa saúde,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

lnmentos que se avizinham

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

No fim de um ano, quan
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Alaste de si os pederi

mentos periódkos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, antí-doloroso - é o reme

dia que lhe restituira á tran·

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática, em todo
Estado, oferece seus ser

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi- 1ções, nesta Redação. II

! SArnE DA MlJlRER

Crédito Mútuo Predial
Proorietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M�IOR CR S 6.25000

Muitas bonificações e médico grah�
Tudo- isto por apenas Cr$ 1,00

---- ....mm� __

�\._DVOGL�D().S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
o Saião

elA. WETZEL INDU8TRIAL-JOINVI.LLE (Merce regls,

n-cornmeuda-ge para roupa' fina € roupa comrnnrn.

s�aÃ��:RCfAt
r ESPEClt,.�mADE
..

"'t..__;..;..; .... '..õi.,��.:.:.... ... ::.., .. �_ __.:.c;..._..,.-...__
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RIO, 24 (VIA AÉREA) _. O S. T. K ESPERA CONCLUIR, ESTA SEMANA� O TRABALHO DE APURAÇÃO FINAL DO PtEITO

PRESIDENCIAL, EMBORA REALIZANDO A INDA UMA SESSÃO. ASSIM, A PROCLAMAÇÃO DO GENERAL GASPAR DUTRA,
SEGUNDO SE ADMITE, NÃO SERÁ MAIS NO DIA 25, MAS ENTRE 28 E 30 DO tORRENTE.

Um lenhador diz-se pretendente ao trono
Tóquio, 24 (U. P.) - Um que, segundo assegura, se en-t mazawa faz ao general Mae.:

lenhador e vendedor de ervas centram no palácio imperial e Arthur.

que vive na mais extrema mi- 'nos arquivos da família do O pai do atual pretendente'
sena declara-se pretendente princípe Konoye, ex-primeiro do trono nipônico foi ameaça+
ao trono do Japão. Trata-se ministro, que recentemente do de morte, preso e seguida
de Hiromichi Kamazawa, de se suicidou. ! mente vigiado pela polícia.
50 anos de idade, que em re- Por mais fantástico que o I Em seu próprio requerimento,
querímento dirigido ao gene- caso pareça, torna-se de algum Kamazawa declara: "Eu mes

ral Mac Arthur pede" a res- modo verosimel e isso porque a mo tenho sido vigiado sem

tauração da verdadeira dirias- reivindicação de Hirochimi Ka- cessar pela Kempei Tai (Ges-
Roma, 24 (United) - De a Iugoeslávia no tocante ás tia e reparação de uma injusti- mazawa vem há quinhentos tapo Japonesa), desde a mor

Gasperi declarou na Assem- fronteiras do nordéste, esf'ôr- ça secular".
. ,I a.nos sendo f.eita �m sua fa_mí- te de meu pai, verificada há

bléia Consultiva que a Itália ços que estão falhando. Disse Kamazawa Juntou ao reque- lia, de pai e fIlho. MUltOS 17 anos passados. Fui forçado
não se opunha a devolver suas também que a Itália pediu á rimento uma série de docume:n-I membros da família Kamaza- a vaguear através do Japão,
ilhas do Egeu á Grécia, po- Organização das Nações Uni- tos, com os quais pretende pro- wa, durante todo êsse período, sem nunca ter tido permissão
rém, não abria mão de. seu di-, das que estude urgentemente 01

var que os ascendentes de Hi- foram assassinados pelo fato para permanecer em um úní
reito ao Tirol, inclusive o Pas- direito italiano de administra:' roito há 554 anos passados de terem apresentado a mes- co lugar".
so do Brenner. A Austria exí- suas colônias da Eritrea, Líbia usurparam o trono da sua fa- ma reivindicação que hoje Ka-

ge, presentemente, para si, o e Somalia Italiana. Por fim mília, por meio de intrigas e
---------------------------

sudeste do Tirol. Acrescentou declarou que continuará sua assassinatos. O requerimento
que a Itália realiza esforços política de não intromissão de Kamazawa inclue, varres

para chegar a um acôrdo com em relação á Espanha. documentos, na falta de outros

Florlanõpolls, 25 de Janeiro de 1946

A Itália não cederá

o Brasil daria apoio à comissão
Londres, 24 (Via Aérea) sentido de (lar apôio aos que A êsse propósito, o Brasil

- A delegação brasileira à sugerem a criação de uma terá ensejo de intervir, am-

Assembléia das Nações Uni- comissão de investigações. plamente, no assunto, uma

das acaba de receber novas Relativamente ao debate sô- vez que acaba de ser um dos

instruções do Itamaratí com hre a bomba atômica" a opí- países escolhidos para parti-
respeito ás principais ques- nião braslleíra é de que ela cípar da comissão incumbi-
tões lançadas aquí em de- dever« ser colocada entre as da do seu estudo.

bate, inclusive quanto ao armas de guerra proíbídas, Podemos antecipar que foi
dissídio entre a Rússia e o só utllrzãvel, em casos espe- estabelecido o "sistema de 1'0-

Irã e o problema do contrôle clalísshnos, pelo Conselho tatividade na presidência do
da energia atômica. de Segurança Nacíonaí, em Conselho de Segurança Mun-
Apesar da reserva mantí- decisão unânime, para sus- díal, Caberá ao delegado do

da pela delegação brasileira, tentar os príncípios em que Brasil, embaixador Ciro Frei-
parece que o Brasil se Inclí- se baseia a nova organíza- tas Vale presídí-Io na sessão
nará, no primeiro caso, no ção. de 17 de fevereiro próximo.

D novo preSidente da FrançalHOmen�gem dos
PAR'S 24 (U

.

d
'" portuguesesI, , níte ) - O sr. F'elix Gouin fOI eleito presi- •

f
.

dell�e da França, por 497 votos contra 59. Participaram da vo- antl- asclstas
taçao 556 deputados. _

Haifa, 24 (U. P.) - Grandes
PARA ATURDIMENTO E ZUM- operações militares, com a

BIDOS DOS OUVIDOS participação de vários milha-'
res de soldados, e que se es

Se V. S. conhece alguma pessôa que soo tendem ao longo de 40 kms. da.
fra de congestão catarral ou aturdímen-

to, recorte este aviso e leve-Ih'o. principal estrada costeira, cn- .,.,
o catarro, o aturdimento e a dificul tre Haifa, e Jaffa, continua- I'

\fade de ouvir são provocados por uma ram hoje. Todo o tráfego foi
enfermidade constitucional. Por essa ra- desviado para o interior, en-

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo quanto carros blindados e ou-
Rio, 24 (Via Aérea) - Mal de um tônico suave e eficaz para com- tros veículos de guerra 88 si

refeitos da guerra, alguns paí- bater os males causados pela afecção ca-

, tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está tuavam nos pontos estratégí-
ses europeus ja começaram a

plenamente vttortosa e tem propor-clona- coso Ao longo da estrada foram,

I
entrar em contacto com os do alívio a muitos sofredores, é conheci- dispostas cercas de arame Iar
seus clientes da América do do soo o nome de PARMINT e está à

pado para o internamento dos
Sul. Há dias os holandeses venda em todas as farmácias e drogarias.

ít
ofereceram rep'rodutores. Azo- Logo nas primeiras �ses, parm�t ad.1, s;-u_s'""p_e_l_O_s

,.,'
,

t:> via a cabeça, a congestão e o

aturdrmen-Ira, e a França que oferece Me- to catarrais, enquanto o ouvido se resta.

I
rinos, normandos, charoleses, beleoe prontamente.•A perda de olfato e O ESTADO encon-

percherons e bretões. Os cria- a «escida do catarro para a garganta são

I Ira-se à venda na
dores interessados poderão se

I outros sintomas da af�cç�o catarral que

I
banca de .-ornais

d·
..

'D"
-

d F t lae
combate com Parmmt.

Imgir a ivisao o omen o
Sendo muitos os males do ouvido pro- «Beck» I__________________ • , � da Produção Animal do Minis- vooados diretamente pelo catarro, pode-

tério da Agricultura. ae evitá-lo com Parmlnt.
'

*:',i::*

PARÍS, 24 (United) - Com a escolha do sr. Felix Gouin
para chefe do gçvêrno será necessária a eleição para o novo

presidente da assembléia constituinte. Os comunistas já con

cordaram com a designação de um socialista, :uma vez que o

sr. Gouin pertence a êsse partido.

Dr. Roldão Consoni
Cirurgia geral. Moléstias de Senhoras - Partes

Comunica a seus amigos e clientes que reassumiu
sua clínica, à Rua Penue Schmidt 21 - sob., onde

atende das 2 às 5 horas.

Notícia desmentido
PARÍS, 24 (United) - Os meios autorizados negam a no

tícia veiculada por alguns matutinos de que o sr. Leon Blun
seria designado para o posto de embaixador em Washington.

Visita de agradecimento
Honrou-nos, ôntem, com sua visita, o sr, cônego

Frederico Hobold, secretário geral do Arcebispado,
que, em nome de S. Excia. Revma., D. Joaquim Domin
gues de Oliveira, nos apresentou agradecimentos pela
nota que publicamos respeito a elevação à dignidade
arquiepiscopal daquele ilustre prelado.

o Livre Branco sôbre a Argentina
WASHINGTON, 24 (United) -- Fontes canadenses infor

mam que os Estados Unidos dentro de quatro a seis semanas

publicarão o "Livro Bramco " s lhre a Argentina, no qual acu
sarão de cooperação com os alemães certos argentinos. As
mesmas fontes declaram que Braden mantem os canadenses
informados sôbre a política com respeito á Argentina e que os

canadenses, particularmente os canadenses franceses, mos
tram o mais alto interêsse pelas relações dos Estados Unidos
com a Argentina.

Rio, 24 (Via Aérea) - Os
portugueses anti-facistas ho
menagearão, o professor Her
mes Lima, pela sua atitude de
sassombrada em favor da de
mocracia portuguesa.
O professor Hermes Lima é

deputado eleito pela Esquerda
Democrática.

Holanda e França
desejam colocar
prOdutos peCUáriOS

Ao comércio e ao públi co em geral
a CASA TR:f�S JRllIÃOS tem a honra de comunicar

flue, a partir do próximo dia. 26 do corrente mês de Ja

neiro, o seu expediente de Sábado será' encerrado às 12

horas.

Flortanõpolís 21 de Janeiro de 194-6.

I
Em busca do raptor da menor'

CHICAGO, 24 (United) - De Toledo informam que pouco
depois da meia noite foi detido o jovem Sidney Sherman para

I ser ouvido sôbre o rapto de Suzanne Deenan. O rapaz que vinha
sendo procurado há dias, concordou em voltar a Chicago para
ser interrogado. As autoridades recusam-se a dizer se Sherrnan

já fêz qualquer declaração.

Fantasia de reporter
RIO, 24 (Via Aérea) - O sr. Raul Fernandes desmentíu,

tivesse sido convidado para chefiar a delegação do Brasil á con-
ferência da Paz, acrescentando tratar-se de "fantasia de re- �

4
"

porter
"

.

do Paraguai.n redemocratização
RIO, 24 (Vi aAérea) - O sr. Francisco Negrão Lima, em�\

baixador do Brasil no Paraguai, chegado ao Rio, declarou que r

o sr. Morinigo está preparando tudo para redemocratizar o Pa
raguai, como fêz o Brasil.

RECORTE
ESTE AVISO

IOperações militares
j na Palestina

A..1IilTIGO PREPARADO INGL:e8

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl
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