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Rio, 25 (E.) - O coronel
Bina Machado, chefe do gabi
nete do ministro, foi designado
para ir á Itália, a bordo do na-

vio "Duque de Caxias". Res- Camila" Gravatas,

Piiameljponderá pelo expediente o te- Meia.dal melhorei, pelos me

ll�nte-coronel Betamio Guima- ID.orel preçoI 16 Da CASA MIS
raes. I CILANEA - Ruo C. Mafra, 6

Novo Oficial
de Gabinete

Rio, 25 (E.) - O mínístro
da Guerra, assinou, ôntem,
portaria nomeando o dr. Isoli
no Alonso, para substituir o dr.
Joaquim Henrique Coutinho,
que acaba de ser escolhido pa
Ta fazer parte do gabinete ci
vil do novo govêrno. O dr. Iso
lino Alonso, no gabinete da
quêle titular, ficará encarre

gado da parte referente ao

funcionalismo civil.

o abastecimento
de carnes

Rio, 25 (Via Aérea) - 'l?elo
ministro da Agricultura, foi
baixada portaria designando o

zootecnista Nelson Barcelos
Maia, para dar cumprimente
á elaboração do plano de abas
tecimento de carnes" a partir
do corrente ano e a que se re

fere o decreto-lei 8.400, de 19
de dezembro de 1945, que
transreríu aquelas atribuições
ao Ministério da Agrícult ura,

Iatravés do Departamento ,�a- I

cíonal de Produção Animal.

Logo que assuma
Rio, 25 (E.) - Logo que as

suma o governo o general Gas

par Dutra nomeará Interven
tores da sua confiança para
quase todos os Estados do
Brasil.

Entre os poucos políticos
que serão mantidos á frente
dos govêrnos locais, figura co

mo certo o sr. J. C. Macedo
Soares, de São Paulo.

Os líderes
Rio, 25 (E.) - o sr. 4ga

memnon Magalhães liderará a

bancada pernambucana; o sr.

Benedito Valadares, a mineira;
o sr. Sousa Costa, a do Rio
Grande do Sul; e o sr. Cirilo
Junior, a de S. Paulo.

o possível interven
tor de Goiás

Goiania, 25 (Via Aérea) -

Está assentado que o P. S. D.
indicará ao presidente eleito
da República o nome do gene
ral Xavier de Barros para exer

cer no futuro govêrno, o cargo
de Interventor Federal em

Goiaz. A indicação será feita
pessoalmente ao general Dutra
pelo Senador Pedro Ludóvico.

Vai à Itália

A greve dos bancários
A greve arti..

ulada pela grande classe bancária do
Brasil é, sem dúvida, palpitante assunto que te11'L mere

uau os lnm;S amptos comenturios ae toaa a imprensa do
pais. l!) toaa a aiençao aos que se interessam. pelo aesie
ena ao imporiaru.e utiqio se acha, agora, voltada para o

noticuirio aOS JO'J uais d do raaio ue toaos os 1'.. stauos ao

Brasü, nesta Justa ansiedade de ver-se resolvida, CO?]?, a

maior breuiaaae possuiet, a im/poruuitissima quesiao que
aiéta tão de perto a tôdas as atividades do país.

O· moinmento que ora se processa é resultante, por
certo, de lamentável falta de entendimento entre empre
gaaos e empregadores, com a agravante de que, ao que
parece, não tem sido atendidas as reivindicacões da clas

se, desde que foram iniciadas as âemarches para a conse

cução, por parte dos bancários, da melhoria de uens i
menios que pleiteavam os componentes dessa conceituo- .

da classe. E é de notar os estudos para a elaboração de
tabelas que fiixariam os vencimentos e regulamentariam
as [unçôes dos bancários foram iniciadas desde junho do
ano p. passado, encontrando sempre os mais injustificá
veis impásses por parte dos que deveriam melhor aco

lhér os abnegados servidores dos nossos estabelecimen
to de crédito.

No aian. de verem regularizadas, de vez, a sua situa
ção em todo o país, os oancários de todo o Brasil, por
seus órgãos de classe, centralizando uma ação em i on

junto por intermédio do Sindicato dos Bar-cários do Rio
de Janeiro, entregaram a solução do palpitante assun

to de suas reinvidicações a uma comissão compósta de
bancários, banqueiros e membros da Justiça do Traba
lho. E essa comissão que tomou o nome de Comissão Pa
ritária iniciou, com geral expectativa de todos os bancá
rios do Brasil, o seu importante trabalho de acomodar
os interesses dessa classe de trabalhadores com os da
clase patronal dos banqueiros do país. Tarefa relativa
mente ta ü, si considerarmos a circunstância de que
aquilo que constituia a grande aspiração dos bancários
estava formulado dentro dos limites do possível, não en

controu, entretanto, a bôa acolhida dos que deviam ho
mologar a pretensão dessa classe. Assim é que, após es
tudos muitos lentos, realizados a passos de quem vai ca
minhando com muito pouca vontade" de alcancar o ob
jetivo estabelecido, a Comissão Paritária, depois'de haver
interrompido P?r várias vezes o seú trabalho, chega, fi
nalmente, ao termino da tarefa. E pelo que se observou,
pelo movimento destes últimos dias de tumultuosa agita
ção, essa Comissão Paritária encerrou os seus trabalhos
possivelmente sem o consenso dos representantes dos
banqueiros, pois q1!:e estes, ao que nos parece, não repei
taram a deliberações dos que, com tanto esfôrço, elabo
raram a regulamentação do caso que lhes estava aiéto
não acatando, j -onsequentemente, o trabalho dos seu;
próprios representantes.

E a paciência de todos os dignos servidores de nos

so,s est�belecimentos de crédito, já esgotada por essa es

pera tao longa, de mes e meses de expectativa em iõrno
dos trabalhos da Comissão Paritária já agora desacata
da e sem qualquer expressão, não pôde ir mais além ar
rostando tôâas as dificuldades da vida cada vez :nais
premente e cheia de desesperanças. Deu-se o inevitável:
a greve estalou em todo o Brasil e a coêsa classe bancá
ria usando desse direito cuja prática tanto evitou con

Nada sempre na atenção da classe patronal, ag�arda
agora seja resolvida a questão das suas reinouin acões
não mais com a morosidade dos estudos entregues ri Co�
missão Paritária, mas com a premência assustadora das
horas angustiosas que passam e que tantos males acar
retarão aos meios financeiros do Brasil!

Mas a serenidade da greve pacífica dos bancários
do nosso país há de, por certo, encher de ânimo e de
idêntica serenidade a todos aquêles que, reconhecendo
procedente e justa q- reinvidicação dessa classe, poderão
den,,!Llr, COTl_l ele�açao � aitruismo, a questão que ora agi
ta toda a inda fmar. -etra de nossa pátria!
classe patronal dos banqueiros do país. Tarefa relativa
queiras do Brasil'

o representante de Pio XII
RIO, 25 (E.) - S. S. o Papa Pio XII designou seu repre

sentante na posse do General Eurico Gaspar Dutra, no cargo
de Presidente da República D. Fernando Cento, Nuncio Apos
tólico do Perú, em substituição a Monsenhor Josefa Ficha, que
enfermou repentinamente.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

descontenles!Estão
LONDRES, 25 i U. P.) - A Assembléia da Organização

I das Nações Unidas tem recebido dezenas de mensagens de or

ganizações particulares e mesmo de pessoas de várias partes
do mundo revelando descontentamento com os regimes a que
estão sujeitas, presentemente, inclusive diversas atacando o

govêrno de Franco e
<ó numerosas" contra o govêrmo militar

argentino. Isto foi revelado por um delegado que disse ter pro
metido não revelar o conteúdo das mensagens. Anteriormente,
a Secretaria da ONU havia declarado que 'não tinha conheci
mento de nenhuma comunicação sôbre a Argentina.

ITruman manterá a bôa vizinhança
Washington, 25 (U. P.)

-I
Unidos e vice-versa, Acrescen

O presidente Tru�an reiterou tau qu� os Esta?�s Unidos. sus

que os Estados Umdos mante- tentarao a tradicional amizade
rào a política de bôa-vizinhan- com os outros países sul-ame

ça com os países latíno-amerí- ricanos, tanto quanto lhe per
canos. A declaração do presi- mitirem esta amizade. O presi
dente americano foi feita por dente não fez declarações mais
ocasião duma audiência con- amplas a respeito. Hoje, o pre
cedida aos jornalistas. Um jor- sidente deverá se avistar com

nalista lhe indagou se os Es- o ex-prefeito 1..:1 Guardia, o qual
tados Unidos continuariam a vai chefiar a delegação ameri

política de bôa-vízínhança cana nas cerimônias da posse
com o novo govêrno brasileiro do gal. Dutra, no Rio. O presí
que vai se empossar a 31 do dente indicou que conferencia
corrente. O presidente respon- ra com La Guardia a respeito
deu diretamente e de maneira de sua representação sôbre os

afirmativa, dizendo que o Bra- planos de viagem da delegação
sil é país amigo dos Estados norte-americana.

Ser á m o n t
í d c

RIO, 25 (E.) - A candidatura do sr. Melo Viana à presi
dência da Assembléia Constituinte e posteriormente a do Se
nado, será mantida e não gerará crise no seio do P. S. D. mi
neiro

Podemos asseverar que o sr. Benedito Valadares, que se

teria manifestado em desacordo �om a referdia indicação, por
ter sido a mesma processada à sua revelia, pondo em. relevo
o seu espírito compreensivo, concordará com a Indicação do
nome do seu ilustre conterrâneo.

Reunir-se-á dia 28
RIO, 25 (E.) - A Comissão dos 8, presidida pelo sr. Carlos

Luz, e que redigirá o ante-projeto da nova Constituição, fará a

sua primeira reunião, segunda-feira próxima, às 21 horas, na

sede do P. S. D.

A Comissão que elaborará
o ente-pretere

RIO, 25 (E.) -- Para elaborar o Ante-Projeto a ser adotado

pelo PSD, ouvidas as demais correntes partidárias, foi designa
da uma comissão, constituída dos srs. General Góis Monteiro,
Nerêu Ramos, Benedito Valadares, Sousa Costa, Cirilo Júnior.
Agamemnon Magalhães e Clodomir Cardoso, sob a presidên
cia do dr. Carlos Luz.

Protesto contra os EE. UU.
NOVA YORK, 25 (U. P.) - Allan Chase, secretário do

Comité Americano Pró-Libertação do Povo Espanhol, escreveu

a Truman protestando contra a anunciada venda de "armas,
máquinas e equipamento de aviação" à Espanha; como incom

patível com os sentimentos expressos dos Estados Unidos.

Para evitar a corrida armamentista
LONDRES, 25 (U. P.) - O secretário de Estado norte

americano, Mr. James Byrnes declarou, hoje, que os Estados
Unidos entraram na corrida armamentista, durante a guerra,
"não para destruir, mas para salvar a civilização" e salientou

que, "se a corrida continuar descontrolada, a civilização que
julgamos ter salvo poderá ser destruída". Byrnes instou à As
sembléia para que aprovasse a criação de uma comissão que
terá por finalidade encontrar os meios de "evitar a corrida ar

mamentísta "
.
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Protura-: e vielente-lnspetor para o interior do
Estado (E'Kduída a lapital).

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS
DE FLORIANÓPOLIS.

Continuarão nas

I
Caraibas e Terra
INova

Washingtor....

'

(United)-
Os soldados norte-americanos
continuarão estacionados nas

Caraibas e na Terra Nova,

I com finalidades de treinamen
to. Foi o que informou o de

partamento da Guerra, ao re-

I ferir-se á retirada das fôrças
estadunidens€s das bases ar

rendadas.
Segundo um informante

oficial, essas bases servirao

para experiência de material e

equipamentos novos, pelos 301-

16;rn����E��ES I MI;a;;�t;e�it;�O;ada !

«Para o ramo de bebidas
vinhos»e

.........

CJ\SAS Ã PROVA DE
MOSCAS

(('EC) para "O Estado".
Dentro de mnito pouco tem

I}O será possível construir edi
fícios á prova de moscas

casas, hospitais, esbeleeímen
tos c o m e r c i a i s - o que
sem dúvída c o n t r i b u i r á
enormemente para a melho
ría das condições higiênicas
em geral. Dois químicos Ion
drínos Campbel e West são os

autores da admirável desco
berta. Adicionando as proprte
dades insecticidas do DDT aos

dissolventes oleosos geralmen- Autorizo a minha ínscrícão como SaCIO contribuinte Belo Horizonte. � .c (Via Aé-
te empregados no preparo das dessa CAIXA com a merl"salidade de Cr$ rea) _ Apesar dos esforços de-
tintas de pintar paredes, foi senvolvidos pelo Tribunal Re-
conseguído que durante mais Florianópolis, de ,..... de 194 gional Eleitoral, no sentido de
de três meses a capacidade des- proclamar os resultados finais
truidora dos insectos cont.i-I

Nome por extenso do pleito de 2 de dezembro no

nuasse inalterada. ::\feste mi- . Estado de Minas, antes do fim
mento, está sendo estudado o

I
Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ..... - do mês podemos informar com

processo através do qual seja !II-------------------------- segurança que ainda persiste
possível a perpetuação dos'

I I a ameaça que paira sôbre a

efeitos do DDT nas paredes Panaír do Brasl·1 S A bancada mineira de não poder
jrlutadas segundo a descoberta •

.

• participar da instalação da
feliz (los mencionados químí- Constituinte. As dificuldades
cos hritânicos que afinal, re- H O R Ã R I O são múltiplas e quase íntrans-
solverá o grave problema do' A partir do dfa 10 de revereíro de 1946 poniveis, sendo provável que as

combate ás moscas nas casas 2as. e sáhados: Rumo Sul (Pôrto Alegre) providencias tomadas pelo 'I'ri-
e edifícios. bunal não se]' am suficientes

2as. e domíngos e Rumo :xorte (Curitiba, para que estejam a tempo os
São Paulo e Rio de Jaueíro) trabalhos finais de apuração.

Ainda o Tribunal tem cêrca de
200 processos pendentes de jul
gamento. A apuração para de

putados está na fase inícíal,
faltando ainda mais de dois
terços das comarcas por apu
raro Por êsse motivo é muito

provável que a representação
mineira não participe da insta

lação da Contituinte alo de
fevereiro.

Os candidatos deverôo apresentar referên
cias e pr e te n çôes e mencionar o rn eio de

transporte de que se utihzarão.
Certas, por obséquio, � Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal. usando
dois envelopes, um dizendo sómente «pro
curo-se viojQnt�}),' e o outro com o nosso

endereço.

*

Não há peor desgraça para
um homeI?- be_m criado d� _que 1 1__... .;
dever obngaço�s a um vilão. I DOENÇAS NERVOSAS

,
. I Com os progressos da medicina.

Mediante um acordo com o hoje, as doenças nervosas, quando
govêrno francês, serão insta- tratadas em tempo, são males per.

lados, em três aerodromos da feitamente remediáveis. O curandeí

França os aparelhos denomí _ risl!'0�. fruto d.a i�n.orância, só pode
'H " •

.1 prejurncar OS indivíduos afetados de

n.�do� �aba, um s�stema de tais enfermidades. O Serviço Na.
sí'nalização que permite a ater- cional de Doenças mentais dispa.
ríssagem dos aviões quando ai de. um Ambulatório. que atende gra

visibilidade é inferior a 85 t,!ltamente os doentes nervoses in.
o.

'd
1 dígentes, na Rua Deodoro 22, das 9

jar as. 1 às 11 horas. diàriamente.

Aviação
SERVIÇO DE TAXIS-AÉREOS

PARA BIRMINGHAM
Londres, (B. N. S.) - Uma

firma de Birmingham adqui
riu um avião "Auster" nara

um novo serviço aéreo dê ta
xis, - informa o "News Chro- -.------------

nicle". Os passageiros serão
transportados para qualquer
lugar na Grã-Bretanha num

tipo de avião como "possuidor
de um grande futuro comer-

cial".
.

"O "Auster", que é construí
do pela Companhia "Taylor-

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal) craft" de Leicester, Inglaterra,
A N O L E T I V O' DEl 9 4 6 está adquirindo rapidamente

CURSOS: Comercial Básico uma reputação mundial corno

Técnico de Contabilidade (10 ano) aparelho leve e ideal para uso

Contador (20 e 30 anos) privado e excursões. Menos de

Ciências Econômicas. um mês depois da vitória sô-

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial bre os japoneses, a firma" I'ay-
Básico' - de 10 a 15 de fevereiro lorcraf't" já havia recebido

Exames de 2a época - de 10 a 15 de fevereiro mil 'encomendas relativas ao

Exames Vestibulares ao Curso de Ciências mencionado tipo de avião, sen-

Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev. do 300 para clubes de pilota-
MATRÍCUuA - de 15 de fevereiro a 14 de março gem na Franca. Desde então

INÍCIO DAS AULAS _ 15 de março passaram a ser recebidas ou-

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE
tras grandes encomendas de

ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI- numerosos países, inclusive da

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVANCIA DO LIMITE Suécia, Suíça, Austr�lia e Arn

MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE c� do Sul. A Arg�ntma tam-

.LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA- be� fe�, um r,edldo de cem

BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
avioes �uster. TEata-se de

9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-
um apalelh� de tres

..
lugares, MATRiCULA

bro de 1945).
. com a. VelOClda?e. maxima �e .

INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 _ DAS 17 Às
125 �llhas. horana.s e um raio Acha-se aberta a matrícula

19 HORAS.
de a�ao. ate 550 mIlI:as. A .sua no Gruno Escolar "Lauro Mül-
aparencia externa e pa:'tl('u: ler". a partir do dia 25 do cor
larmente �tra�nte, podena? ate I rente, d_as 8 ás 12 hs., sendo
os C?mpl adores. escolher as que, nos dias 28, 29 e 30, ela
tonalidades de pmturas. estará aberta aos novos caidí-
::-_________ datas.

Deverão, os que se destina
rem a03 Ivs anos, apresentar
certidão de nascimento e ües
tado de vacinação anti-I,arió
lica.

No ato da matrícula, os srs.

pais serão convidados a se ins
creverem como contribl.'intcs
da Caixa Escolar, com Cr$ ..

12,00 anuais.
Em caso de notória escassêz

de recursos, deverão, os 'Yles

mos, fazer uma declaração
nêsse sentido.

A diretora --Maria da Gló
ria Mattas.

. Academia de Comércio de
Santa Catarina

Grupo Escolar
«Lauro Müller»

Crédito Mútuo Predial
Prcprtetànlos - J. Moreira & Cia.

ViaGENSA mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18 fpolls. -- Joinvile

ISaída. - 2 hora. da
madrugada

PREMIO MAIOR CR S 6.250.00
I JoinVile--Fpolis.

I
Saída. 9 hora. da manhã

Informações nesta

redação
______________..m. .....

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

-

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

lo ESTADO
Diário Matutino

'Redação e Of ic-inus Ú rua Jo:-w -I

Pinto n. ,�
. DIRETOR DE HEDAÇÁO: ,I A. Damasceno da Silva,

"

I ASSINATURAS
'

I
Na Capital

Ano Cr$ 80,OG'
.

Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00
Mês . . . . . . . . . . Crg 9,00.1•
Número avulso c-s 0,4& ;Número avulso

domingo ... Cr$ O,5�
No interior

Ano CrS
Semestre Cr$

j Trimestre Cr'S
Número avulso Cr$

90,00"
E·',OO·
30,00" ,

0,51) .

Anúncios mediante contrato>(
Os originais, mesmo não l

publicados. não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos

emitidos nos artigos
assinados

Informacões úteis
FAR:\IACIA DE PI,AXTAO

Estarão de plantão. durante o dia, aos

domingos e feriados do m e s de fevereiro,
as seguintes farmácias:

Dia 3 -- Rauliveira Rua Trajano:
Dia 10 �- Santo Agostinho Rua Con-

selheiro Ma Ir-a ;
Dia 17 - Eepcrunca - Rua Conselheiro

Xl af ra :

Dia 24 - Xelsou Rua Felipe Schrnidt.
() serviço noturno será ef ctuado pela Far�'

mácia Santo Antônio. à rua joào Pinto.
'rELEFOXES :\lAI'; \ I�CES"ITAnOS
Bombeiros .. _ .. _. _. 131J
Policia _. _ _ . _ . _ . . . . . . . . . .. 1033
Delegacia O. P. Social 15i8
Xl aternidadc 11:,5
Senta Casa...................... 1036
Casa de Saúde S. Sebastião ,..... 1133
I J ospital :\er-êu Ramos _ .. 706
Assistência Municipal _ .. __ 1664
Hospital :\1 ilitar 1157
H" B. C. 1530
Base Aérea 786
7" B. r. A. C. 159:;
Capitania dos Portos _ _ . . 138...,
16" C. R. . _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . 1608
Fôrça Policial 1203
Penitenciária _.... . _ . . . . . . .. 151 S

:: �
_ 6;;���:: �; : : : :.� : : : : : . : : : : : : : : : j ���

Diario da 1 arde . . . . . . . _ 1579
L. B. A. 1643
Emp_ Funerária Ortiga .. ' _ . . . . .. 102,)

FIGURINOS 4

f

MODERNOS,
(Americanos, Franceses,

Mexicanos, Argentinos).

REVISTAS TÉCNICAS
Estradas, Arquitetura, Rád io •.

Eletricidade, Jardins, Mecânica,
Contabilidade e Finanças),

LIVRARIA ROSa
Rua' Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS

San g U e noJ
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSJ
ARSENIATO. VANAOA
TO, FOSFOROS,Ci\LCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Oi Pálido.. Oepluperldo.,
E.gotldol, Anêmico., Mãe.
que crilm Mlgrol, Crilnçl'
..quíticI'. rec.berio I tonl-
ficI,io gerll do orglnllmo

,I

.
'

li
c;

!

"

i

Sa nüui 001
Ue D.N.S.P. n' 199. de 1921

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

400,00 . Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270,
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Catolicismo'
O SANTO DO �IA

26 de Janeiro
S. Policarpo, Bispo e Mártir
Policarpo era dícípulo de S.

João Evangelista. Da boca dês-
te amigo íntimo de Jesús rece
beu o conhecimento da vida e

da doutrina do Salvador. Tan-
to distinguiu-se Policarpo pe-
la santidade de seus costumes,
que o mesmo s. João ordenou-o
sacerdote, conferindo-lhe de
pois a sagração epsicopal para
que ocupasse o sólio de Smir
na. Durante o reinado do ímpe
rador Antônio Pio foi para Ro
ma afim de pedir ao Papa Ani
ceto a solução de algumas ques
tões concernentes a doutrina e

a disciplina da Igreja. Teve en

tão ocasião de reconduzir ao

seio da Igreja muitas pessoas
que pelas intrigas de Marcião e

Valentino, tinham caido na he
resia. Certo dia, encontrando-se
PaI i c a rp o inesperadamente
com Marcião, perguntou-lhe
êste: "Tu nos conheces"? Ao

tantes do bom ou máu uso que
houvermos feito do nosso livre

que respondeu Policarpo: "Re-
conheço em ti o primogênito do arbítrio, e das aspirações ou

diabo". Policarpo foi mais tar-
tendências que tivermos em

de condenado a fogueira por
nós desenvolvido. Livre e res

ser cristão. Quer a lenda que o
ponsável, a alma traz em si a

fogo não o tenha prejudicado e
lei dos seus destinos: prepara

que por causa disto, um dos
no presente as alegrias ou as

verdugos matou-o com a espada
dores do futuro. A vi.da atual

• '" • é a consequência, a herança
HORÁRIO DAS SANTAS MIS- das nossas vidas precedentes

SAS PARA DOMINGO e a condição das que se lhe

Catedral: 6, - 7, - 8, _ 10 devem seguir. O espírito se es-

horas. I
clarece, se engrandece em po-

Nove�a: às 19 horas. I �ências. intelectu.ais e -"morais,
Em dias da semana: Missa: a medida do trajeto efetuado,

às 7 horas. e da impulsão dada a seus atos
.

Igreja de S. Francisco: 7, _ para o bem e para a Verdade.
9 horas. LEON DENIS

Hospital de Caridade: 5,30
'Se

".,

_ 8 horas. caminhas pata a morte,
Puríssimo Coração de Maria se ela é ínevitável, aperteíçoa-

(Parto): 8 horas. te em vida!
-

Igreja de StO Antônio: 7, _.

A vida é o campo de bata-
8 horas. lha ...

Igreja de S. Sebastião: 6,30 A morte é a suavidade da
horas. vitória merecida.

Igreja de Sta. Terezinha: 8 O corpo tomba, mas a alma

horas. ergue-se e volta para o espa-

Capela da Base Aérea: 8 ho- ço.

4

Religião

Mala e carrinho frilquezaEDITALVende·se um, para cr iança,
com pouco uso e ar tigo fino.

Idem, mala armário, em bom
estado de conserveção, de soli
dez invulgar e muito util para SINDICATO NACIONAL DAS _EIUPRESAS DE NAVEGAÇÃO I

caixeiro viajante.. MARITIMA

Preço: Carrinho c-s 300,00 I IMPOSTO SINDICAL
Mala Cr$ 500,00 O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE-

Ver à r u a Deodoro n-, 18. (}AÇÃO MARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco a. 46 - 3°
-------------.- andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao reztmem

LEIAM A REVISTA instituido pelo decreto-lei n. 1.4€>2, de 5 de julho de 1939, teu-

O VALE DO ITAJAI
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 reteríc.a Consolidação.

I

raso

Asilo Irmão Joaquim: 6 ho-
'x

Tas. O que sei é uma gota dágua;
Ginásio: 5, - 6, _ 730 _

o que ignoro, o vasto e inson-

8,30 horas. 'I dável oceano.

Capela de S. Luiz: 6,30 - 8 NEWTON
horas. I--

Capela do Abrigo de Meno- Hoje, sábado, às 20 horas,
res: 7 horas (todos os dias).

realiza-se no C. E. Amor e Hu

T'ríndada: Matriz: 8 horas.
mildade do Apóstolo, sito à rua

Trindade: Chácara dos Pa-
Marechal Guilherme 29, nesta

dres: 8 horas. capital, a sua habitual sessão
doutrinária.João Pessoa (Estreito) 7

horas (igreja:), _ 9 horas (
Amanhã, domingo, às 15 ho

pela).
ca-

ras, haverá aulas de Moral

São José: 7,30 _ 9,30 ho- EcvaEngBeélica parda crMianças, n?
raso

. . zer�a e enezes, a

Coqueiros: 9,30 horas: dia
rua Chapeco, s /n., e às :tO ho-

seguinte: 7 heras,
ras, nos seguintes Centros: C.
E. Amor e Humildade do Após-
tolo, rua Mal. Guilherme 29, C.
E. Fé, Esperança e Caridade de

I Jesús, avo Mauro Ramos s/n.,
C. E. Juvêncio de ·Araújo Fi

gueredo, rua Pedro Soares 16,
A. E. Fé e Caridade, rua Fer
nando Machado 51, C. E. José

\. vida terrestre é uma esco- de Nazaré rua José BoÜlx
Ia, u� meio de educação e de s/n., C. E.' Paulo de Tarso, rua

aprefelçoamento pelo traba- Castro Alves 21, do Estreito e

lho, pelo estudo e pelo sofri- C. E. Seára de Amor rua Da
mento. Não há felicidade nem Tereza Cristina 141 no Estrei
mal eternos. A recompensa ou to.
o castigo consistem na exten- A noite, também de domin
são ou no e'ucurtamento das go, às 19,30 horas, no C. E. Jo
nossas faculdades, do nosso sé de Nazaré, terá sessão dou
campo de percepções, resul- trínáría.

Mlsnol

1'iJ

CamiUe F'lammarton

w AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Ruo Conselheiro Mafra Ine. 13:;

-------

Di5�rlbuidor�s Q. d"p06itários:
,OSNY GAMA & elA

nORIANóPOLlS

CAIXA POSTAL 239

BREVEMENTE·

ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL

Reabertura do Laboratório
Radio- Tecni co-Erectron

F'ur.d a d o em 1935
Mulntogem de rédios. Ampli- •

ficodores-TransmiB50�es f'
Matariol importado dir'eta- f

rn ervte dos U. S. A
r

Pro or ie tárro �
ütomer Georges Bonm IElectre - Tecnico - Profissional

formado r·a Europa
Florianópolia

"{ua Jcão Pinto n. 29 -- Sob.

Alllluntoa: Iueídíces > Comerciais -- Rurais e Informativo.
Endereça Te!. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Coneulte nOlisa Organização ontM de " decidir pela com

?ra ou vendo de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa Re.te e.todo �

'Diretor: ., DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO �
ADVOGADO

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

ADVOG i\ D'QS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe St::hrnidt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I----I

! l\1otor a óleo crú
I VENDE-SE um marca "Ch·

"

max" - [J',il ro tvções - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co-

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itaj at com o sr . Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tr-at ar com Síd
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 'l'e'('fone 1134.

11WJ!

o MflMOQ V!I?MlFUGO
ee fFEfTO seeeeo
E f .. O�f�S"IO AS'

CQIAIIÇAS �

I �'A' CArl-rAt.-· íÍllllíÍÍIIIII Fabricante e distrihui-dores das afamadas con- I• í
LI LI fecções uDISTINTA" e RIVE'l'. Pos su e um grctn-

I
�, "

de sortimento de casem iras I riscados, brins
bons e baratos. algodões. morins e aviamentos

para alfaio.tes. que recebe diretamenttl das

II melhore. fábricas. A Casa
• A CAPITAL- chama o. atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compra •. MATRIZ em Florianópolis, - iFILIAIS em iBlumenau e Lnj ea,
.

"__� !__.m mB mm
• am __
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Q eSTADO-Sábado, 26 a. Janeiro de '946
�-�--------------------------------------------_----------------------------------------------------------------------------------------------

s

��E��f�:�����í�?t;·lr:::�:� e ���c���s�s d��OS.t!�����sonOlenta,! rr�:I(t].I.tJ
XO BRASIL

ATING' lOS MILH
-

ES
de verão, dormentes, ensolar�- a gente se _põe a receita�'...

�� �] � � •No que concerne à composi-} DE T�Nii:�s A ES'C �c:: d?Si que smge,m, já de manha- umad e�C�l'azinl��, aqu\;Tum �
�.

cão demográfica do Brasil, se-
SEZ MUND' IA'L D"" AÇU' "C,..J"AR zrn la,. sangum eos, e par,ecem r�men OZIlllO,

.. atl j .

moe 1 lC:;t- 'D,",'i/' 'I'.
• I.' (o'r>yr,ght da

-

d d catezorfas
l!.., estórrtcar a terra através o coes nesse 1111nlS erro " serra -. I ._aun o as aran es �

I
�

�°d' . ,b Iid d di stOr'I'buí_l Washington -- (S. L H.) - dia inteiro -- a gente esquece bom que se criasse uma nova
e naciona 1 a e a

\ S d
.

t·
-

f" . -

( I-

d .

.

I
�

brasileira egun o uma nives igaçao 81' as .canserras da semana.. repart.íçao com um lugar de
,\ � I. TheIlAY[ YOU IIIAHD?lnc.çao da poputaçabo. de 1940 ta pelo Departamento <lt r-i.gn- Esquece, e passeia um ôlho dn etor para a gente, é claro).apura a em se em 10

c lt t
.

r- b 1 dI'
. I ,,�- ,

l í -

"O'

1 f d do co
u ura nor e-americano. o. em rumora o pe os jornars, rvao, o reme; 10 nao esta ai.reve a con orrne os a s -

t di d '. .

1
'

l'
, .

I :l que os papagaios po-,

Ihtdos I b ' d 1 Ser-
es oques mun tais e açucar espichar o o corpo numa pre-] rernerno e simp es; mas o uso, ...

� I os e e a ola os pe o
e 1946 cairão em vá1'1'0' 'TIl'· .

dei difícil A tâ
.

t d dem mover ambas as partes do·

N' I d Recensea- � o
_ guiça erra arruga. 1 ICI . ques ao sena o os

V1ÇOt .arandr di
e

1 'cão do lhoes de dólares em relação ó Primeiro, o negro exagêro o tomarem. A situação muda- bico, ao passo que a maioria
m�en o, gdlan e

. lm,.nm.
lIa procura. Em vista disso, esp» gráfico das manchettes, rou- ria se cada um de nós, ao pu- das outras aves só tem .uma

numero e nacionais e ex- -

.

'LA .

T' 1 1 d d h-' parte do bI'CG movediça· .

d
'

t geiros
ra-se que o racionamen �

-j' queja que a urquia, de a Ian- ar a cama e man a, viras- .

ClOnladls de palsest eSd randecI'es� açúcar nos EE. UU. ainda ge no punho e pé atrás, faz se um cálice de boa vontade. 2 ... que uma esfera de to-
-ao a o . e acen ua o "

d t
,.

. ...

AdI d ma polegada apenas de·

d
- prossiga uran e vanos .ne-: frente ao imenso urso sovíétí-

. tuan o no apare ho nervoso go e u
elmo e sua proporçao na po- -

I Ih lh di
. diâmetro, tirada da superfícieula ão total com aratíva-

ses.
'.

co que e grunhe desdenho- e apare o
A

ígestivo, paralI-, . .p ç , p Revela o Departamento Q" samente -- os dentes arreza- zando o estomago cada vez solar, apresentaria um brilho
mente. a 1920.

. Agricultura que a producão {i I nhados.
o

que para enchê-lo' de mais equivalente ao de um milhão

41���I�9P�r�. �� total de ..

acúcar em Cuba e Pôrto Ri!" Apavorada a gente foge pre;isássemos preudícar a�
I
de velas.

. .

,

m IVI uos presen- não excederá a 300.000 tor�� com os olhos e vem topar, ao próximo; a boa vontade tor- 3 ... que a cordilheira ,_?OStes no pais em }940, ladas na primeira metade do pé da folha um telegrama des- nar ía os homens capazes de Andes, na costa do Pacífico,
3�.�22.004 (96.�, %) �ram bra- corrente ano, sendo esta ,c'fra tacado, em' tipos gordos, que vive}', sem se devorarem, em so- percorr:�do tôda a, exten�ãostleíros naturaltzados:

a mais baixa registrada desde nos diz ser a Araentma um re-I ciedade _ sem mesmo ser pre- da América do Sul, e a maior
1_248.716 (3,11 %) estrangeí- que teve início a escassez do duto do tascísmo. Vira-se de- ciso nenhum "contrato so- cadeia de montanhas do mun-
roa: e6.804 (002CIc) de nacío-LX'. d t d ' , ., d .

A

d 7000 q W-nalidade não d�clárada. açucar com o a ven o a guer- pressa a pagma, mas ap�nas cla� ":.. ,.. O't comd cerca �m�nto' u o

Em 1920 havia no Brasil raFo .

també larecid par� .encontrar com desgosto E ISS?, so ISSO: boa vontade. me ros e compri .

,.. 112 tr: CY' 100000
lCOU amuem esc areci ° notícias da greve de centenas E depois, quando tudo correr 4. .. que um dos pintoreso,

.

es Ianoelros1Por .

que, mesmo com a descoberta de milhares de trabalhadores bem quando o mundo virar mais notáveis da Bélgica foihabitantes o que e evava aque- d 1600000 t 1 d d
'

. '..,

d 3 11
e.. one a as e açu- nos Estados Unidos. numa verdadeira Shang'rí-Ia Cesar Oucornet, que não tinhaIa porcentagem, e , %, pa- car ocultas em Java pelos ja- E adiante a mania da greve \ as cadeias vasias os carcerei� braços; e que, longe de se en-;.�.�;�:2�.:_.._..- ..._"""'_-.-......-.-.-.-........, poneses: o def�cit _

nas �l:eas -- esbugalhamos a vista -- le� r TOS cochilando, t.ôdas as me- tregar à ociosidade, Oucornet,
açucar�lras �era tao grande mos que pegou no Rio, Iim- sas -- de caixão de querosene até morrer, sempre pintou as

q.ue a �ltU�Ç�O da escassez con- l pando as ruas de taxis. Por ou de imbúia -- ostentando o suas telas com os pés .

tmuara crítíca.
. fim, um artigo qualquer ver- seu jantar; então não se es- 5 ... que, segundo as leis

Outro fator agravante resl�e béra a crise, e injuria os tuba- queçam de mim. Cá para nós, dos bárbaros germanos, a vi
no fato. de que .3: :produça� rões que se locupletam com o eu não recusaria se me ofere- til. de um homem livre valia
açucareira nas F'ílípínas fOI dinheiro do povo. Safa! ... cessem um lugarzinho qual- 200 vacas e a de um escravo
suspensa durante a guerra. Já então, a vontade de lêr quer de preso dalguma repúbli- 3 bois; e que, portanto, eram

I passou, e deixamos o jornal ca. Pensando bem; não quero esses os valores que um assas-

escorregar para o chão. Va- nada, quero apenas a satisfa- sino devia pagar à família de

CASAS mos mal, vamos muito maL., ção de poder lêr os meus jor- sua vítima afim de não sofrer
Tomára que o seu Fulano, I nais aos domingos, todinhos, o suplício.

Pessoa interessada em meu fornecedor de comes-e- sem encontrar n,êles as misé-
comprar 5 callas de Cr$ bebes não tenha lido que os rias e as angústias que hoje

6. " que o aparelho mais
fantástico, revelado na Segun-30.000,00 a 150.000,00 preços aumentaram no Rio. lhes tumultuam nas colunas.

cada uma, pede oferta por ::VIas não, não adia:nta ... Si ele Lydio :Jial'tinllO Calado da Guerra Mundial, não foi a

carta. aus cuidados desta não deu isso, pelo menos já bomba luminosa Sperrry,. ob
jeto de tanta publicidade, masredação. 30 v.24 sabe que os funcionários pú-. MACR ADO I' CIA� SI'm o processo de fotogl'afl'ablicos foram aumentados. E .'

.

noturna de Goddard; e que,
mediante êsse processo, uma

câmera fotográfica montada
num avião pode ver através de
2.4"10 metros de trevas as mais
profundas e distinguir sulcos
de rodas de autom.óveis atra-

I vés de um campo de cereais de
1 metro de altura.

1 Visite, sem compromissos

,. LIVRARIA ROSA

:1 Rua Deodoro, 33

.

, Florianópolil!
.

. Livros novos � usados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no eSl"rangeiro.

Novidades todas 81 Isemanas

Aqêaoi<u e Rep�.entaçõ.1I em

G•...;
Matriz: Florian6poU.
Rua João Pi_to i no !!

Caixa P08tal. 37
Filial: CrHCÍúma

Rua Floriano Peixoto. ./n
(gdlf. Própriu),

TeltaQ.l'amciI: ·PRIMUS"
AQ•."t•• .,,,. principol.
-·"."f,..�-·:'" � �.ttt�·

êle não quer saber se eu sou,
ou não, servidor do govêrno ...

. Vamos mal, vamos maL.
f

Antes, era um regalo abrir I
um jornalZinho aos domingos.
Um conto le,-e de dona Sicra
na; um soneto do consagrado
poeta X; a academia de le-.
tras de París concedeu um I
premio ... ; grande partida de

-===========-===::::============:::::'-':1��f! ������.ro embarcada pa-

Dr. SAVAS LACERDA
ETam coisas que ajudavam

I Reassumiu sua clínica, nesta .. Capital, o dr. Savas

I
a doce digestão do ajantarado, '

que lavavam em verde o negro Lacerda, oto-rino-laringologista.
das nossas preocupações indi-I:�������������������������::::�viduais. E o povo a:ndava a di-

Izer que "a escola era risonha _ QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ELE<iANCIA l'
e franca". Pudera.. A carne \ PROCURE Anão se comprava em quilos:

::::�;i%?��as::�ã que isto alfaiataria Pereira & Mello
o bode expiatório mais à

mão é o govêrno.
E à boca pequena das rOOi- :...�==�============��==���----=

���a��se f::6�::" ��:�a�:! �� 16a. Ci·rcunscrição de Recrutamento
avalanche de acusações e la-

Atiso aos cidadãos da classe de 1924múrias. E o govêrno se irrita,
o governo toma medidas apres
sadas, o governo faz, o govêr
no desfaz ... Um horror...

o açúc_ar, O xarque
e a UNHRA

Rio, �4 (Via Aérea) No-
ticiou-se que o Instituto do

Açúcar e do Alcool recebeu te
legrama da Cooperativa dos

I Usineiros; de Pernambuco, di
I zendo que enquanto aquela au

I tarquia não permite o embar-
que de açúcar cristal para a

Europa, o Instituto do xarque
do Rio Grande do Sul v8üde
quantidades enormes á UNR
RA. A situação do açúcar, en

tretanto, é inteiramente diver
sa da do xarque. Enquanto a

produção do xarque aumenta
constantemente, a produção
de açúcar diminue, segundo os

. cálculos.

Mas, de papo para' o ar, nal

F'ARMACIA ESPERANÇA
.. I'�.tteo NILO LAU8

E�CRITÓRIO JURíDlf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

Rndnreco telel!:ráfjeo: "Elibranco" -- Lajes - Stll. Catarina

Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

de Janeiro e 31 de
devem preparar·se
reapetiva classe a

Os cidadãos nascidos entre 10
Dezembro de 19�4 (classe de 1924),
para uma passivei convocação da
partir de 20 do corrente m�s.

Flbrianópolis, 11/1/46.
Teu. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 163• C. lt.

. Sedas, Casimiras e Lãs

C.ASA . SA.�A. aiOSA
ORLANDO SOA RPEJLLl

Rua C�Dselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai�a Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» --- Florianópolis \

------------------------------------------------------------------------------------------
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I Qualquer tentativa
.8umentaria as

suspeitas
Santiago do Chile, 24 (Uni

ted) - O jornal "La Opinou",
órgão do Partido Socialista,
diz que qualquer tentativa
por parte dos Estados Unidos

"para impor uma aliança mi
litar continental, na próxima
conferência dos chanceleres,
no Rio de Janiero, aumenta
ria as suspeitas que os povos
peito da nação estadunidense.
O mesmo jornal exorta o De
latino-americanos têm a res

partamento de Estado a orien
tar uma política de melhor

MAIS UM "CASO" mil' que um grupo de sóciosl .s.merrcano, reaIrzado em t:lan-j 0.r:'H...J.G0.lU"''<AlJO: 1 saí a s; compreensão para as necessí-
(Acy Cabral Teive) vascainos estão se quotizando tiago do Chile - Brasil 9 xl Chinez e Morací; Boos, Harol- dades dos pontos de vista la-

O nosso esporte anda de tal afim de abrir uma loja que lhe Equador 2. do e Verzola· Lebetinha San- tino-americanos.
geito, que às atenções só são seria oferecida no Rio. Tal íní- �, ford, Leónidas (Augusto), Ari Critíca ainda, os funcioná-
despertadas, quando surgem cíatíva visa impedir que Ade- CAllIPEONATO SUL·AMERI· e Abelardo. I

rios de Washington que advo-
"casos" nos clubes ou nas en-I mir saia do Vasco da Gama. CANO * gam a repulsa ao princípio de
tídades. Sabedor da alvicareira notí- Hoje, à noite, o selecionado CAMPEONATO CITADINO DE não intervenção, contra os de-

Agora, passado o da Vela. cia, Ademir ficou
-

plenamente da Bolívia enfrentará o do Pa- BASQUETEBOL sejas de todo o continente.
surge um outro, desta feita na satisfeito, afirmando mesmo raguai e os argentinos jogarão Hoje, na cancha do Lira Te-
FAC. ser esta a melhor solução que com os chilenos, em prosse-l mis Clube, será realizada a prí- O IDigo, na entidade atlética poderia ser encontrada para o guimento do certame sul-ame- meira partida da série de três Ouro para entidas
catarinense, por atribuir ser seu caso com o grêmio cruz- rícano de futebol. Ambos os entre os bem formados con- 22 Quilates (Justo Título) IIda sua alçada, a questão do vo- maltino. Nas suas declarações, prélíos serão efetuados no Es- juntos do Lira T. C. e Bandei- í
lei e basquetebol. o destacado meia vascaíno tádío do River Plate, em Bue- rante B. C., em disputa do cer- Envelope de 3 e 5 gramas

I·Causou extranhesa, como afirmou preferir continuar a nos Aires, às 20,15 e 22,15 ho- tame de basquetebol da cidade. Pedido ao

.

não poderia deixar de aconte- jogar no Rio de Janeiro, onde ras, respectivamente. �,

E O T ENT RIO
cer, áqueles que se interessam já fez uma popularidade ínve- AVAí X SELEClONADO JOGOS OFICIAIS ENTR.E

D P SI O D A

ainda pelo :nosso esporte, o fa- jável e onde desfruta de uma Amanhã, no estádio da FCD BRASILEIROS E BOLIVIA· M ,A. S E T T I Ito do Ubiratan S. C., não figu- grande estima, principalmente - Avaí e Selecionado da capí- NOS RUA SEMINARIO, 131 . 135
rar como um dos quadros par- no seio do clube do sr. Ciro tal é o arande J·02'O que vem É a seguinte a relação dos I� � RUA MARCONI, 44 - S. PAULO
t.icipantes dos campeonatos eST Aranha. atraindo a atenção dos arnan- jogos oficiais travados entre que enviará lista de preços.
taduais de Voleí e Basquete- * tes do pebol, esperando-se as seleções de futebol do Bra-
'hol, promovidos pela F. A. C. CAl'IIPEONATO SUL·A�IERI· mesmo ótima assistência ao sil e da Bolívia: =====���������

Como se sabe o quadro ru- CANO DE REMO campo da Rua Bocaiuva. Ano.- Local _ Vencedor _ ODEON - ás 4 lh - 7 Yz hs.

bro-negro possue o honroso Rio, - O Conselho Técnico O jogo deverá ínícíar-se às Escore - Competições Sessôes p�pulares.. . .

título de bi-campeão invicto de Remo da C. B. D. esteve 16 horas. 1930 _ Montevidéu - Bra-l 1 - Um filme policial cheio

da cidade, no que se refere a reunido ontem à tarde, cuídan- Preço único - 2,00 (Arqui- sil - 4 x O - Campeonato de surprezas !

Bola ao Cesto; deixando as- do de vários detalhes dos pre- banca.da e Geral). Mundial. AVENTUREIRA MASCA-

.sim, margem a sérios comen- parativos para a disputa do Os quadros prováveis, são os 1945 - Santiago - Brasil RADA

tários, a sua ansência nesses campeonato sulamericano, em seguintes: - 2 x O - Campeonato Sul- com Sally O'NEIL.
. .

certames que óra se realizam Montevidéu, em abril próximo. AVAí: Adolfo; Fateco e Ta- Americano. 2 - O melhor e mais eletrí-
na cancha do Lira Tenis.

I
Resolveu aquele órgão cebe- vinho: Jacinto, Aldo Nunes e 1946 - Buenos Aires zante western dêstes últimos

Estou informado, como Di- dense determinar o encerra- Chocolate; Felipe, Nizeta, Brasil - 3 x O - Campeonato tempos!

retof de publicidade do Ubira- menta, a 9 de março, das ins- Bráulio, Tião e SauI. Sul-Americano. A CAMINHO DO PATíBULO
tan, de que houve certas con- crições para as eliminatórias com Bill ELLIOTT.

trariedades, por parte da F'e- para a organização da equipe _
Lutas! - Torcidas! - Sen-

deração, ao se tratar das ins- brasileira. Essas eliminatórias
-_._._-,-

I
sações !

críções do Clube, nos referi- serão realizadas nesta capital, FORNITURAS E UTENSIUOS PARA 3 - Continuacão do seriado.

dos campeonatos. a 24,28 e 31 d março vindouro. OUAIVEIS E RElOJOEIPOc;; O TERROR DOS ESPIÕES
Sei, que a Federação exigiu] * com Kane RICHMOND.

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Lamrnadores
{lo Ubiratan novas inscrições VÁRIAS NOTíCIAS No programa: - Filme Jor-

Tornos para relojoeiros - Ba r.hos para dour ar e pra-
com fotografias, etc., dos seus+ - Os árbitros cariocas Jo-

,•.
nal - DFB.

tear - Cordas, vidros pala relógios. e t.c,
jogadores, dias antes de inicia- sé Ferreira Lemos, F'íoravan- Preços: - Cr$ 2,40 - 1,00.

Preços e prospecto. com a CENSURArem-se as partidas, o que veio, te D'Angelo, Antônio Menezes
C ASA· MAS E T T [

: :

por certo, impossibilitar a ob- e Antônio da Rocha Dias, en- "Imp. até 14 anos".

tenção das assinaturas, foto- dereçaram um ofício ao presí- Rua Seminâr io , 13l - 135 - São Paulo. IMPERIAL - ás 7 V2 horas

grafias e fichas necessárias ... dente da Federação Mineira de Últimas exibição.
Acontece, porém, que os ele- Futebol, pedindo a sua ínscrí- A. história emocionante de

mentos do Ubiratan, todos, ção como árbitros oficiais da- I uma mulher linda e pecadora
acham-se inscritos na Federa- quela entidade.

",.

A' Clube d S Catarína que o amor tardiamente redi-

ção, para a disputa do campeo- - Foi devolvido ao Flumí- ereo e _ miu !

nato de Lance Livre, no ano nense o contrato de Nandinho, HOl'árilo para instrução d� Vôo durante o ano de 1946 PACTO DE SANGUE
que passou. . . em virtude de não ter este ío- com Barbara STANWICK -

Pois bem, quando o Ubira- gador apresentado a prova de (Saída á.s ti horas e volta ás 9 horas da lUlnltã) Fred Mc MURRAY - Edward

tam solicitou informação para quitação militar. G. ROBiNSON.

a transferência de Fonseca, do _ O Flamengo cientificou à No programa: - 1) -- N<Y-

Lira para o seu clube, disse- F. M. F. que se interessa pela tícias da semana - D. F. B..

ram-lhe que Fonseca estava renovação dos contratos do 2 - A Cabra Faminta

preso ao Lira, para disputar o centro-avante gaucho Pirilo e Des.

campeonato deste ano, uma do guardião Luiz, que .5€ en- 3 - A Voz do Mundo

vez que achava-se inscrito, no contra veraneando em Buenos Atualidades.

campeonato de Lance Livre Aires, a convite do "coach" Preços: - Cr$ 4,00 - 3,00 •.

de 1945. Flávio Costa. Nota: As horas de v-oo devem ser compradas de véspera. CENSURA:

Como se explica tal decisão? - Amanhã, na píscima do "lmp. até 18 anos".

Neste caso, todos do Ubira- F'luudnense, realizam-se as AMANHÃ.
tam podiam tomar parte nes- eliminatórias para o Campeo- SERVIÇO DE METEORO- ODEON • IMPERIAL

se campeonato, sem ser precí- nato Brasileiro de Natação. LOGIA Simultaneamente.

so 'novas inscrições. * * Hugo del CARRILL no seu

É uma cousa lóglea, clara OS JOGOS DISPUTADOS PE- Previsão do Tempo, até 14 melhor filme:

e compreensível! LO BRASIL CONTRA O horas do dia 26 na Capital. PAIXÃO IMPOSSíVEL

Deixou, assim, o Ubiratan EQUADOR, O PERÚ E A Tempo - Instável, com chu- com Sabina HOLMOS.

de toma.r parte no certame COLOMBIA vas /!/ trovoadas. A emocionante história de

estadual, estando completa- 1936 - Campeonato Sul- 'Temperatura: - Estável. dois corações apaixonados em

mente legalizado! Americano, realizado em Bue- Ventos - Variáveis, tres- luta eorn as fôrças implacáveis
É mais um "caso" TI.O espor- nos Aires - Rrasil 3 x Peru 2. coso do destino!

te florianopolitano, e, para o 1942 - Campeonato Sul- Temperaturas extremas de Porque não poderiam reaã-

qual, é necessário esclareci- Americano, realizado em Mon- hoje: Máxima 32,0 -

Mínimal
zar os seus sonhos? ? ?

mentos. . . tevidéu - Brasil 5 x Equador 24,3. O PRECEITO DO DIA.., 1. Previsões para o litoral de
OS SóCIOS DO VASCO PRO! 1942 - Campeonato Sul- Santa Catarina e Rio Grande
::tIETEM UMA LOJA COMER. Amerlcamo, realizado em Mon- do Sul: - Tempo instável,

CIAL A ADEMIR tevidéu - Brasil 2 x Peru 1. com chuvas e trovoadas. Ven-
Buenos Aires, (Do enviado 1945 - Campeonato Sul- tos de Nordeste a Sueste em t

especial da Meridional) - Um Americano, realizado em San- Santa Catarina rondando pa
brasileiro, sócio do C. R. Vas- tiago do Chile - Brasil 3 x ra o quadrante Sul no Rio
co da Gama, e aqui chegado Colombia O. I Grande do Sul. - Visibilidade
nestes dias, informou a Ade- 1945 Campeonato Sul- moderada a sofrível. I

Direção de PIJDRO PAULO MACHADO

Empolga lôda. a cidade a grandiosa e sensacional conlendá, a ser realizaoa
amanhã, DO estádio da rua Bocaiuva, entre as poderosas equipes

do Avaí e do s"Jeciooado da cidade.

3·s. feiras P. TUI"lUa 2as. feiras 2'l. Turma
Albelardo- Aran-

tes Ryno von Mors
sas• feiras Silvedo Silv:J 4vs. feiras

Edgard Bonassís João Makowieki
Silva Osvaldo Leite

Sábados . Helio Moura sas. 'feiras Walmor A. Bor-
PILOTOS ges

foii(i/íitSTA�PRE'OS'
DEPOSITO mnSETTIDfNTARIO H
.{J 11tdIuif. C#t t'iti4ti1.2f�

.

. ��EMINADIO 13!·135 -CAIXA Z�I' S. PAlIlO

MEIO E SAÚDE MENTA u
A influência do ambiente é de

cisiva na formação da per.onali
dade. Muito do que outrora sa

atribuia à herança, sabe-ae haja.
ler devido ao meio em que se

de.envohe e vive o ser humano.
faça com que .seu filho viva

num. rriai o b1õ>néH�o c c d,sa:-.vol
viLnento moral. SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Notas científicas
I A HUJUANIDADE E A NOVA

ERA CIEN'I'íFICA

I .

Nova York - (S. L H.) -

lo sr. David Sarnoff, Presiden
te ' da Rádio Corporation of

! América (RCA) e figura de
I projeção mundial nos meios

_ r T.T.._ _T.T.T' � ,,,,....,._ '.T ',.:.._ _ - radiofônicos e correlatos, de-

DR. SAVAS LACERDA DR. NEWTON D'AVILA 'I clarou recentemente que a Hu-

CUnica médico-cirúrgica de Olhos Operações - Vias Urinárias - manidade está entrando elU

- Ouvidos, Nariz - Garganta. Doenças dos intestinos, réto e I nova era de visão - a do rá-
Diploma de habiütaoão do Corise- anus - Hemorr-oidas. 'I'ratamen-

lho Nacional de Oftalmologia. to da colite amebiana. dio.
CONSUI,TóRJO - Felipe scnrru- Fisioterapia - Infra vermelho,

clt 8. Das H às 18 horas. Consulta: Vitor Meireles, 28.

ROSIDf:NCIA - Conselheiro Ma- Atende diariamente às 11,30 ns,
n-a, 77. e, à tarde, das 16 hs. em diante

TELElFO:0.lDS 1418 e 1204 Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortoped ia clinica e ci

rurgia do toiax. Partos e doenças
de senhoras

CONSUJll'óRIO: R. João Pinto 7

Diáriamente das 15 às 17 horas.
RESIDf:NCIA: Almirante Alvlm,

36. Fone M. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
As_sistêneia :\Iunicipal e de

Caridade
<:LINJCA �H;DfCA DE CRIil�Ç.'\S

ADUI�TOS
C-ONSUI,TóRIO: Rua �unes 1'1,,
enado, 7 (Fjdifício S. Francisco).

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDÉNCIA: Rua Marechal Gm

Iherrne, 5 Fone 783

DR. A. SANT,AELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional ele Med icin a da Universida.
de do Brasil). Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doers
oas :\Ientais. Ex in terno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital �-E>-

deral
CJA�ICA �H:mCA - DOEXÇAS

�ERYOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélta

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua, Áh-aro de Carva
lho 110 18 - Florianópolls.

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO ClíNICO

.DR. DJALMA MOELLMANNl
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clinica 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
diagrafia clinica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Pror, Sanson, do

Rio de .Ianeh-o
ESPECIALIST_'i

Doenças e operações dos OLHOS,
OUVIDOS, !\"ARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do I�!iBIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

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

.

15 às 18 hor-as
RUA NUNES "lACH.\ D(_' :N. 20 -

Fone 1447

.. nA...,

COMPANHIA "AIJANÇA

Grande Tónico

... .. ...

DA Bill-
Fodada e. 187. - Séd.: B A'.

INCENDJOS E TBA.NSPOBTES
Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E IRESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603.80

c

«

Sinistros pagos nos últimos I\) ano!

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401306,20 I

�
i

l

i
Diretores:

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

""_r,. MI·'

o BabA0

DEPURATIVu

MARCA REGISTRAD
DO SANGUE

I�gal:�lr....,
A SlflLIS ATA-CA TODO o ORGANISMO

o Fígado, u BI1\-(1, o coração
PUlmões li Péle. Produz Dôr .... s de
DOS OSS08, Reumatismo, Ceguetra
belo. Anemia, e Abortos

-
,

Inotenslvo 80 oraaütsm«. Agradável como Ilcôr.
O ELIXIR 914 elotá s pruv adu pelO D. N. S. P.
como auxtlla r ou tratemer.to 11\ Sífilis t' Reu
matismo da ruesma origem.

VALIOSAS OPINiÕES
O ELIXIR «9Ft», dada d sua

base, é ótimo auxiliar do tra
lamenta da Sífilis principalm.en
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

DE TÊ.MPESSOAS

USADO COM BOM RE

SULTAoo O POPU-

LAR

o EstôUlSIZO, OH

(abeça, Dôre»

Queda <14' Ca-

Aleslo que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «9Ft» oblendo
semore os melboreR resultados
no trctsmente da SifiUs.

(aI Dr. Rafael Bartolatll

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: C'R$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 • Floriiinõpolis

�"""""",,""""""'''''I''''''''�

Laboratório
«:Iínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesoura
do Estado

Flor ianõpolis
Farm. Narbal Alns de Souza

da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para v�rificação
de cancer, Exame de urina, Exame poro

verificação da gravidez, Exame:<le escarro,

Exame para verificação de doencall do.

llele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

�utovaccinas e transfusão de sangues,

Exame químico de farinhas, bebida
café. água., etc.I�",,"""" i""""""""'���

'1lrmandad� .Beneficente de N. S.
do RosariO e S. Benedito

FESTA DE N. S. DO
PARTO

De ordem do Mesa Admini.tra
tiva desto Irmandade, convido to
dali os nossos Irmão. e demais
Fléis, para a,sistirem às feptivi
dades em louvor <ie Nosso Senhora
do PARTO, a lIe realizarem em
no..a Igreja e que constarão de:

NOVENAS nos dias 25, 26 e 21
da janeiro, à. 19,30 hora••

MISSA no dia 27 de janeiro
---

do-
mingo, à. 9 horas.

•

A Mella Admini.trativc desde já
agradece a todclI 08 que compare
cerem o elites ato. de nOIl.a Reli
gião.

Con.i.tório em Florianópolill. 20
de janeiro de 1946.

J. CARDOSO, SeC'retário.

O brigadeiro general Sar
noff - foi comissionado pelo
Exército norte-americano, du
rante a guerra, tendo contrí-

DR. POLYDORO S. THIAGO I' buido de forma notável para ICLíXICA �IÉDlC� EM G�RAJ�_ o aperfeicoamento do Radar
Doenças do coraçao. pu lmões, fi- , . .:: .'
gado, estômago, intestinos, rins e f;ja Televisão e de outros InVen
demais orgãos internos de adultos

I tos - ref'er íu-se ao
.

.

e cr-ianças
� pIogresso

COXSUI�TóRIO: Rua Fernand. O

I
surpreendente, verificado tan-

Machado, 16 _,

CONSUJ,TAS DJ:ARIAMI:NT:E: to na visão telescopica como
das 15 ás 18 horas '.' .

RESIDf:NCIA: Av. Trompowski, microscopica, como fato pro-
62 - Fone Manual 766 Imissol' para as gerações vin-

DR. MADEIRA NEVES I
douras.

Médic() especialista em DOENÇAS "Olhos electrônicos", aper-
IJOS OLHOS f' d 1

.

Curso dE; Aperfeiç�al11ento e Lon-I �lçoa OS pe as pesquisas rea-

ga_PratIca no RIO de .Ianeíro Iizadas durante a zuerra de-
CONSULTAS - Pela amanna: .

I:> .'
diariamente das 10.30 às 12 hs. à ram alcance ainda maior ao
tarde excepto aos sábados. das 14 . âdí d 1ás 16 horas __ CO-XSL'Ill'óRJO: 1 auio, ec arou o gen. Sarnoff
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

ao passar elU revista o proFane: 1.461 - Restdêncta:

Rua,'

Presidente Coutinho, 58 gresso conseguído em 19,45. O

DR. MÁRIO WENDHAUSEN I tubo electrônico - a valvula

Médico do Centro de Saúde e Di- i - que aumentou o alcance do
retor elo Hospital "Xerêu Ramos" ouvido humano capacita ago-
CLINICl>, Mf]D�CA de adultos e

"

críancas ,
J ra, O Homem a tornar conhe-

cm,'SULTóRIO: R. Trajano, 14 I' t d t
.

(altos ela Confotrat-ia "Chi. Cllllen O e povos e acon eCl-

CO'-sHLTAqsUindho"9 •

6 I '

,111en tos distantes, muito além
.' Lo -"'-. as 4 as 101 as , d 1 1 1

.

RES�D�NCIA: �- Felipe Schrnídt,

I
O a cance c o o ho, l�or mero

,,8 - Fone. manual 8__:_:__ da televisão. E, através do ra-

DR. BIASE FARACO dar, pode ser localizado um

Méd,
ico - chefe do Serviço de

I
avião voando a 20.000 pés de

Sifilis do Centro de Saúde Itur 20 '11
.

DO,,"NCAS DA PELE _ SíFILIS a UI a e a mi las ou mars
- AFECÇõES URO-GEXITAIS de distância
DE AMBOS os SEXOS - RAIOS

.

INFRA - VE��bEL\f�9..� E ULTRA- "E agora, com o mícroscó-
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. pio electrónico o homem po-

Felipe Schmic1t, 46 •
' .' -

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 der a ver na dJ reçao oposta -

DR ROLDÃO CONSONI I p l"esc�u�ar O mundo sUb-mi-1.

I Cl'OSCOplCO - podendo estudar
CJRUIWL\ GERAI, -- .\I,TA ('I. b

.. ,

RURGTi\ _ )WI,ÉSTTAS DE l"E. a acterra, o virus e as partí-]
- ... XHORAS - P-,\RTOS - - I culas ínriutteslmaís da maté
Formado pela Faculdade r,e :IIedI-'

-

cínna da Universidade de São ria não vistas ainda no mais
Paulo, onde foi assistente por vá-' '.""'"

rios anos do Serviço Cirúrgico do poderoso l1I1erOScoplO ótico .

Prof. Alípio Correia Neto O 0-' . 1 S 'ff •

Ci rur'gia do estômago e vias b. _ I:> e n e 1 a anOI aCI e scen -

-==;;:;;:::;;::;;;;:;;:::;;::;;::;;::;;::;;::;;==:::;;;;;::::;;::;;::;;;;;;;;::::;;;;;. _

liar:es_,. intes_tinos delgado e grosso, tou que cinco anos de pesquí- ; -

ttró ide. 1'1TIS, próstata, bex íga, .,. •

útero, ?vários e trompas. Vartco- sas científicas, incentivadas
cele, hidrocele, var-izes e hei-na pela O'llel'!'a Iesd 1940 . oCONSULTAS: 1:>, C 'Ue. , Iev -

das 2. às 5 horas, à Rua Felpe lucionaram de tal íorrna o
Schmídt, 21 (altos da Casa Pa-

raiso). Tel. J .5118. campo do rádio e outros a êle
RESI01J:NCIA: Rua Esteves .Iú- laci

.

n;o1'. 179: Tel. M 764 re acionados, que instrumentos
-

e serviços que no curso normal
FRACOS. dos acontecimenots só irram

AN�ICOS aparecer por volta de 1960, es-

TOMEM tarão, na realidade, sendo em-I
fiahl lZ.Jsltli pregados antes de 1950.
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RnÁTOflO PRTOLDGICR5

Dr. If. G S. Medina
Farm. L.

"VIR<iEM ESPECIALID.ADE"

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voeil

está auxiliando o seu próximv.
Centribua para a Caixa de Esmolae
aOi IndijCentes de Florianópolis.

--------�------

elA. \VETZEL INDUSTRIAL-'JOINVILLE (MllrCll reglsl

rflcommenda-se para roopa1 fina € roupa commume
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de bancários cariocas teria conseguido, ôntem, 3:

seus colegas do Banco do Brasil, que não
comparecerão, hoje, ao trabalho .

Decretada

Florlen6poUl, 26 ele Iene.,.., de 1946

Vonsiderado definitivamente perdido

A Proclamação
Rio, 25 (E.) - o presi

dente da República, assi
nou a seguinte Lei Cons
titucional n. 21:

"Artigo único - A pro
clamação, pelo Tribunal
Superior Eleitoral, do pre
sidente da República elei
to a 2 de dezembro de
�945, independerá da so

lução final das dúvidas,
impugnações ou recursos
suscitados ou interpostos,
desde que a votação im
pugnada não possa alte
rar a colocação já obtida
pelos candidatos, segun
do os votos apurados".

o Banco do Brasil teria aderido, f

Umã

Rio Grande, 25 (Via Aérea, 'I'óda a carga do navio ame-
- Lamentável e inesperado I ricano vinha consignada á
acidente marítimo, ocorrido a Cmopanhia Ypiranga, entando
entrada da barra, está a nca- a gasolina no seguro.
çando a perda total de quase Ouvido pela reportagem, um

sete milhões de litros de gaso- técnico portuário opinou que
Ena. o "Government", juntamente

O fato verificou-se quando o com seu precioso carregamen
petroleiro americano "Govern- to, pode ser considerado como
ment Com.", numa manoora definitivamente perdido.
infeliz de seu piloto, foi de en

contro a um dos muitos : pe
:. igosos bancos que ladeiam a

barra, não conseguindo safar
se, a despeito da fôrça dad 1, ás
suas máquinas.

Cientificadas do ocorrido, as

autoridades portuarias locais
trataram de enviar o necessá
:io auxilio aobarco acidentado.
Não existe, entretanto, nc por
to local, aparelhamento ade
quado para semelhante tarefa
c o "Government", por isso,
permanece com a quilha en

terrada na lama. Pelo rádio,
foi solicitada a vinda de um

rebocador de Montividéu para
safar o petroleiro. aguardan
do-se a todo o momento sua Ichegada. .

Oportunidade para mec8nicos,
lantérneiros e pintores

Importante Companhia com matriz no Rio de Janeiro
e filiais em diversos Estados do Brasil oferece ótima opor
tunidade para mecânicos de automóveis, aiuderites de
mecânico prático, lanterneiros e pintores, que queiram
trabalhar no Rio de Janeiro, pagando ótimo salário, bem
como despêsas de viagem por conta da Companhia.

Os interessados deverão, para maiores esclarecimentos,
procurar dia 28, o sr. Montenegro, no Hotel La Porta.

Magnifico representante
Nova York, 25 (U. P.)

La Guardia, partiu, via aérea,
para Washington, afim de
prestar declarações junto do
Departamento de Estado, an
tes de embarcar para o Brasil.
No aeroporto, o embaixador
brasileiro no México, sr. Se
bastião Sampaio, que foi con
sul ger� em Nova York, de-

Nova turma de
Rio, 25 Via Aérea - Co" -'.tn

dada plo capitão de artilharia
Silvio Valter Xavier, segue em

principias de fevereiro proxi
mo, para Fort Bening, Geor
gia, a segunda turma de ofi
ciais e sargentos que cursarão
a Escola de Paraquedistas do
Exército Norte-Americano. Es··
tes oficiais e sargentos, junta
mente com a primeira turma
que já está em vias de conclu
são do curso no referido Forte
serão os instrutores da E::>eol�
de Paraquedistas do Exército
Brasileiro, criada m recente de
creto do Governo.

clarou que La Guardia vai ser
"um magnifico representante
dos Estados Unidos, nas ceri
mônias de posse do novo presi
dente, pois êle está bem ao par
das relações entre o Brasil e

Estados Unidos. Acrescentou
que gostam muito dele no
Brasil".

.,"
G

i A pretensão dos pro�
�

mora ..orla lessores nipônicos
RIO, 25 (A. N.) - o presidente da República assinou o se- I Tóquio, 25 (U. P.) - O ]01'-

guinte decreto-lei: I nal "Yomiuri Hochi", íntor-
"Artigo 10 - Ficam suspensas, em todo o território da Re-

ma lU" o Conselhc: Nacional
pública ,pelo prazo de 3 dias, contados da data do respectivo :)vencimento, desde que êsse ocorra dentro do referido prazo: dos Professores japoneses en-

IIa) - a exigibilidade de obrigacões resultantes de duplicatas de tregou ao Ministério da Edu-
contas assinadas, letras de cambio, notas promissórias ou quais- cação, um programa de 7 pon-
quer outras providências ou efeitos comerciais, e- bem assim, tos, contendo um pedido de-
das prestações por dívidas hipotecárias ou pignoratárias; b) -

.

1
os protestos � prescrições dos referidos títulos; c) - e o anda- melhoras para a classe, lne u-

mento dos executivos palra cobrança de impostos federais, esta- síve 500 (
( de aumento nas [.

duais e municipais. quotas de alimentos e maior
Artigo 20 - €ste decreto-lei .entrarâ em vigor na data de sua número de residências. O Con-

publicação e será transmitido, pelo Ministério da Justiça e Negó- selho alega que a maior parte,cios Interiores, por via telegráfica, a todos os interventores fe-
derais nos Estados e Territórios. dos professores do Japão per-

Artigo 30 - Revogam-se as disposições em contrário". tencem á entidade classista.

a

1\ homenagem do
figueirense F. V. ao
Ur. Luiz 6allotti

Semana iog!es8 para o comércio de
Florian6polis

Os comerciantes de Florianópolis apresentaram,
ôntem, ao sr, Prefeito Municipal, um memorial soli
citando se ie adotada, em Florianópolis, a semana

inglesa, a exemplo do que acontece em outras cidades
do país.

Para que a medida a ser adotada não sofra
nenhuma restrição, resolveram os comerciantes, expon
taneamente, cerrar as portas de seus estabeleciinentos
às doze horas de hoje, reabrindo-as na próxima
segunda-feira.

Está, pois, de parabens a laboriosa classe dos
comerciários florianópolitanos.

r

paraquedistas
São os seguintes os oficiais e

sargentos que integram esta
turma: capitão Silvio Valter
Xavier, lYs tenentes Onaldo
Raposo, Orlando Braz Dias
Correia, 2°s tenentes Héllo Ru
bens Vaz de Melo, Rícken
Grael, da arma de artilharia:
capitão Newton Lisbôa Lemos
1 o tenente Arídio de Maga�
lhães, 2°s tenentes Alberto Pa
paio, Airton Maia, da arr-ia de
infantaria: 2° tenente Roberto
Paranhos, da arma de r.n-re
'--nhos, Jcsé Vasconcelos Sam
nharía: sargentos Telmo Spin
g'el, cavalaria e José Nascimen
to, de artilharia.

Teve lugar ontem à noite,
'no Clube 12 de Agôsto, o jan
tar oferecido pelo Figueirense
F. C., ao Dr. Luiz Gallotti, vice
presidente da C. B. D., atual
mente, exercendo o alto cargo
de Interventor federal, neste
Estado.

A essa homenagem do grê
mio "alvi-negro", comparece
ram inúmeras representações
desportivas da Capital, entre
ás quais, destacamos às da:
Federação Catarmense de Des
portos, Federacão Altética Ca
tarinense, Coqueiros Praia Clu
be, Veleiros da Ilha, Iate Clu
be Florianópolis, Avaí F. C. e

Paula Ramos E. C.
Em nome do Figueirense.

saudou o homenageado, o Dr.
Osvaldo Bulcão Viana, que,
elevando as qualidades intefec
tuais e esportivas do Dr. Luiz
Gallotti, agradeceu sensibiliza
do o apóio prestado ao seu clu
be. O orador, em seguida, fez
a entrega do título de sócio
honorário do Figueirense, ao

grande desportivo brasileiro.
O homenageado, agradeceu

o gesto simpático do grêmio
alvi-negro, finalizando a sua
curta oração, com as seguin
tes palavras: "Conclúo, for
mulando os melhores votos de
felicidade de todos os presen
tes e pela grandeza sempre
crescente do desporto barriga
verde" .

Usaram da palavra, ainda, o
sr. Osmar Cunha e Oséas Gui
marães, que saudaram o ho
menageado em nome da F. A.
C. e "Revista Vale do Itajaí"
respectivamente.

CONVITE
\

'1
'/;·;31

O dr. D'ielrru: MoeIlmann, organizador do Instituto,
Catarinense de Rádioterapia, convida aos srs. médicos,
amigos e c/ientes para assistirem à missa que, em ação de
graças, mandará celebrar amanhã, às 9 horas, na capela'
de Sã� Sebastião, e, be� assim, para pat ticiaerern da inau-<._�_guraçao daquele InstItuto, no mesmo die, as 9,30, q ue '""funcionará anexo à Casa de Saúde São Sebastião.

Ao comércio e ao públi co em geral
a CASA TRÊS IRMÃOS tem a honra de comunicar

que, a partir elo próximo dia. 26 do corrente mês de Ja�

neíro, o seu expediente de Sábado será encerrado às 12

horas.

Elorfanópol!s, 21 ele Janeiro de 1946.

('ONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas a08 Indl.
gentes de FlorianópoliJ.

RITZ - Hoje sábado às 4,30
horas.

Tamara Toumanova - Gre
gory Peck.

QLtNnO A NEVE 'l'OR�AR
A CAIR

Eis a Rússia que o mundo

o novo gabinete
peruano

Lima, 25 (U. P.) - O novo

gabinete peruano foi anuncia--
do pouco depois das 2 da ma

drugada. É\ chefiado pelo sr.

Julin Ernesto Portugal, pri" ..

meiro ministro, e ministro do
bem-estar público. Os outros;
membros do gabinete são: En

rique Garcia Sayan, mintstro�do Exterior; gal. Manuel Ro··. "

driguez, do Interior; Ismaeí l
Bielich, da Justiça e do 'I'ra
balho; cel. Antônio Luna FeY
receio, da Guerra; Manuel Vas
quez Dias, das Finanças; Ce
contra-almirante Enrique La
barthe, da Marinha; Luiz Val
carcel, da Educação; engenhei-
ro Enrique Gongora, da Aero
náutica e Luiz Rosse Ugarte,
da Agricultura. O gabinete
prestou juramento ao meio-
dia.

desconhecia!

e

O Sangue dos guerrilheiros
formava um vivo contraste
com � neve até que toda a neve

se transformasse 'num mar de

sangue, mas no meio de tudo

aquilo floresceu o maior e

mais belo romance de amor!
CENSURA ATÉ 10 ANOS
No Programa: - Filme Jor

nal - Nacional.
Mais Forte que Hitler

éomédia sintética.
Precos: - as 4,30 - 3,60 -

2,40, às 7,30 - 3,60 único.
ROXY - Hoje às 4,30 -

7,30 horas.
10 - Cine Jornal Brasileiro

- nacional.
2° - Edmund Lowe - Jane

Carter.
A llIALA llIlSTERIOSA

Um filme policial, divertído
e emocionante 3° - 70 e 80
episódios do seriado.

llIlSTÉRIO NÓR,DICO
40 - Ian Keith - Jean Por-

JOãO Batista ,.,ter.
,

lUAIS FORTE QUE HITLER

I'
Bonnassis

Uma comédia eletrisante- ADVOGADOS I'que teve a direção de Hal Roa-
'

eh, o maga das comédias. Ruo Felipe Schmidt 34. •
Sala 3. Tele!, 16-31

..

Censura até 10 anos. . ,j,

Preço - 2,40. .,-.i

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
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