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Multiplicam-se as greves - Alteiam-se os proteifofconlra ã-.:. carestia. Classes
inteiras reivindicam direitos em face das aperturas da vida. Para onde vamos l'
Cruzar os braços e deixar correr tudo nas franquias democráticas, enquanto o
merceeiro majora as contas do caderno-da-venda e o lojista remarca os preços

da camisa, do calçado, do brim e da casimira ! ...

Prcuríetarto e Diretor-Gerente:

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XXXI

Washington, 26 (De Joseph Pela primeira vez aquêles
L Myler, da United Press) _' cientistas demonstraram que
Os cientistas que trabalharu '

as ondas de rádio de ultra Ire
para o exército norte-ameuca- i quêncía podem penetrar na io
no encaram confiantemente a' nosfera - zona eletrificada,
possibilidade de explorar vas-: :'ora das áreas atmosféricas da
tamente o espaço solar com (I � terra, pela qual a maior 1._ ai te
auxílio do radar, uma das mais i «as ondas de rádio retornam.
maravilhosas descobertas do, O:::, mesmos cientistas esperam
século, Acreditam êles que ago-! que em breve poderão entra:
ra é possível que o radar con-] em contacto com um planeta
trole os aparelhos que viajarão I qualquer, mediante o auxílio
entre o� ,Planetas, colhendo e

I'
do radar, possivelmente com o

transmítíndo para a Terra m- planeta Marte - globo la::;ci
rormações que até agora esta-l nantemente vermelho a ....

vam além do alcance dos ho-·131.000.000 de milhas de dis
mens. Revelou-se que ontem á, t.ancía da terra. Os sinais do

_'lOite, ,o �orpo de eng�nheiEos I radar poderiam ir da terra '3
do exército, obteve vibrações Marte na velocidade de 168.000
de rádio de alta frequência e I .nilhas por segundo, o que ta-

8ner�ia :::0 fazer experiências ria com que chegasse áquêle
na direção da lua, recolhendo planeta em 6 minutos e meio,
seu éco com a velocidade da Os cientistas norte-amertca
luz. Foram empregados in 'tru- nos declararam também � .. �

I)

mentos do Laboratório de Bel- radar entrou em contacto com
marni. I um planeta a uma distância

Retirar-se-ão os russos
PEIPING, 26 (U. P.) - o marechal Rodion Malinowsky,

comandante das tropas russas no Extremo Oriente, enviou
uma carta ao generalíssimo Chiang Kai-Shek e ac .;eneral
George Marshall, em que os informa que as tôrcas soviéticas
.se retirarão brevemente de todo o territorio da'Maudchuria.

Enquanto procuram um acôrdo
Paris, 26 (U. P,) - O presí- ceiros, ao que anuncia o nre

dente Gouin disse que espera sidente Gouin aos jornalista.
formar o seu Gabinete ama- O plano "Mendes-France" es
nhã, enquanto os três princi- tipula uma verba de 40 biliões
pais partidos procuram entrar de francos para as despesas de
em acordo, quanto ao progra- armamentos, congelamento
ma financeiro proposto pelo dos vencimentos dos emprega
provavel ministro das Finan-' dos do govêrno durante um
ças, Pierre Mendes-France. ano alteracões na estrutura

O Partido Socialista já con- das' taxas principais, com al
cardou com o plano "Mendes", I guris aumentos, e o congela
mas ainda se discutem certos menta imediato dos juros dos
aspectos dos problemas finan- depósitos bancários.

Deputados
para

RIO, 26 (E.) - Pelo avião da linha paraense da Panair
do Brasil, chegou, ontem, procedente de Manáus, via Belém, o
-dr. Leopoldo Perez, presidente da Associação Amazonense de
'Imprensa, e que acaba de ser eleito deputado federal na cha
})a do P. S.· D., secção do Amazonas. Chegou de Pôrto Alegre, o
sr. Pedro Vergara, eleito deputado na legenda do mesmo parti
do, secção do Rio Grande do Sul e que procede de São Borja,
onde, acompanhado dos demais })lembros da bancada pessedís
ta, foi conferenciar com o sr. Getúlio Vargas.

do P_S ..D� chegam
a Consfituinte

palavra de Pio XII
CIDADE DO VATICANO, 26 (U, P.) - Ao receber pro.

prietários e trabalhadores de Indústria elétrica italiana, que
negociam um novo contrato coletivo de trabalho, o Papa de
clarou:

"Uma doutrina errônea diz que vós, representantes do
trabalho, e vós, possuidores do capital, quase em virtude de lei
da natureza, estais destinados a vos combaterdes mutamente,
n�n)1a batalha rude e implacável, e que a pacificação industrial
so pode ser alcançada por êsse preço."

A

M. 9592

Serão expulSOS da Espanha
MADRID, 26 (U. P,) - Sabe-se que, entre os primeiros

alemães a serem expulsos da Espanha depois do fim da guer
ra, figuram Hans T'hornfen, que dirigia o partido nazista na

Espanha, e o encarregado de negocios da Alemanha, Sigis
mund von Bibra, os quais deverão partir segunda-feira, em

dois aviões ele transporte dos Estados Unidos.
A embaixada dos Estados Unidos não deu nenhum, deta

lhe a esse respeito, mas deu a entender que trinta e dois
alemães, ao todo, seguirão no primeiro embarque para Fran
kfurt,

Greve dos bancários Autorizada a aber
tura do voluntariado

Solidários os bancários de Londres
S. Paulo, 26 (Via Aérea) - O

presidente do Sindicato dos
Bancários desta Capital, em de
claração feita à reportagem,
adiantou que os bancários lon
drinos apoiaram o movimento
encetado IJOr seus colegas lua
sileiros. Disse mais que, segun
de comunicacão que, receberavda
Agência Central do Banco do
Brasil, em reunião levada a efei
to na A. 1'. 1. resolveu aderir à
greve.
�OLICITADA A INTERFER1l:N
CIA DO SR. GUILHERME DA

SILVEIRA
Solicitando a interferência do

sr. Guilherme da Silveira, IHe
sidenje do Banco do Brasil, jun
to ao órgão da classe patronal,
foi-lhe enviado o seguinte tele
grama, assinado por grande
número de empregados do mes

mo Banco:
"Inúmeros funcionários do

Banco, abaixo, assinados, conhe
cedores da situação econômica
aflitiva em que se encontram os

seus co legas de outros bancos,
moti+ada pela intransigência da
atitude assumida por seus pa
trões com relação ao- projeto do
decreto que regula a fixação de
níveis mínimos de salário pro
fissional, vêem, pOI' meio dêste,
e por reconhecerem em vossa

excelência o já tradicional espí
dto de compreensão que têm
animado os presidentes desta
casa, apelar no sentido de que
seja solicitado ao órgão da clas
se patronal a aceitação, assim
honrando os compromissos as

sumidos daquilo que resolveu,
durante cinco meses de traba
lhos e af'an, a Comissão Paritá
ria.
Certos de que serão atendidos,

subscrevem-se com os mais altos
protestos de elevada considera-
ção".
AO SINDICATO DOS BAN

QuEIRos
Ao presidente do Sindicato

dos Banqueiros, foi enviado o se

guinta telegrama, assinado por
numerosos funcionários do Ban
co do Brasil:
"Funcionários do Banco do

Brasil, revoltados com as mali
ciosas iusinua cões distribuidas
IJOr êsse sindicato em relação à
atitude dos mesmos, vêem de
púb li co desmentir as inverídicas
declarações feitas por VY. ss. e

reafirmar a sua irrestrita soli
dariedade ao movimento sindica'l
dos bancários, estaudo dispos
tos a tornar parte na presente
greve nara darem, assim, o mais
insofismável apóio ai tão justas
reivindicações pleiteadas por
seus colegas menos aforbuna
dos".
OS SALÁRIOS QUE PLEITEAM
. Os. s a I á r i o s que as Ban-

I Florianópolis Domingo, 27 de Janeiro de 1946 I
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ESPERAM COMUNICAR-SE COM MARTE Para clareza, decorrente do

ponto de vista da direção
dêste iornal, - declaramos

dez vezes maior que a própria que o artigo ontem publica- Rio, 26 (E.) - O ministro
circunferência da terra, no dia do à primeira pagina de O baixou, um aviso, no qual au-
10 de janeiro, completando o ESTADO sob o título supra toriza os comandantes das

tempo de ida e volta em 2 mi- é de autoria do snr. Sebas� 4a e 5a Regiões Militares a

nutos e meio, usando novo ti- tião Vieira, colaborador que I abrir o voluntariad� para pre
po de radar moderníssimo. muito nos honra, e a quem encher_os claros existentes no

O corpo de sinaleiros do:admiramos sinceramente

I
Batalhão de Guardas, devendo

exército vem estudando a pos-
i
como a uma das melhores ser enviado a Juiz de Fora e

síbilídade de atingir o�.tro? I expr_essões de �n.teligê(l�ia 6

I
CUl�itiba, um ofiCi�l da ,unida-.

corpos celestes com o radal,ha1carater, nas et iv ide des in te- de mteressada pala proceder
muitos anos. llectuais de Ste, Catarina. aos necessários entendimentos,

cários pedem para as funções
permanentes são os seguintes:
l.a I{EGUO, compreendendo

o Distrito Federal e a Cap ital de
São Paulo:

Maceió. Vitória, Goiania, São
Luiz do Maranhão, Corumbá,
João Pessoa, Teresina, Petrópo
lis, Aracajú e outras cidades:

c-s
Praticantes ""., .. ".". 950,00
Daetjlógr.;li'os .. ", ,'" 1.000,00
EscriturárioS classe "a", 1.150"00
Escriturários classe "b" 1.450;00
Escriturários classe "c" 1.750,00
Escriturários classe "d" 2.050,00
Escr itur ár ios classe "e" 2.350,00
Boy ,'."" .. ,.,.,..... 500,00
Serventes .. ,'.,., .... , , 650,00
Continuos' "........... 850,00

2.a REGIÃO, compreendendo
Salvador, Belo Horizonte, Furta
leza, Recife, Pôrto Alegre, San
tos, Niterói, Campos, Manáus,
Juiz de Fora. Belém do Pará e

mais três cidades:

Cr$
Praticantes ".......... 800,00
Dactilógrafos , .... ,.... 850,00
Escriturários classe "a" 1.OOO,()O
Escriturários classe "b" 1.300�0()
Escriturários classe "c" 1.600,00
Escriturários classe "d" 1.900.00'

1','
Escriturários classe "e" 2.200,00·
Roy , ,.. 400,00
Serventes 500,00
Continuos ,............ 700,00

4.a REGIÃO, compreendendo
as demais cidades e vilas do Bra
sil:

Cr$
Praticantes .. ' .. " .. ".

Dactilógrafos .,., .. ,.,.

Escriturários classe "a"
Escriturários classe "b"
Escriturários classe c, c"
Escriturários classe "d"
Escriturários classe "e"
Boy .. '"., , .

Serventes .,., .

Continuos """""'"

900,00
950,110

1.100,00
1.400,00
1.700,00
2.000,00
2.300,00
450,00
600,00
800,00

c-s
Praticantes , .

Dactilógrafos , .. ,.

Escriturários classe "a"
Escriturários classe "b"
Escriturários classe "c"
Escriturários classe "d"
Escriturários classe "e"

700,00
750.00
900,00

1.200,00
].500,00
1.800,00
2.100,00

3.a REGIÃO, compreendendo

NADA DE CONCRETO
AGORA

ATÉ

Em tôrno dos entendimentos,
,

fomos informados ontem, à noi
te, no Sindicato dos Bancários,
que nenhuma proposta concre

ta fôra apresentada até agora no
sentido da termtÍnação da greve.

Voltará ao Brasil
LONDRES, 26 (U. P.) - Partiu às 7,30 da manhã de hoje

o gigantesco "Star Light ", da "British Overseas Airways" tra
zendo a seu bordo os membros da missão oficial britânica à
posse do presidente eleito do Brasil, general Eurico G. Dutra.

Fideicomisso
Seoul, Coréia, 26 (U. p,)

O tenente-general John R.

Hodge, comandante das forças
,

norte-americanas de ocupação
na r;nl'pia, declinou de fazer
comentários acerca da íntor

mação da rádio de Moscou, se
gundo a qual os Três Grandes
adotaram (j) plano russo para
estabelecer 9 fidei-comisso so
bre a Coréia durante os próxi
mos cinco anos, As autorida
des militares russas que esti
veram negociando com Hodge,
sobre o problema da Coréia,
negaram-s igualmente a forne
cer informações a respeito. In-

I dícou-se aos corespondentes

I que o chefe da delegação so

viética, coronel-general Shti-

sôbre Coréiaa
kov, "acha-se muito atarefado
e não quer ser interrompido
em suas tarefas pelos jornalis
tas".

Não acarreta refô,rVD
Rio, 26 (E.) - O presidente

da República assinou decreto
lei dispondo que os aumentos
concedido pelo decreto-lei ...
8512, de 31-12-45, não serão
considerados para o efeito do
que díspôe o parágrafo segun
do do artigo 3° das Disposições
'I'ransitoríais da Lei 274, de

28-10-936, nem determinarão
para os servidores afiançados
a obrigação de reforçar a fian
ça.
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I ney - O Departamento de Ma- da. Os navios objetivos deverão 33.000 - os cruzadores pesados
•••••

rinha acaba de revelas- o plano ser ancorados e colocados de "Pensacola" e Salt Lake City",
....� de fazer experiência com a bom- maneira a dar efeitos variáveis, de 9.000 toneladas; o "Pr inz Eu-

ba atômica contra a Guiné, en- desde nrovavel destruição até gen", de 10.000; os porta-aviões
INCOltIBUSTIBILIDADE DOS volvendo 97 vasos, desde coura- danos insignificantes. A primei- "Saratoga ", de 33.000; "Inde-

TECIDOS çados, porta aviões, submarinos, ra prova no princípio de maio, peud ênce ", de 11.000; o cruza-

etc. a partir de maio. O labora- será a detonação de uma bom- dor leve japonês "Sakawa", de
tório escolhido foi o ancoradou- ba atômica de uma altitude de 6.000; os destroiers "Mayrant",
1'0 do atol de Bikini, ao norte da varras centenas de pés acima "Trippe". "Rhire", "Bagley",
ilha e a 170 milhas de Kwaja- dos navios-objetivos. A segunda "Helmmugford", ·'Lamson".
lein. prova, marcada provisoriamente "Flusser", "Conyngham", "Sou-
As experiências serão feitas para 1° de julho, será uma ex- th ", A n d e r s o n", "Mustin",

com dois porta-aviões, quatro plosão atômica na superfície "Wainwright", Hughes" e "Ral-
couraçados, dois cruzadores, 16 dagua, na área objetiva. Uma ph Talhot" e os submarinos
destroiers, cinco submarinos, o prova no fundo dagua, em mar "Skipjacb ", "Tun8J", "Parche",
cruzador pesado alemão Prinz alto, está planejada para mais "Dentuda", "Sea Raven", além
Eugen e o cruzador japonês Sa- tarde, mas dificuldades técnicas de outros três.
kawa, não permitem que a mesma se O atoll de Bikini tem 71 e

A iniciativa "não é uma ope- realize ainda êste ano. meia milhas de comprimento e

ração combinada ou internacio- Os navios relacionados para consiste de dezenas de pequenas
nal, mas sim uma experiência as provas incluem: os couraça- ilhas. Apenas 161 pessoas vivem
científica do govêrno dos Esta- dos"Arkansas", de 26.000 tone- nê le, tendo sido tomadas as

dos Unidos apenas". A questão ladas; "New York", de 27.000; adequadas medidas" para a se-

da presença de observadores es- guran<;a das mesmas.

........,

Para tornar incombustíveis
os tecidos, convém usar uma

mistura de 80 partes de sulfa
to de amoniaco, 25 partes de
carbonato de amontado, 30

p.artes de ácido borico, 17 de
borax, 20 de amido e 1000 de
agua pura quente. A mistura
deverá estar quente e os ingre
dientes bem dissolvidos, quan
do :nela se imerge o tecido, o

qual, depois de estar bem em

bebido, se espreme e deixa-se
enxugar.

*

A doutrina espírita nasceu

nos Estados Unidos, em 1848.
Dalí se estendeu rapidamente
por todos os países, fazendo
milhares de prosélytos.

*

T,RÊS DISTRAIDOS
Que distraido era aquêle se

nhor! Resulta que unia vez

beijou a esposa, ao sair de ca

sa, e, apenas chegado ao es

critório, beijou a secretária
dizendo: - Como estás linda
querida! ...
- Porém isso não é nada.

Muito mais distraido era aquê-
1e outro que lendo no diário a

notícia de sua morte, enviou
uma coroa para êle próprio!

Todavia, houve outro
muito pior. É aquê1e que este
ve horas mirando-se num es

pelho e tratando de se recor

dar onde havia visto a:ntes
aquela cara!

Luta total contra
a General lotors
Detroit, (United Press)

- A União dos 'I'rabalhadores
na Indústria Automobilística
intensificou sua luta total
contra a General Motors. Os
membros da União, que tra
balham em 160 fábricas de
ferramentas, receberam or

dens para não executar mais
as encomendas dstinadas á
General Motors, ao passo que
continuarão produzindo esse
material indispensável á re
conversão de outras fábricas Ide automóveis.
Enquanto isso, continuam

as negociações entre o Sindi
cato e a Ford, para um enten
dimento pacífico, que po leria
servir de padrão á indústria
em geral.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis"

.

dando tôdas
as indicações possí�eis, que tere
mos _prazer em recomendâ-lo (a)
aos lllh'ressados na aquisição de
bons f\ificionários (as).

Não. seja do "Contra" !

Faça o regime ENO -

"Sal de Fructa" ENO
la)(ante e antiãcido
ao deitar e ao levan
tar para garantir o

seu bom humor diáriol 115 A L DE F R U C TAlI

o ESTADO
Diário Matutino i j
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. DIRETOR DE REDAÇÃO: 1
l A. Dotnosceno da Silva j

I ASSINATURAS .

Na Capital
Ano Cr$ 80,0&'

: Semestre Cr$ 45,01}'
Trimestre Cr$ 25,00'
Mês . . . . . . . . .. Cr$ 9,00
Número avulso Cr$ 0,40-
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,5&0

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre CrS
Número avulso Cr$

MINlsrERIO DA EDUCAÇÃO E
SAÚDE

Escola Industrial de
Florianópolis

I Chama-se a atenção dos in
teressados para o' edital de
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.

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

Autorizo a minha inscrição como SOCIO contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Florianópolis, de de 194 .

Nome por extenso .................•.............

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

Os originais, mesmo não>'
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respnn-]

sabili.z� pelos con.ceitos

I'emitidos nos a rtigos
'

assinados
.

90,00 '

51),00'
30,0f)'
0,50·

Anúncios mediante contrato.

Informações úteiSj'FAR:'IIACIA Dr: I'LA:'\TÃO .

Estarão de plantão. durante o dia, aos

domingos e fcriados do mcs de fevereiro,
as seguintes farmácias: .

Dia 3 - Raulivcira - Rua Trajano;
Dia 10 - Santo Agostinho - Rua Co.'

selheiro .:\J afra;
Dia 17 - Esperança - Rua Conselheiro

Xl af ra.:
Dia 24 - '\ c lson .. - Rua Felipe Schmidt,
O serviço noturno se-á efetuado pela Far

mác ia Santo Antônio, Ü rua joão Pinto.
'rEL1�FO'\ES :-IA1S '\ECJ\SSITADOS

B0r;ti:ciros . . . . . . . . . . . l��J �
Polie,a . . . . . . . . . . 10,.3 ...

De legacia n. P. Social............ 15j8
_JI eternidade ,.. 1135
Sa-nta Casa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1036
Casa de Saúde S. Sebastião 113:;
Hospital Xere u Ramos 706
Assistência :"1 un ic ipa l 1664
H ospital :\1 ilitar . . . . . . . . . . . . . .. J 157
14" B. C. 1530
Base Aérea 786
7" B. L A. C. 1593
Capitania dos Porto!'> 1381..1
16" C. R. 1608
Fôrça Policial 1203
Penitenciária 151&
"O Estado'! 1022:
..A Gazeta'! 1656
"D··· I '1' I" 1579 \.

lano (a are e ., . . . . . . . . . . . .

L. H. A. 1643'1
Emp. Funerária (\rtiga 102';��

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAl

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idi61ma.
portu·
guê., e.
panhol,
irancê.,
inglê.,
etc.

Romance, Poesia, Religião, A
viação, Matemática, Física,
Química. Geologia. Minera
logia, Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria. De
senho, Saneamento, Metalur.
gia; Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motores. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

1 inária. Contabilidade.
Dicicridr íca. etc. etc,

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

FIGURINOS
MODERNOl

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

(Americanos, Franceses,
Mexicanos , Ar gentinos),

1

REVISTAS TÉCNICA�
Estradas, Arquitetura, Rád ia

Eletricidade, Jardins, Mecânica
Contabilidade e Frnanças), l

LIVRARia Rosn
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS

San g u enol"
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI U'
ARSENIATO. VANAOA-

.

TO, FOSFOROS,CALCIO
ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
Oi Pálidos. OIJ;lluperedOl.
E'90lldol, Anêmlcol, Mãl.
QUI crilm Mlgrol, Crilnçl'
flQuiliclI, rlClblrio I tonl-
ficI,io g.,11 do a,glnilmo

co,," o

Sa un o Or
L1e D.N.S.P. rr '99, de 1921 �

lei

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

transporte de que se' utilizarão.
Gartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

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

endereço.

CASA -- VRS 400,01
Precisa-se de uma até CF

409,00. Aluguéis
Informações fones
uo Caixas Postais

adeantadc
1022 e 131
240 e 270.

"
,

F"ARMACIA ESPERANÇA
c. PIIl'm.aú.tfeo NILO LAUS
1I0Je .......... _.. • na llreI....

........................... -II�-�
� •• lIorraeJIa.

;,. JIIIIrY"� .. �tdde �
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Com sua qua!idad�e comprovada em

tão árduas provas, os pneus PIRElLl, fal;Jricados no aras;',
voltam ao mercado nacional

É uma tarefa quase "sôbre-humana", para um pneu, suportar as duras

contingências dos serviços de guerra: veículos militares não rodam apenas

sôbre estradas pavimentadas, mas têm, geralmente, que as abrir em qual

quer terreno. Íngremes declives, lama escorregadia, ou cascalho cortante,

as inclemências do tempo e os obstáculos de tôda sorte - nada deve atrasar

ou deter os suprimentos de materiais ou a condução de tropas; Nesse tra-

balho épico e vital dos transportes participaram também os pneus Pirem.

Cabos para energia elétrica

A noV<l etapa de trabalho da

fábrica PireUi é a grande pro

dução de pneus e câmaras de

a� Pirelli, para automóveis,
ónibus e caminhões do Brasil!

E a tudo resistiu êsse pneu nacional! Porisso, Pirelli S. A., que destinou

às Nações Unidas 70 % da sua produção, pode, agora, proclamar haver co

operado na vitória, e ver cabalmente comprovada a superior qualidade dos

pneus Pirelli. Com a paz, os automobilistas do Brasil poderão beneficiar-

se das vantagens dessa qualidade, até há pouco a serviço da causa aliada.

/
/

A marca Pirelli é também tradicional em cabos
e fios para energia elétrica, fabricados no Brasil.
PireUi S. A. prestou nesse setor, durante a guer
ra, sua valiosa contribuição, Incrementando a

produção dêsse material indispensável às
crescentes necessidades das companhias de ser

viços públicos e instalações elétricas em geral.

Assim, poderá V. S., novamente, calçar o seu carro com pneus e câmaras de ar

Pirelli, que lhe garantirãomaior quilometragem, com mais confôrto e segurança!

.. �

COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA. SÃO PAULO

rt ,
�f t...-

q �C."'�.,.·'·:,,"ec �'," «i��,� __

INTER·IIMERfC4N ....
,

'-
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r' '1' 1" d 'i
Londres, (H. P,) - ,Já chegou a( 1, - l' rJ�1(i,,'7.. l!Tt';;U <ll'lC,,' e" nu. a- �

Brasil o rl'putado c cspcl'ado u'at',· I riana-. ida11f' critica, obe- idad? ou Imento Okusa,
-,

Okasa {> hoje uma

magn.;..a,," c,xce."'''il'a",' �la!'Í,df>z da jl�,l? I J'medicação de escolha

univer"ahllt'n., e.lla CU,]", 9u"à� ou talta de tl,�r�:l1'l
te reconhe,Cid,a pelo, seu, ay? �,al�)l' ('�a ,do;.. sel?s todas ('''',.,<1" dr-ticíên- l'J!ortagem de rádios, Ampli-
terapêutico e pela sua eficácia indis- elds. {I? 01'1g�'m glandular, BiA. m u- I HcadoI'as-TransmiS<io�es Icutível. - Okasa á base de Hnrm ô-

r ' '1w!'. Oka,'a enccntr-a-sr- à venda na- i l'J!aterial importo do direta-

Iníos vivos, extratos de glândula" 'H" 1 '1}<!S Droaarías e }'lll múcius. Lnf'or- mente dos U, S, A,
xuaís e yitaminas selecionada,": 'll l;,eÔp,., e pedi\ios ao j)i;;ótdtmirllt?1" I Proor ie tá no

;, Icombate vígorosamente todos os ca·,::;' oral: Produto- Arnu, A\'. Rw üt G Bêhm
sos Jígados dtretam ente a per-tuba- BI '�IlH.'O, 19<, - Rio. Okasa ímpoeta- I Umi!r eorges

II
Elec tre > Tecnico . Prcfissional

ções das

glân,
ulas

gen,itais
do apare- 'JI) (l'rdaJHl"lltp de Londres,

1'1'0'1
formado na Europa 1 '

lho sexual como: Fraqueza sexual pOl -ciona Y}rilülade, FÔ,:(,'a e \'iZOl'
F'Ior icn ô

oli.. I
nerfdarle avancada ou por outro IDO- con 1 8 .. dr agt'a ... "prata pai-a IlO·

� J
-

Pi
P

2Q S b I
rívo, no lIlO<:O: seltnídade precoce, inPI n ,

- Feminilidade. l"aíide e BI"'I
ua CEIO In to n �

-- o.

perda de energia, fadiga, fl'aqueza leza com as dl'ag-ea" "OU1'O" para _ -. w _

!

mental etc., no homem.. . muni ler. ; VENTiLADORES I
ReVlaV�- '0 do Iw-a-

Vanderr.-s2 dois l7entila.doreselec·l·,.,.",. C a �':. o li
tricos, grandeil, para cima da me-

,

"1" ao. ou parede, sendo um oscilante, I
I p

r-o p r ios para escritório. borbeo-

Xova York, f (Louis Ke- los pr. ')l)1�sitos russos de alcan-l ri�.,. cufea , ate, Trat.ar na rua !U-

emle, da United Press) - O cal' o � ':oUo Pérsico, atravé ... do I rr,uanta Lamago 15.

desejo russo de que a presen- irão Os Estados rllidos agem I fça das tropas britânicas na prudent emente na questão. de-l raqueza
Indonésia e Grécia seja ohjeto se iosox de vêr reso lvld a anri-.
de Investlgnção, dificulta ti !ri!'fPlme',11te entre o Irã e Rús-'
posíção do ('onselho, quando SiH e eu tre esta e li Hrã-Bre
seu prrmeiro "test" parecia tauha,
vencído. A renúncia do govêr- i A nruds 'nça de �!'( ..rêl'no no

no do Irã tornou possível ês ...e Irã torna provável um ('()IU

caso no ser debatido no Con- promisso, emhora êste redun-I
selho, Agora ter-se-á de achar rlJI:-ôse em :,maiores ('OU('c!>isões'
solução 1)ara a crise anglo·rus- imnianas. O caminho novo

I

sa, para que a ma{juinária re- llHyêrno ira niano depende de
comece a nadar. Se assim rór. sua formac ão. De Londres e

as potências respirarão alhia· Tt>Hâ menc],onam' _\hmad ara
das. AIg'umas nações sellt('m ,;�m SaltanlflJl {'omo pos:-;ÍYel
que o Conselho deTe ter opor·' ,"U(',·s ...ül'. :É ,\"on"jderaoo como

íunidade de se org'anizar antb l'tn l1Te('{>'J100 ,a arJÚzllde {'om a

de enfrentar qualquer deci�ão H.Ú .... i'l. mas :nãl)l de modo a

que possa implica.r 110 I'eu des· merg'ulbar na· orhita de in
Jllol'onament.o. Huênda l'USs�! .(' p.rejudicar os

A disputa iraniana apresell- laço, com ai'< pvt..ências ocidell
íou mar�adas. c?racteristí(,�:"ll' t.al... _ ,Ihüro C3JlI4,idatO é �H lUa·
de velho ImpenahslUo. A Gra'· JH'Ul'. ?'[lH"l'llliu[or de Kln:oraí'l
Bretanha e a Rússia estão mlll- \ �.aJa. que poderí\a I'eg:uir a poH
tuamante diesconfiadas. em tica cio gQvêrno demissionário.
parte pelos �nterêsses petrolí., elilll]li)ra _ o!'ere<:.en�l)' maiores
feros em OIVIdos, em parte pe. COIRCBSSGleS á RUiSSllt..

usI "to
.

,-- UM MODELO PARA

CADA NEceSSIDADE - TÉCNICA·
PERFEIÇÃO DE LINHAS - EACIÊNCIA

As balanças que tr.zem a garanti0
no propria marco, tradicão do porque

industrial brasileiro,

Sáa PaulOR. SAPUCAII. 452

Outros ..'..modo" I') ..odutos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO.
FOGÕES _ AQUECEDORES - VAlVULAS f\UTO
MA TlCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

Represen'tante� nesta Capital:
STOD1'ECK & Cf ,. LT9A.. - PR. IS DE NOV.• 1 - 5.°

8REVEMENTE I• I

ReCDertulQ do Laboratório ,\ I'Rodic-Tecl1!cc-Electron t
Fund ad o em 1935 II

i

Aqâoci<l� II R""pruentaçõ•• em
G�t'O.i

Ml1triz � FlorianópaU.
Rua lodo Piu.to, n. S
Caixa Po.tal. 37
Faial: Cl".uciúma

Rua f'lariano Paixoto, ./n
(Ea,li, PrSp<Íu).

Tel.egramall: 'PRIMUS"
AQ.l:'.lt.,� '10111 p:rincipoi,t
G\ ,n;c'Ípio. cio Eauui�

o Grêntio Americano
e o Hospital de
Caridade
A diretoria do "Grêmio

Americano" representada pe
las senhoritas Marflia Silveira
de Sousa e Ruth Silveira de
Sousa, respectivamente, pre
sidente e tesoureira, entregou
á Provedoria da Irmandade do
Senhor Jesús dos Passos a im

portância de dois mil cruzei
ros (Cr$ 2,000,00), renda lí

quida do festival promovido,
a I!) do corrente, pelo referido
Grêmio, no "Lira Tenis Clu
be '. em benefício dos indigen
tes internados no Hospital de
Caridade acargo da menciona
da Irmandade.

--------------�=-_ .....

madrugada

VENDE-SE
Uma limousine FOId V-8 tipo

1939 esranoar t quatro por tas
COrIl quatro pneus no vo s - m

pe rf'ei co estado, Ver e tratar
no Estreito com LALAU

I Embarcará dia 10
I Rio, ,(E.) - A fim de as

sumir o seu novo pôsto de adi

I do militar do Brasil na Argen
I tina, seguirá no próximo dia

110 de fevereiro para Buenos
Aires, via aérea, o genera! 05-
[valdo Cordeiro de Farias, q LI!}I será acompanhado do capitão
II Edmundo Neves, seu ajudante
de ordens.

VIAGENS
IPpoUs. -- Joinvile fi

ISoidos - 2 h,:>ra. da

I Joinvile-.Fpoiis.
i SaídC:3 9 horaa do rnanha

I I Inforrnecões nesta

reuacão

-.._'" � ....�.�--�-

I Penaír do Brasil S. A.
HORÁUIO

A partir do dia 1° de fevereiro de 194(i

2!As• e sábados: Rumo Sul (Pôl'Ío Alegre)
.,as• e doming'o,",: Rumo Norle (Curitiba9

São Paulo e Rio de Janeiro)
..............................� ..

Disrrlbuidor!l.S fi- depositáriOS:
OSNV GAMA & elA

FlORIANOPOllS
CAIXA POSTAl lJ9

Irmandade Beneficente de N. S.
do Rosário e S. Benedito

fESTA DE N. S, DO
PARTO

De ordem da MellO Administra
tiva d6llta Irmandade, convido to
dota 08 nOS.08 Irmão. e demais
Fiéis, para QIIsistirem à. fMltivi·
dades em louvor de Nossa Sanhora
do PARTO, a lIe realizarem em

nosa<! Igra,ja a qua constQ>rão da:
NOVENAS nos dias 25. 26 e 27

da janeiro. àà 19.30 horeu.
MISSA no dia 27 de janeiro. do

mingo. à. 9 horaa,
A Maaa Adminilltrativa desde já

agradece a todo. o. que compare
cerem a a.tas ata. de no.sa Reli
gião.
Con.i.tório em Florianópolis, 20

de janairo de 1946.
J. CARDOSO. Secretário,

MIL

Lãs

8(0$.6.
CasimirasSedas,

CASA SA.T�
\

ORLANDO SO f\ I'� P Ji:L I_.J]
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: _«�carpelli)} -_- Florianópolis

e I
I
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Paris. (U. P.) - Pierre-
Etienne Flandin, antigo pri
meiro ministro foi põsto hoje
em liberdade condicional Iquanto as acusações que sàbr�
si pesavam, relativament' a'
entendimen to com o Inimigo e

;; iiiiiiiiii ;;;;;_;.;;;_;;;;;-;TTEi:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_iiiiiiiiiiiiiii�
a por em perigo a segurança,
deixaram de ser acentuadas.
Flandin esteve detido num sa

natório ao qual estava recolhi
do desde o mês de julho do
ano nassado. Mais tarde deve
rá comparecer diante da alta
corte, que decidirá de sua con

denação á execração nacional,
tempo como ministro do ex

terior de Vichv. Em sua au-l
por ter servido durante, algum Idiência, o sr. Flandin declarou
que aceitaria o Mínístéríi do

!
Exterior em dezembro de J 140, Iem sucessão a Pierre Laval, já
que Petain lhe afirmara ter
concluido um tratado secreto

................_,. _.. ,..". , """' - "' -
_ "_""...._"'W" "_- ""..

" - com Wineton Churchill. .."•.
,

_

DR. NEWTON D'AVILADR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Kariz - Garganta.
Diploma de habilitaç'ão do oonse-

lho Nacional de ortatmoíosta ..
CONSUL'I.'óRIO - Felipe Schrn i

dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID1l:XCIA - S5!nsellleu'o Ma
fra, (I.

TELEFONES 1418 e 1204

Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, ré to e

anus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vital' Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 ns.

e, à tarde, das 16 hs, em diante
Resid: Vída l Ramos, G6.

Fone 1067

Médico - chefe do Ser-viço de
Sifilis do Centro de Saúde

DO,,"NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO·GEKTT.-\IS

DE A:.vJBOS OS SEXOS - RAlOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schmielt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci

rurgia do torax. Partos e doenças
de senhoras

CONSUJ,TóRIO: R. João Pinto 7

DilÚ'iamente das 15 às J" horas.

RESIDíl::\'CIA: Almirante Alvim,
36. Fone :M. 251

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA ;\fÉDlCA EM GEBAJ,
Doenças do 'coração, pulmões, fi
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e cr-ianças

COXSUJ,TóRJO: Rua Fernando
Machado, 18

COXSULTAS DL:l.RIA.'IIIDXTE:
elas 15 ás 18 horas

RESlníl:XCJ.o\: Av. 'I'r'ornpowsk.i,
82 - Fone Manual 7(j6DR. ARMANDO VALÉRIO

DE ASSIS
Dos Serviços ele Clínica Infantil da

Assistência Muníc ipa l e de
.

Caridade
CLíNICA �HJDJCA DJ<] CmANçAS

ADUI,TOS
OONSUI,TóRIO: Rua Nunes �la.
ehado 7 (Edifício S. Francisco).
Con'sultas das 2 às 6 horas

RESlnÉ�CIA: Rua :\larechal Guj·
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUI'SO de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
COJIISULTAS - Pela aman ná:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CO.xSUT,TÚRJO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado .:..

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Facul9ade �a

cional de Medicll1a da· Umyers,da
de do Brasil). Médico por concur-

50 do Serviço Nacional de J?üen
oas Mentais. Ex interno da santa

Casa de :\!isericórdia, e Hospital
Psiquátri('o do Rio na Capital Fe-

deral
.CLíNICA )H(';DIC.o\ - DOENÇAS

NERVOS.-\S
_ Consult6írio: Edifício Aména

NETO
_ Rua Felipe Schrn id t, Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Resielêu('ia: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Xerêu Ramos"
CLli\ICA l\I1tDICA de adultos e

críanoas .

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos ela Confeit.aria "Chi

quinho")
COKSULTAS: das 4 às 6 horas

RESTD�XCIA: R. Felipe Schmídt,
38 - Fone: manual 812

BIASE FARACODR.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - AI,TA CI.
JU;RGIA - MOlij;JS'l'IAS DID SE·

. . . XHORAS - P ,\RTOS ..

Formado pela F'aculdadr, r:e �redJ
cinna da Univ ..rsiclade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios ahos do SelTic;o Cirúrgil'o do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bI
liares, intestinos delgado e. grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga.

útero, ovários e tr-ompas. Vartco
ceIe, hidrocele. varizes e hei-na

COXSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmiclt, 21 (a ltos da Casa Pa

raiso) . Te!. 1.598.
RESIDf:NCIA: Rua Esteves .JÚ

nior. 179: Te!. M 764
-

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospí-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

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

Gabinete de Raio X - Electrocar·
diografia clínica - Metaboltsme
basal -r-t- Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assis{"nle do Prof, Sanson, 110

Rio fie ;raneiro
ESPE(' IALISTA

Doencas e operacões dos OLHOS,
OUVIDOS, NAHIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna ela GUELA DE
LOBO, do L..-iBIO LEPl:mINO (lá-
bio e céu da bõca fendidos ele

nascença)
Esõfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc.
CONSUJ/I'.-\S: das 1 fl às 12 e das

15 às 18 horas
RUA Xl;XES :\L\CRAD(, X. 20 -

.Fone 1447

FRACOS •

AN�acOS
TOMEM

�nb8 �1Sgtli
"SILVF1P..A"

Grande TÓl\tco

-.. ...011", N oe

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA-
F..dada e. 1871 - Séd.: I A I A
mCENDIOS E T1U,NSPOKTES

Cifras do .Baianco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401,755,97

67.053,245,30
142.176.603,80

c

Sinistros pagos nos últimos II) anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736.401306,20

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

* :to *,

Sua Magestade o Rei Jorge
VI da Inglaterra enviou, pela
primeira vez na história, uma

mensagem real ao Presidente
do Brasil por motivo do Ano
Novo.

* * *

Os Aliados estão instalando,
na Europa, em grande escala
"Escritórios de Bens Perdi

dos", revela o boletim noticio
so da Organização de Inf'or

mações das Nações Unidas. A
sua tarefa é localizar e restau
rar para os proprietários legais
a grande quantidade de bens

que foram saqueados pelo ini

migo durante a guerra.
* :;: *

Informa o Evening Stan
dard, que em Londres, numa

fábrica de engenharia situa
da no Norte da Inglaterra,
técnicos britânicos, trabalhan
do 'em sigilo, construiram a

primeira turbina experimental
a gáz, que provavelmente se

destina a revolucionar os futu
ros desenhos de navias e trans
portes marítimos.

EDITAL
SINDICATO NACIONAL DAS EJIPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MARÍTIMA

IMPOSTO SINDICAL
O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE"

GAÇÃO MARíTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 3°
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido velo decreto-lei n. 1.492, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba
lho, Indústria e Oomércio, conforme carta sindical ass-inada
em 29 de maio de 1942, comunica às tírmas 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 referi(.�a Consolidação.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MIlIOR CR s 6.250,00

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

e a oros Saraiva 195.

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPRe

omElHOR
2WtC

Em liberdade

Muitas bonificações e médico grati9
,

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"·
o Sahão,�\\f\O VIReI:.J �OA ��At'

()� \VnZH INOUSTRIAL
JOINVILLE

Cl !\. "VETZEL INDUSTRIAL-.JOINVILLR (Muco regls

«-comrnenda-ce para roupa' fina € roupa cornrnurn.
l � ---- -- --__----------------------�----�------�----�__� �� �

c:,��Áz�!�CfAt
ESPECIALIDADE
:--:---��.��

f
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.
escândalo Borghi existe, ·sim, e consiste na exploração públiç�

publicitária, que dêle se está fazendo, e em. que se envolve o maIO,
estabelecimento de crédito do país., o Banco do Brasil.

I

f

!Resolveu a Rússia participar do TribunalI
Tóquio 26 (U. P.) _ A União I orou seu silêncio a €ste respeito ses funcionários foi prejudicadoSoviética' resolveu par ticipar do, diversos outros países pediram na recepção, imposeihifitando

Tribunal Internacional que irá I sua incl_usão. São eles: os Esta- lêr corrt;tament� os nOI��s.
julgar os arqui-cr iminosos de dos Unidos, a Grã-Bretanha, o Os Pàíses BaiXOS notificaram
guerra japoneses" - anunciou Canadá, a Austrália, a Nova Ze- que o juiz Roling, da Côrte de
hoje oficialmente Joseph B. landia, a China, a França, a Utrecht, foi nomeado prom�t.oI:
Keenan promotor chefe norte- União Soviética e os Países Bai- auxiliar, sendo que posterlOr-' �americ;no. XOS. mente ser

á

designado o membro
Keenan acrescentou que todos A União Soviética enviará um do tribunal.

os países que assinaram o do- major-general como juiz junto Os planos para o início dos
cumento de rendição do Japão ao 'I'r i'bunal Internacional e um julgamentos dêsses arqui-cr imi-
resolveram agora participar dês- diretor de Ciência Jurídica co- n080S de guerra deverão ter-
se tribunal. Poucos minutos de- mo promotor auxi liar, inicio, provavelmente, em prin-
pois que a União Soviética que- No entanto, o cabo enviado de cípio de março.

;\,Ioscou contendo os nomes des-

Rio, 26 (E.) - Partiu, des- barque os ministros da Justi
ta capital, com destino á Eu-l ça, da Educação e do Traba
rapa, o transporte "Duque de lho; representantes dos minis
Caxias", levando a bordo os tros da Guerra, da Viação e do
cardeais sul-americanos que Exterior, representações diplo
vão á Roma receber, no Vati- máticas de varios paises e o di
cano, o chapéu cardinalício. retor da Escola Naval.

I��r���r�e������:�!� �a��a��= LEIAM A REVISTA I COr��!! aV��Qg!anOsia em 15 dias. São os seguín- O VALE DO ITA.JAt ',: A>GÊNCIA PROGRESSOtes os cardeais que embarca-
ram: d. Benedetto Aloísí Ma-
sela, nuncio apostólico no Rio
de Janeiro; d. Juan Guevara,
do Peru; d. Jaime de Barros
Câmara, do Rio de Janeiro; d.
Carlos Camelo, de S. Paulo; d.
José Maria Caro do Chile e
d. Antonio Gaggiano, da Ar
gentina. Além dos cardeais se
guiram várias personalidades
do corpo diplomático e ecle
siástico.
Estiveram presentes ao em-

--------�------------.------++----------------------
Florlanópolb, 27 dei Janeiro de 1946

Deputado Orlando Brasil
Jantar de confraternização e regOZijo

ôntem, ás 19 horas, os projessores e alunos da Aca
demia de Comércio de Santa Catarina oierecerani um

jantar ao prdteesor Orlando Brasil, eleito deputado fe
deral pelo P. S. D., nêste Estado. O ágape se eietuxni no
Clube 12 de Agôsto, reinando durante êle a maior cor
dialidade.

Pelo seu merecimento, que todos reconhecem, o ho
menageado foi alvo de manifestações de amizade e admi
ração dos discentes e docentes daquêle estabelet imento
de ensino.

I FlorianÓpolís bospe- U S. S- da ãa R. M. Hoje - Domingo 27 d� janei-'�
d 81 A t· Rio, 26 (E) - Assumiu a

I
ro de 1940 - HOJea anca n 001 chefia do Serviço de Saúde da, Ritz - Ás 1,45 horas

Hospedada no Hotel La Por- 5.a Região Militar o tenente- I L" - Notícias da semana -

Ia, acha-se, desde ôntem, a con- coronel médico Raul da <;un:t:a I Nacional.
sagrada cantora patricia, Blan-

Belo, conforme comumcaçao 20 - Tamara Toumanova -

ca Antoni.
kTão logo tivemos conhecimen- recebida pelo general dr. rto- Gregory Pec

to de' sua chegada, procuramos rencio de Abreu, diretor de QUANDO A NEVE TORNAR
entrevistá-Ia, tendo a ilustre vi- Saúde. A CAIR
sitantc nos dispensado as mais Eis um filme onde há de tUd(fl�inequívocas atenções, mantendo,

D- d com intensidade, amor, lutas,�
I

conosco, cordial e agrndabllissi- Ispensa O _"

ma palestra, coragem e elnoçao ...
No decorrer LIa entrevista que Inter ...� 41'CI·O 3° - Jean Portel' - Ian Keíth

nos concedeu, a virtuose do I I MAIS FORTE QUE HITLER
canto se mostrou encantada com Rio, �6 �E.) -.O presidente II Uma eletrísante comédia, di--o tratamento que �he vem dis- da República assmou decreto- vertida e alegrepensando o povo florianopolita-
no, desde hã três anos, quando lei dispondo que para transte- Censura até 10 anos.
teve oportunidade de nos visi- vência "ex-offício", no interes- Preços: _ 3,00 - 2,40
tal', realizando concêrtos no LÍ- se da administração, para car- Roxy _ ÁS 2 horas
ra e Alvaro de Carvalho.

bO'O de carreira isolado, de pro-Disse-nos a cultora do bel-
canto que, quarta-feira próxima, vimento efetivo, integrante do
no Teatro Alvaro de Carvalho mesmo Ministério, poderá, a
realizará o seu primeiro con- juízo do ministro de Estado,cêrto êste ano, em Florlanópo- ser dispensada a exigência dolis, após haver realizado uma

tornée pelo norte do país e, úl- interstício, bem como suprimi-
timamente, no Hio e Curitiba, da a prova de habilitação por
de onde procede e onde àlcan- títulos ou diplomas e atesta-
90U grande sucesso. d d id d f ncíona IEstamos certos que a culta 50-

O e capacl a ,e u a .

ciedade florianopolense estará,

IIIPassará dOI·s dl·asquarta-feira vindoura, no Alva-
ro de Carvalho onde, merecida-
mente, levará seus aplausos. em Lono·resBlanca Antoni, que se f�rá acom-

panhar pela não menos °Nonds�- I Paris, 26 (U. P.) - A Agêngrada pianista brasileira, "a rr
cia Francesa de InformaçõesParente., -

Aguardemos, pois, o concêrto deu a conhecer notícias de
de quurta-f'e ira, no Alvar'o de fonte autorizada, as quais di
Carvalho. zem que Dom Juan passará

dois dias em Londres, no cur
so de sua viagem rumo a Por
tugal.

1 ° - Cine Jornal Brasileiro -

Nacional
2° - Ian Keith - Jean Porter
MAIS FORTE QUE HITLER
Uma comédia alegre ':

divertida
'

11/:'3° - Edmundo Lowe - Janes.
Carter

A MALA MISTERIOSA
Um filme policial, divertido

e emocionante
4° - continuação do seriado, • fi

MISTÉRIO NORTICO c.\
5° - Peggy Ryan e Anne Blyth
MOCIDADE DIVERTIDA

Uma comédia musical, cheia
de cancões e bailados
Censura até 10 anos.

Preço: - 2,40

Dr. Roldão Consoni

PARA AL'IVIAR
OS ZUMBID-OS
E A' DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Cirurgia geral • Moléstias de Senhoras - Partos
Comunica a seus amigos e clientes que reassumiu
sua clínica, à Rua Felipe Schmidl 21- sob., onde

atende das 2 às 5 horas.

o "Franklin Delano Roosevelt"
participará das comemorações

Washington, 26 (U. P.)
Informações seguras colhidas
no Departamento da Marinha
dizem que já se acha a cami
nho do Rio de Janeiro o �' an
de porta-aviões "Franklin D.
Roosevelt", de 45.000 tonela
das, que vai participar das ce

rimônias comemorativas da
posse do novo presidente do
Brasil, general Gaspar Dutra.

Esse porta-aviões é um dos Condecoradosquatro do mesmo tipo, cons-

truidos nos últimos dias da Chungking, 26 (U. P.)
guerra, e tem uma capacidade A senhora Chiang-Kai-Shek
para transportar cem aviões. condecorou 15 generais sovié-
Seu nome primitivamente ticos em Chang Chun, em no

previsto era o de "Coral Sea", me do govêrno nacional da
comemorativo da batalha na- China e de seu marido, o gene
val em que a Marinha de Guer- "qF""ir110 Chiang-Kaí-Shek.
Ta norte-americana obteve Afirmando que S;talin "ten
uma de suas grandes vítóriao do aceito a rendição incondi
sôbre a esquadra japonesa. cional do Japão e agora es

Mais tarde, porém, e em 110" tando entregando a região ---:

menagem ao fal.ecido pre.>Jden-1 �andchúri.a :-;,
ao govêrno na

te, seu 110me fOI mudado para cional chmes. - a senhora
o atual. Chiang-Kai-Shek declarou quo
Seu comandante, o contra- "ficou profundamente ímp-es

almirante Soucek, é um dos sionada" pela sua "grande sa

notáveis oficiais das fôrças aé- bedoria de estadista".

reas navais e participou de
algumas das principais pata
lhas do Pacífico.
Segundo informações do De

partamento da Marinha, o

"Franklin D. Roosevelt", esta
va no mar das Antilhas,

qu�n'ldo lhe foi dada ordem de se

guir para o Brasil.

-HOJE-
RITZ ROXY

Comprar na CASA MISCE Ritz: Ás 4 1 4, 6 1/2 e 8 V2 hs.,
LANEA é sab s . economiear .. Roxy: ,Ás 7,30 horas

Sessões Chics

P t t O d Charles Laugthonro es a a r em Ella Raines - Dean Harens

dos Advogados NumaótJ��� l����ntre o

Rio, 26 (E.) - O Conselho D Ú V I D A
da Ordem dos Advogados, sec- Um drama de suprema an-

cão r'� Distrito Federal em 26 gústia! ... A tragédia íntima de
de dezembro do ano pas-:;Lldo, secreta de um homem domina-
dirigiu um ofício ao presidente do por um amor I?r�ibido, e que
da República protestando con- torna-se um cr.lmmoso ?um
tra a assinatura do decreto-lei momento culmmante e ines-

8.403 e pedindo a sua revoga quecível:.., .

ci=ín pm virtude de ser atenta- A esposa megera prometida
tório não só aos advogados co- leva-lo a .desgraça, c?mprome
FIO também á própria dignida- tendo � vida de �ma Jovem q�e
de da magistratura. nem siquer sabia de sua eXIS-

Como até agora o govêrno tência .

.:.. _

não tivesse atendido ao aoêlo Mas ele entao num auge de
acima o Conselho - Seccional desespero toma a, justiça em

da Ordem no Estado de São suas próprias mãos, pondo um
� -'10 enviou um telegrarre de fi:r;n ,a um sofrimento inter-

apôío e solidariedade á sua mmavel...
,

,�ongênere nesta capital. Censura abé 14 anos.
No programa: Notícias da se

mana - nacional
Notícias do Dia - Jornal

Preços: Ritz ás 41/4 e 81/2'
horas - 5,00 - 3,00

ás 6,30 horas único: 5,00
Roxy: ás 7,30 único: 3,00

- --

Móveis de A<o, Arquivos e

Cofres «SYHTHESIS»
Distribuidores:

IALMEIDA, BASTOS & CHI
Felipe Schmidt, 2 - lo andl�

Portírcm os Cardeais

Se V. S. sofre de aturdírnente
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e torne-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruídas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cesse. o desprendimento do muco

nasal na garganta, Parmint é azra

davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral.
farão bem, provando êste remédio.

f

..

CONTRA CASPA, .1QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AHC C OES DO

COURO CABELUDO.
,

"

...

TÓNICO" CAP!L�R,
POR,EXCElÊNClA
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