
Rio 31 (E) -- O Ministro Waldemar Falcão convocou o 'ribun�1 para a. sessão,

solene de posse do Presidente eleito �� República, a realizar-se hOle,
às 14 horas, no Palaclo ,Tiradentes.

_==-

Nerêu Ramos, líder da bancada maioritária

o MAIS ANTIG@ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Pr-ocrietarto e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

Quinta.1eira, 31 de Janeiro 9595FlorianópolisAno XXXI

,Presidente Gaspar, Outra

Torne; nesta data, posse do cargo de Presidente
da República, o General Eurico Gaspar Dutra. Os que
lhe fizeram a propaganda, enquanto foi pretendente
à Presidência, estarão a estas horas contentes de si e

satisfeitos do evento de ho ie .

Tendo sido candidato governista, Gaspar Dutra
não quis essa vantagem e, sem interventores, sem pre
feitos, sem intendentes, compareceu à liça do pleito
de 2 de dezembro, desarmado dos' favores oficiais para,
democràticamente, ombro a ombro com os seus com

petidores, disputar as preferências populares. Venceu.
Venceu por milhão, larga e folgadamente. A vitória
eleitoral, por essa cavalheiresca e nobre maneira,
exornou-se com a vitória moral, bem maior do que
aquela.

Esse foi o traço dominante da campanha presi
dencial, que só êle bastaria a evidenciar o caráter, as

intenções e eonvicções do homem que hoie é o magis
trado eleito a empossar-se no maIS alto pôs to da
República ..

O ESTADO, que lutou nas horas incertas de acesa
---- ,e violen ta pugna, por vêzes envenenada do persona

lismo perverso em que adversários crueIS entsrrei
ravam o debate,. - tem o direito de registar, com efu
são, o desfêcho brilhante daquilo por que se bateu:
a elevação do General Gaspar Dutra ao cargo de Pre
sidente da República Brasileira. E fazendo-o, relembra
o nome do guia do Partido Social Democrático em
Santa CatariMa, êsse valente Nerêu Ramos; relembra
àinda a firmeza, a fé cívica, o desassombr:o e alt1va
coragem do eleitorado barriga-verde, que não se ala
pardau nas cavernas do mêdo, quando tudo parecia
vir abaixo, para selar com o seu voto o senso de equi
líbrio e ;ustiça, agora premiado com a presença do
General Dutra na Magistratura Suorema do País.

Em demorada conferência
RIO,30 (E) - Estiveram, ontem, no Ministério da Justica

�m demorada conferência com o sr. Sampaio Dória, o sr. Câr�
los Luz, futuro titular da pasta, e o interventor em São Paulo,o sr. José Carlos de Macedo Soares.

de 1946 I
I

H.

Realizou-se ontem às 18 ho
r ras na Sede du PSD uma reumâo

I dos líderes desse partido para
estudarem ai composição da "Me
sa da Assembléia Constituinte,
que sp insta lará rlepois de ama

nhã.
A hora marcada a sala dc con

fr-rências <llcllava-se repleta de
deputados e senadores pcssedís
tas, além de outros membros da

quela entidade part idru-ia, tendo
também comparecido Q general
Góis :\1onteiro, que se retirou
antes de iniciar-se a reunião. ()
sr. Carros Luz coordenador dos
t ru habhos foi UH) dos últimos ;1

chegar. Finalmente, com sur

presa para a repor tagem, leve
início a reunião ... a portas
ooertas. Presididos pelo futuro
:\linistro ria .lust iça. os políticos
rio P. S. D., scnt aram-se ao lon
go da mesa, enquanto em volta
numcrnso grupo de assistentes
acompanhava a marcha dos de
bales.

comíssao composta dos srs, Car
los "Luz, 1\1elo Viana c' Nerêu Ra
mos para tratar o assunto.

O s r. Georgino Avelino, porém, discordou do ponto de VIS
tu do ex-Interventor Ilumirien
se, wrgulllen-tanrlo que aquela
Assembléia de lideres do PSD,
ali reunida já havia uhor-dado e
rcso I vido questões mais impor
t�)utes, e eslava portanto, capa
cilada para tratar da composi
cão do restante da mesa da
Constituinte, não sendo neces
súrío designai' uma comissão pa
ra esse fim. A discordância do
senador pof iguar determinou àl-"
gllllS 1II inutos de discussão só
br c a matér-ia até que o sr. Ba-
í is!» Luzardo abriu um interva
lu nos debates perguntando :
- Sr. Presiden te', desejo urua ex

plicação: essa terceira Vice
Prcsi dê ncia que foi criada na
Cámara é para ser dada ar "C. D.
X"? Porque, fala-se que o P. S.
D. entrou em negociações com a
l '. D. :'\. e of'ereceu-lhe um lu
gar na :\Iesa.".
As expressões "negociações"

l' "oferta" causaram espécie en-

,[1"(' os políticos pessedistas, Ha
hilmente o sr. Ncrêu Hamos que
estava sentado junto ao sr, Lu
zurdo, segredou-lhe qualquer
cois,. ao ouvido e, prontamente
o deputado gancho corrigiu:
Quando falo em negociações,
quero dizer negociações diplo
máticas ...
A emenda do sr. Luzardo di

vertiu a Assembléia, enquanto o
sr. Carlos Luz polidamente ob
servou. Fala o embaixador"...

O sr. Batista Luzurdo: prosse
guiu: - Sim, porque repugna ao
JlJ'í'U espírito a idéia de uma

oferliii pura e simples à U. D. N.
C()JlJO partido da maior-la, '() P.
S. D. não ofer-ece, negocia ...

O sr'. Carlos Luz explicou que,
realmente, entrarão na compo
sição na �Iesa elementos de ou
tros partidos, acrescentando:

- Nâo podemos esquecer nem
os nossos adiados do Partido
Trabalhista nem uma grande\
organ izaçâo po lítica como a U.
D. No- ..

Voltando ao assunto da dis
cordância' de pontos de vistas
('!li rc os senho�s Amaral Pei
xotn (' Geurgino Avelino, o sr.

Agamerun 011 :\Iagallhàes procu
I'UU conci liar as duas propostas.
Sllgl'riu que a comissão compos
ta dos SI'S. Carlos Luz, ":\leIo
Viau» (' Nerêr, Hamos coorde
nasse a composição rio restante
du :\lpsH, respeitando-se, porém,
() dirl'ito dos políticos pessedis
Ius dr opinarem sóbre o traba-
11m, depois (ie concluidos.
Foi. ainda, composta uma ou

t ru COIl1 issão dos senhores Ama
ral Peixoto, Cirilo Luz e Pinto
Aleixo, pa ra informai' o general
Dulru sôbrc a reunião de ontem.
Antes de se cnccr rru-em os

trabalhos, o sr. Xerêu Ramos
agradeceu a esco lha de seu no
me para líder da maior-ia e o
xr, Ama rul Peixoto propôs um
voto dp pesar pelo passamento
tio sr. :\Janocl lUbas, antigo In
terventol' no Paranú. (Transcri
to do "Correio da :\lanhã", do
11io dr Janeiro, de 30-1-946).

Caminhos subterrâ
aees em S. Paulo
s. Paulo, 30 (Via Aérea)

Esta Capital vai ter o seu me

I tropolitauo. Uma grande fir
I
ma norte-americana se propôs

j a realizar a grande obra.
Acrescenta-se que o primeiro
trecho deverá ser inaugurado
dentro de oito anos, fazendo
parte das comemorações do 4°
Centenário da fundação da ci
dade de São Paulo.
Executará os trabalhos, se:

gundo se informa, a firma
Parson Brinckerhoff, Hogan e

Macdonald, que já executou
obras semelhantes em várias

t S�b;l�ai;;,odans . mem-
brflS dos .tribunais
Rio, 30 (E) - Foi concedido
t destaque das verbas de .

Cr$ 180.000,00 e de .

Cr$ 1.890.000,00, para paga
mento, no exercício de 1946, do
subsidio dos membros do Tri
bunal Superior Eleitoral e do
procurador geral e dos mem

bros dos Tribunais Regionais
e respectivos procuradores.

6ratificavão do
pessoal do T.S.E.
Rio, 30 (E) -. Em face de

consulta da Divisão de Conta
bilidade do Tribunal Superior,
tendo em vista a criacão de
cargos em sua Secretaria, re

solveu-se que a gratificação
dos respectivos funcionários,
continuasse paga como até de
zembro último, fazendo-se pos
teriormente fôlha suplementar
dos aumentos porventura de
terminados.

A pr i mel ra , questão proposta
foi a escolha do presidente da
Assembléia Constituinte. CSOll
ela palavra. o sr. Lauro Lopes
para porpôr o nome do sr. Melo
Viana, senador por :\Iinais Gerais
e antigo Vice-Presidente da
Repúbliea. A propost a foi apro
vada unanlmernente. O sr. Car
los Luz designou, então, uma
comissão composta dos s rs.:
Jonas Corrêa, Attílio Vivacqua c

Lauro Lopes para ir á casa do
sr. :\1<:'10 Viana comunicar-lhe a
escolha do seu nome para a pre
sidência da constituinte. Como
segunda questão da agenda fins
í ruba lhns, achava-se a escolha
do lide'r lia maioria. O senado r
Georgino Avelino indicou para
essa função o sr. Ner êu Ramos,
senador eleito por Santa Cata
rin a (' antigo interventor nesse
Eslado. A indieação, corno se es

pcrava. foi aceita por todos.
E.<;colliidos () presidente da

fissell17,;��" Constituinte, e ()

líder da maior-ia entrou em dis
cussão a escolha dos sub-líde
res e dos demais membros da
mesa, isto é 3 Yice�President('s,
qua tI'O seeretários c dois su-

1tlllllillW� O sr. Amararl Peixoto
.'7C'':',,_':;!. ..._. ""'l: constituisse uma

A onda de greVeS' determinou o estado de sitio
Santiago do (,hile, :30 ({T. P.)

- A eullllill<t(:iio da sang"l'enta
onda rle gTt'\'eH determ inou a

illlplallta(:ão do ('stado <1(' sitio
em todo o "aÍs, I)elo espaço de
()O dias, a ("olll("(:al' d(' ho';(,- S('is
mOI·tos p 77 fl'l'illos, foram o

tnigico saldo da manifí'stação
l'eali7;ada ont('lIl, na Plaza Bul·
11es, ("omo rlelllonstJ·a._,ão de !'IO
lidaJ'if'rladr' ao nllwinH'nto gre·
yista dos operál'ios (Ia indús
tl'ia sa Iitt'('il'a, o q na 1 foi rleela
rarlo ilegal IH>lo gO\'Pl"lIO.

O Gal)inete, que ('st('ye I'PU
Jlitlo à noitl' passaria, i1011l('OU
III inistl'o 110 lllterior. \) \'i('e
almirante \'ief'nt(' Mel"Íllo, e
cOlllaIHlante da IH'a.;a o g'elH'l'al
Ramon Canas 'I ol1ta I"... Em
cOllst'qupnda dos aeonted
meatos assinalados, l'O'nuneia
I'alll os millistl'ús "das Olwas
Públkas p ria .fusti(:a. O "�"I'IH'
)'al til' aviar:.lo Tonll'im, suhsti
tuirá o l)J'imeiL'o e, llossivel.

111('111(', Hnllll>el'to Hace ou Rp·
nato .'\stl"oza oeupal'iio a pas
ta da ,Justiea.
Os a('onÚcim(>nto!; OI�i�il1a ..

ram-sf', segundo um l'elatól"Ío
enh'egue ao g-ovill"uo lwlo IH·e·
f('jto (luillt'j'llIo Galindo, quan
cio Sf' I'('a liza\'a a mall iff'stae:io
de soli<lat'Í('c1,ul(' aos gl'r'\'istas,
tl'lHllI sido ag'J'eclidos a paula
das p l'('rll"<1das, os" eaJ'abineir'oi'
que I'Pf»g"u:u'rlavam a ol'dplll no
local da lIlanifl·staeiio. Os ('a

l'abiJH'il'OS tl'ntantn; IH'I'suacIiJ'

:morteCondenados

os ag-I'f'SSOI'CS a lIIudm' df> ati
t!ule, l)Ol"PIl1. ante a insistliu
da destes e depois de ha"f'l'
sido [(>I'ido lias eostas um ofi
daI. LI'bano f{PIIIH'I'a, assim
('01ll0 \';Í I"Íos eal'abillf'Íl'OS, a

1l"opa ('IlIIH"egolL suas :lI'mas,
I'('pelindo o ataque, sem que ti
ves!;t' havido pal'a isso llf'nhn
ma ,·oz c1(' comando, guiados
éllH'uas Iwlo iust i.nto rl(' <Ipf('sa
e c1il'ig"iIHlo SC'IIS r1isp:II'()" pal'a
() ai' ou ;�os p(i� <10.10\ a.�·J'(\SSO ..

l't�S
,�

,

a
LONDRES,30 (U. P.) - A rádio de Moscou declarou que

o Tribunal Militar Soviético condenou à morte pela forca 12
alemães, inclusive 3 generais, acusados de praticarem crimes
de guerra em Kiev, onde 100.000 judeus - ucranianos e russos
foram assas>?inados e enterrados em 1941. Outros 3 acusados,
pertencentes a Gestapo e as tropas SS, foram condenados a 15

I e 20 anos de prisão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o .JTaOo-Qlllnla.'elr., 31 a. Janeiro. a. ".6

o 14 B. C. e a posse do f!W
gelleral Outra tu: I"] tIIl-lI

Em comemoraçao a data d3J posse de s. exera. o Gen. EURICO

J •GASPAR DUTRA como PRESIDENTE DA REPúBLICA a banda

� � � ,] ��do 140 B. C: realizará u'ma retreta na Praça 15 de Novem'bro às 20 tf?i[� À •
horas do dia .3� do corre�t�: 1\1 -:: "'OIliIlll.III_IIII.III_1IM1I�st3J festividade �ervll'a como marco entre os anos de ins- ®�

-
·

truçao d� 1945, ora findo, e ? de 1946 que se iniciará com a in- ,.... . CO;JyrJghl da
corporaçao dos novos conscritos a 10 de fevereiro ./

•

:\'"0 �esm� dia 31 será levad� a efeito, pela ma�hã, () cerimo-
"� '. TheHJH-{ YOlJ HIARD?lnt;.

n ial do h�'Cn�lamento da vultosa turma de reservistas, proceden
do-se entao, a entrega do grande número de prêmios conquista
d?s no Campeonato Interno de Jogos e Atletismo, brilhantemente
disputado pelas diversas Sub-unidades.

O programa musical da retreta será o seguinte:
la PARTE

Rio Branco - Dobrado - Francisco Braga.
Alvorada Brasileira (Sô bre os temas da la e 2a parte da Al-

vorada) - Cadcavechia.
Avante oBnlsileiros - (Canção cívica) - Manoel Del Rio.
Guar!",llI (Barcarola, cena e dueto) - Antônio Carlos Gomes.
Cantigas e Dansas de Negros (do "Contratador de Diaman-

tes) - Francisco Braga.
Rei do Povo - (Dobrado Sinfônico) - XX

2a PARTE
Coronel Ernani - (Dobrado) - Manoel Del Rio.
Mef'ístofeles - (Fantasia) - Arrigo Boito.
Anedota - (Canção sketch) - Manoel Del Rio.
Festa de Cidade - (Sinfonia) - F'Ilippa.
..\ Estrêla Confidente - U{omança) - R. Robaudí,
Coronel Paquet - (Dobrado) - M. Del Rio.

o ESTADO e"con-
Ira-se à venda na

banca de jornaiS
«Beck))

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1946

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (10 ano)
Contador (20 e 30 anos)

BEBIDAS PARA CRIANÇAS . _ C�êI1Cias Econômicas: _

O organismo das crianças, INSCRIÇOES. E:ca.mes de ad�llssao ao Curso. Comercial
como o dos adultos necessita Básico - de 1 a 15 de tevereíro

de determinada quantidade de Exames de 2a época - de 10 a 15 de fevereiro

líquidos, diariamente. Mas as Exan�es _Vestibulares ao Curso de Ciências

bebid�s ideais para as crian- o

ECOnOl11ICaS � d: 2 de janeiro a 10 de fev.

ças sao agua, os sucos de fru- M�TRICULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
ta e o leite, principalmente INICIO DAS AULAS - 15 de março
êste, porque é nutritivo. As be- AOS. PORTADORES �O DIPLOMA DE AUXILIAR DE

bidas alcoólicas, o chá e o café ESCRITO�IO (CONCLUSAO DO CURSO COMERCIAL BÁSI�
são verdadeiros venenos para CO) SERA PERMITIDA SEM A <;?BSERVÁNCIA DO LIMITE
as crianças. IMíNIMO DE IDADE, A OBTE_NÇAO DO CERTIFICADO DE

Como bebida, dê a seu fi- LICENÇA GINASI.AL, DE ACORDO COM O REGIME ESTA�
lho agua, leite e suco de fru�IBELECI?O

NO �ITULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de

tas, unicamente. _ SNES. 9 de abrf l de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem
bro de 1945).

1\lolor a óleo crú i���'1�?ÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Às

VENDE.SE um marca "Cli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cav.alos, possuindo co.
te de óleo.

O motor pode ser examina· Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
do em Itajai com o sr. Oswal-
do Dutra delegado Instituto

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

dos Marítimos. Tr9tar com Sido

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Inei Noceti à rua João Pinto, Edifício Cruzeiro - Florianópolis.
34. 'felefone 1134.

'------------------------_ .. ,..............

;;: *' *

NOVA INDÚSTRIA DE QUEI�
JOS NO NORTE DA IN

GLATERRA

Londres, janeiro (B. N. S.)
- Uma firma de Yorkshire
(norte da Inglaterra), que aca

ba de aperfeiçoar um processo
para a fabricação de queijo
com leite coalhado, deverá ini
ciar em breve a sua produção
em larga escala.
O diretor-Gerente da men

cionada firma, que é a Mílk
Foods Products, revelou a um

jornalista de "Yorkshire Post",
que pelo menos, cinco milhões

I

de galões de leite tornam-se
azedos, transformando-se num
verdadeiro peso morto anual
para os granjeiros britânicos.
O aproveitamento dêsse leite é
agora um fáto. A companhia
espera ampliar as suas ativi
dades de modo a que a nova

emprêsa se veja transformada
numa indústria nacional.

eONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
tentes de Florianópolis.

BREVEMENTE

AUTOMOBILISTAS
, Atencão

-'

Poro o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Conselheiro Mafra Ine, 13�

L- __

Ruo

1. .. que, na Austrália, é
inelegível para os cargos pú
blicos todo e qualquer homem
que tenha abandonado sem

motivo justo a legítima es- I

posa. I

I
2 ... que. nas terras ártlc.aS,!duas pessoas, separadas por

uma distância de dois quilô
I metros, podem conversar per
feitamente, graças à extraordi-
nária pureza da atmosfera
ambiente.
3. .. que o nome de Maria

gosava entre os povos antigos
de tão grande veneração que
em alguns países da Europa
era proibido continuar-se dan
do êsse nome às mulheres de

pois de casadas.
4. .. que muitas das sondas

modernas atualmente usadas
na busca do petróleo são do
mesmo tipo das inventadas pe
los chineses, dois séculos an-

5. .. que o célebre poeta in
ts de Cristo, para procurar sal
gema nas entranhas do s010.
5. .. que o célebr poeta in

glês Byron vivia aterrorizado
pelo receio de aumentar de

pêso ; e que, mal percebia que
seu pêso aumentara de algu
mas gramas, passava durante
semanas a observar uma diéta
composta exclusivamente de
biscoitos e água.
6. .. que os bondes elétricos

desempenham um papel im
;portante na desinfecção das
cidades, pois os frequentes ar-

cos de luz que se formam en-

N Itre a alavanca e o fio aéreo, as- VE T LADORES
sim como as faíscas que Sllr- Vendem-se doia ventiladores elec-'

O'em entre as rodas do veículo tricos, grande", para cima de me-

� 0S trilh os agem sóbre O oxi _
110 ou

..

parede. lIend? ,u� oscíle.rrte '��',
, .

'
.

I
proprlO.· para

. escrltorlO. barbeo-'
genlO do ar produzindo ozone riaa, cafe., etc. Tratar na rua Al
em quantidades consideráveis, mirante Lamego 15.

O que contribue para purificar
a atmosfera.

MACHADO I: DA.
Aqllncia. e Repr••entaçõ•• em

O"rol
Matriz: Florian6p:>'i.
Rua João PilIlto, n. !l
Caixa Po.tal, 37
FiliQl: Ore.ciúmo

Rua E"loriono Peixoto, _/n
(EdU. P1'6priu).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Ao.n t.. uo. principal.
rnunlci.plo. do Eatad",

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idiema.
portu.
guê., e.
ponhol,
iraI\cê.,
incrlâ••
atc.

Romance, Poellia, Religiéio, A
viaçã.o, Matemática, FÍ.ica,
Química. Geologia, Minera·
logia, Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria, De
senho, Saneamento, Metalur.
gia i Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motorell. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

i inária. Contabilidade.
Dicionárioll. etc. etc.

fiLIVRO� .

.

.

.

.>O/t .. R.lS;'A
IlIIADE()DOAO,33,

Fio�U1NOPoLl'S

Mala e carrinho
Vende·se um, para criança,

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

estado de conservação, de soli·
dez invulgar e muito util para
caixeiro viajante.
Preço: Carrinho Cr$ 300,00

Mala Cr$ 500,00
Ver à rui:! Deodoro n°. 18.

I O D�'�!�.?O
1 Redação e Oficinas á rua J o�w

Pinto n. 5 )

'1 DIHETOH DE REDAÇÃO: I
A. Damasceno da Silva -

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrS 80,0&,
Semestre CrS 45,O(}O.
Trimestre Cr$ 25,0&
Mês . _ . . . . . . . . CrS 9,06' '

Número avulso Cr$ 0,40' i

Número avulso
domingo .. , CrS 0,5&'

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

Reabertura de Loborat6rio
Radio-Técnico-Electron

Fundado em 1935
M"ntagem de rádios, Ampli

ficadorea-Transmill8o?es
Material importado direta

mente doa U. S. A.
Proorietário

Otomar Georges Bohm
Electre - Tecni.co - Profissional

I
formado na Europa

Florian6poli.
�ua JO&O Pinto n, 29 -. Sob.

o PRECEITO DO DIA

M�NOEL"JOAOUIM' DOS:iSÂNT�S
.

.
,_-,- _. . -_ -. -.'-;-'

90,00' ,

5�1 ,00>
30,01)1'
0,50' ;

�XPORTAÇÃO·
--+-:->-

Banha, fécula, tapióca, mél e' cera de
abelha, cebolas, batatas, óleos e

crina v.egetal
1° '.'

REPRESENTAÇÕES.E CONSIGNAÇÓES ......
/ _. . .:,.0"_', _ ,." ':

'. ,.

Aceita-se gêneros alimentic�os e sacarfas

End. Teleg.: "VENUS.. ·.'
li'·;

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.

. .

CAI)(A POSTAL, 243. - TEL.EFONE: '1680

Rua Francisco .Tolentino',· 13 e JS" " -: "_'-
.

""",<:'0< ,",

.

,_ Fí()':lân()P9Ii�, ,:,',:0 .�a�ta Cat�°r.i�.·:LE,
.'. ,'"I

.... ";.��.;'._' ;����:::. ,'- ,;

Anúncios mediante contrato-

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos' artigos

assinados

Academia de Comércio de
Santa Catarina

Informa�ões úteis
FAR:lL\ClA DF. PLAXTAO

Estarào de plantào. II uran tc o dia. aos

d01l1l11g0S e feriados do mês de fevereiro,
as ....cguintes farmácias:
Dia 3 - Rauliveira - Rua Trajano;
Dia 10 - Santo Agostinho Rua Cçn-

sclheiro vlafra ;
Dia li - Esperauca Rua Conselheiro

.:'.íafra;
Dia 24 - .'\e15011 - Rua Felipe Schmidt.
O servico noturno será efetuado pela Far

macia Santo António, à rua loão Pinto.
Tl�LEFO'iES :111\'1 S XI·;cissSITADOS
Bomhciros ,. 131':;
Pol icin . . .. . .. . . . . . . ... 1036
De-lcgac ia O. P. Social............ J5i8
Xlarei-nidade .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 �
Senta Casa __ . _ . _ . . 1036
Casa de Saúde S. Sebastião . J 153
Hospital Xcrêu Ramos ,Oi)
Assistência .\funicipal 1664
Hfj�pital )1 i litar . . . . . . . .. . 1157
]40 B. C. 1530
Rase Aérea 786
" B. I. A. C. _......... 1393
Capitania" dos Portos.... . . . . . . . . .. 13S0
10 C. K .... _.......... lW8
'Fôrça Policial 1203
Penitenciár-ia 151S

�:� ;���:���: :�:':::::::::�:::.:::: }2��
H Diár-io da Tarde" J 579
L. B. _'.. . _ _ .. .. 1643
Emp. Funerária Ortiga lU2�)

�----------------------------------------------......-----

ADVOG é\_DOS

FIGURINOS
MODERNOS

(Americanos, Franceses,
Mexicanos, Argentinos).

REVISTAS ltCN!CAS
Estradas, Arquitetura, Rádio
Eletricidade, Jardins, Mecânica,.

Contabilidade e Finanças).

LIVRARIA ROSA"
Rua Deodoro, 33

FLORIANÓPOLIS
!IIl------,-----..

San U ue ItIJI
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANAOA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC

TONICO DÓ CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
o. Pélldol. OeJ)luperldol,
E'l)otldol, Anêmico., Mie.
que cri.m M.groJ, C,ilnç••
r.quíliclI, ,ec.b.rio I lon.·
fic.çio gll.1 do org.nilmo

Sa nüui n 01
Lle D.N.S.P. n' r99, de 1921
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d jCONCEDIDO AUMENTO AOS M4RITIMOS
Vld!l Social a a o sera empossa o Rio, �o (E) - Mais u�a _

Depois de. d�versas di�cug;..� U • vez a díretoría da Federaçao soes, a Comissão de Marinha

i O novo prefe Ito Idos Marítimos �eu�iu-se o�- Mercante aprovou a tab�la
tem com a Comissão de Marí- apresentada pela Federaçao,

ANIVERSÁRIOS Rio, 30 (E.) -- O futuro pre- nha Mercante, a fim de discu- propondo ao Sindicato dissí
feito do Distrtito Federal, sr. Pinheiro Guimarães; para a til' o aumento de salários há dente uma nova tabela, queLOURIVAL BASTOS, Hildebrando de Góis, apresen- ele Fazenda, o sr. Celso Barre- dez meses pleiteado pela elas- acabou sendo aceita pela Co-

Decorreu, ante-ontem, o ani- ,. -

d dtau, ontem, ao general Gaspar to. se, ""0 mesmo tempo chegava rmssao e Reajustamento os
versárío natalício do sr. Lou- o

t b
o . -

S' Oficiai d N°'Dutra a relação de nomes que Para secretatrio do prefeito am em uma cormssao do in- u ictais 'e áutíca.rival Bastos, industrial, sócio
E d d j' t d C itã Pil E id terídselecionou para o seu secreta- foi escolhido o sr. van 1'0 e

r

ica O os api aes e I atos m segut a, a re en a ca-
da conceituada firma Machado

riado. Para as Secretarias da Góis, tendo sido convidado, constituida pelos comandantes missão e a diretoria da Fede-
& Bastos, desta-praça. Viação e do Interior estão in- também para o gabinete. o sr. Luiz Vilela, Eromildes de Sou- ração dirigiram-se ao ministro*

RES
dica·dos os srs. Alim Pedro e Mozart Lago Filho. sa, Genaro Costa, José Mar- da Viação, prometendo o ti-

PERCIVA� FLO '. 11 Ernani Cardoso, respectiva-I A posse do novo prefeito es- tins de Olíveíra e telegrafista tular da pasta homologar aín-Faz anos hoje, o sr. Pe�clv� mente; para a de Educação, os! tá marcada para sábado prOXI- José de Barros Silva. da ontem o aumento, em por-
F�o�es, competente Fun�lOna-! professores Carneiro Leão, mo, às 10 horas, no Ministério

.

O referido Sindicato, que pe- taria.
narro do Dep. de Educaçao. � Lourenco Filho e Fernando da Justiça, e a transmissão do la segunda vez discorda e se É a seguinte a tabela apro-x x x

. .! Azevedo; para a de Saúde, os cargo será realizada entre 11 afasta da Federação que 'con- vada para o Sindícato dos Orí-
o �ranscorr�,. hdoJe, o amver-, médicos Genival Londres, Mou- e 11,30 horas no palácio da grega a maioria das entidades ciais de Náutica da Marinha

sarclO n�t�hcBlO ..

a exma. Bsra. ra Brasil e Francisco Elísio Prefeitura. da classe, apoiava pontos de Mercante: comandante de la
d. onceiçao ruggmann ar- vista diversos da F'ederacão I classe, Cr$ 4.200,00; coman-boza.· Sul Ame'ríce C�pl-"all-zaça-o S/A quanto ao aumento e já havia dante de 2a classe, Cr$ .

.SRA. FRANCISCA GIL ROSA la .I decidido entrar em greve ho- 3.900,00; imediato de 2a elas-A data de ante-ontem regís- Levamos ao conhecitnen to dos senhores portadores de je, caso não fossem satisfeitos se, Cr$ 3.600,00; 10 piloto elotau, o aniversário natalício, da títulos da Sul América Capitalizaçfio S/A que, em face de suas pretensões. radíotelegrattsta, Cr$ 3.100,00;exma. sra. Francisca Gil Rosa, haver sido decretado feriado o dia. 31 de ieneiro de 1946, 20 piloto, 20 radíotelegrarístadd, espôsa do sr. Rodolfo Rosa, o sorteio que deveria realizar-se �qúele dia só o será no
e conferente, Cr$ 2.700,00; 10

ilustre Delegado Regional de dia 10 de fevereiro, às 16 horas, na ,Cápital Federal. C14neDla f
.

t d la Imaqu ms a e. c asse, ......Policia, desta capital. Os títulos rescindidos poderãb ser rehabilitados até Cr$ 4.700,00; 10 maquinista deA distin:8: anivers�riante, l' às 13 ho�as ,do ?ia 1°. de �eve�eiro.
'

Alan Ladd não mudou de 2a classe, o-s 4.400,00; 20 ma-embora tardiamente. O Es- Florzanopobs, 30 de rerietro de 1946. nome ao abraçar a carreira ar- quinlsta de la classe Cr$ ....tado" felicita. , ALFREDO DAMASCENO DA SILVA tística. Nascido em Hot Sprin- 3.700,00; 20 maquinista de 2a

X X«' x ! Chefe do Escritório de Santa Catarina. gs, no Arizona, numa segunda classe, Cr$ 3.400,00 e 30 ma-
- , feira, 3 de setembro, foi, quan- quinista, Cr$ 2.900,00.A ?�ta de hoje.' regista o ant-lSepu.fado em Ponta Grossa do ainda muito crianca, morar Hoje, a Federação dos Ma-

"Versaria natalícto da exma. nos' arredores de Hollywood. rítimos realizará uma grandesra. d. Noernia Goulart dd. es- Curitiba, 30 (E.). - Nume-: co.rtejo percorreu, le.ntamente, Ao co 1 t dezoít
.

I d mp e ar ezoi o anos, in- reunião da classe no Sindicatonôsa do sr. Pedro Ooulart, des- rosas _,pessoas desfIla.ram, na dI.versas ruas centrais
.'
a ca-

�
d d gressou na Universidade de dos Estivadores, na praça datacado elemento do alto co- manha de ontem, diante dos pítal, ruman o em segui � pa- N th H 11 d d t drestos mortais do ex-Inter- ra Ponta Grossa, onde fOI se-

or o ywoo, es acan 0- Harmônio, às 18 horas, a fimmércío catarinense.
ventar Manuel Ribas, na cã- pultado, o conhecido homem

se como um atleta perfeito, fa- de dar conhecimento à classe
x x x zendo jus a vários prêmios em dos resultados finais dos es-F h

. Domara ardente armada no Pa- público paranaense. íd
- -

az anos 0Je, o sr. ejle- .

* :I: * corri a rasa e nataçao. E pos- forços que culminaram COUl alácio do Govêrno. As nove ho- . .

trio Garofallis, que por muito
'l'H.E'" VIA'" U li LL TU suídor do "record" escolar de obtenção de reajustamento detivid ras, partiu o cortejo fúnebre, '" '" D

d li d ttempo empregou suas a IVI a-
O

na o ivre e uma aca corres- salários. Às 12 horasdes comerciais em nossa Capí- tendo sido o caixão mortuário

I
Curitiba, 30 (E.) - go-

po de t
-

•

dd ln n e ao campeao e mer- se-á o Sindicato dosI carregado até o auto pelos vêrno estadual ecretou uto �tal, residindo atua mente na
. .

di tod gulho num tornoe.io realizado de Náutica, a fim decidade de Blumenau. membros do govêrno. A saida oficial por trtes I�S, em. o
na costa do PaCIfiCO. A sua al- sôbre a questão.x x x do palácio uma companhia da,

o Paraná, por motivo do fale-
tura é de 1.77 centímetros e o I

Festeja, hoje, mais uma pri-I Fôrça Militar �o Estado. pres- cimento,
.

ante-ontem, do sr.
seu pêso de 67 quilos. I _

mavera a gentil senhorita so-I
tau-lhe as homas do estilo. O Manuel RIbas.

Alan é casado com Sue Car-
lange Probst, residente na. ci-

R I d
Ao

d t
1'011, aquela teimosa ag�nte RleIígl·a-O�i.,:;:��7i?�!����:: !.e��:1 eve a. o. um acor o sec. r.e o !:t�� 2�io s:����co����a� ·

x x x Washington. 30 Cu. P.) - o DIsse allld� o S�CI etário ele possui uma linda filhinha, de 1 Catolidsmo
. secretário .de Estado Byrnes, Estado aos jornalistas que o nome Alana, nascida em 10 de I

,'_

Faz anos hoje, a exma. referindo-se ao acôrdo secreto presidente Roosevelt conside- abril de 1943. O SANTO De DIA
sra. Clotilde Prates Faraco, ultimado em Yalta, pelo qual rara o acôrdo como "alto se- Depois de aparecer "quase"
D. D. espôsa do sr. João R. os Estados Unidos e a Inglater- .gredo militar", �ma vez que anônímadamente em 33 filmes 31 de Janeiro
Faraco ra reconheceram as reivindica-

.

ainda era considerada C_0n�o Alan Ladd obteve um papel de S. JOAO BOSCO,.

cões da União Soviética em re- eventual a entrada da Russla
x x x íação às ilhas Kurilas, declarou na guerra coptra o Japá9· certo relêvo em "E as luzes bri-

r
CONFESSOR

Completa hoje, mais um aos iornalistas. em entrevista Agora. porem, parece nao ha- lharão outra vez", ao lado de João Bosco ou - para usar
aniversarIO; o i11Jteressant.le coletIva, que esse acôrdo só foi ver nenhuma razão para se Michelle Mogran. Foi quando o seu apelido mais conhecido -

menino Amauri, filho do S11.r.1 ultimado no último dia da Con- sustar a publicação dessa 110ti-
mundo resolveu tomar conhe-I Dom Bosco nasceu a 16 deferência da Criméa, entre cia.

Ag. to dManoel Marinho Ferreira. Roosevelt, Churchill e Stalin, Pelo acôrdo então ultimado, cimento de sua existência. Os os e 1815, num lugarzi-
x x x em fevereiro de 1945. a Rús'sia receberia a parte sul críticos teceram os mais rasga-I nho chamado dos Becchi, a

Mais uma primavera, culti- O sr. Byrnes, embora parti- da ilha Sakhalina e as Kuri- dos elogios ao "jovem conheci- u.m.a:s 5 lé�as de �rim. Sua
va hOJ'e, a galante menina, Es- cipando de parte da sessão da las.

_" O ta t arte se de mOCIdade e caractenzada pelaConferência. era então Diretor Acha o sr. Eyrnes que o uv que c m n a -
.

. • . "meralda Maria Chedid. da Mobilização de Guerra. acôrdo abrange também a si- sobrigara do seu desempe- pobreza e pela UlOCenCla illba-
x x x tuação, no após-guerra, de

'

nho". da. Apesar da primeira e por
Faz anos hoje, o Snr. Ernani No relígioso, serviram por Port-Arthur e de Dairen, mais E os estúdios cinematrográ- causa da segunda conse;sue

Tolentino de Souza. parte da noiva, o sr. Moacir No- ��t�: �O��s��\t�a��fn!����� ficos, por sua vez, deram início estudar em Chieri a. fazer-�eNOIVADOS: vaes e srta. Linaura Sousa; sa também que a posse perma- à corrida para "agarrar" o no- sacerdote. Indo a Tunm, nao
Com a snrita Nenna Santos, Laudelino Firmino Novaes e nente de tôda a Saklalina e das 'V() astro. Dando preferência à conheciam limites seu fervor e

filha do Snr. Francisco Santos, senhora, e pelo noivo, sr. Fran- Kurilas pela Rússia deveria proposta da Paramount, Alan z�lo pelas almas. Os s�us pre-
ajUstou casamento o 8n1'. Alva- cisco de Almeida e senhora, re- também seI' formalmente reco-

Ladd pouco depois desempe- dlletos foram os memnos ponhecida naquele tratado -

.,ro Silva, do alto comércio desta presentado pelo sr. dr. Aldo presumidamente imposto pela nhava O papel de "O Corvo", bres e abandonados, os mole-
Praça. Mário de Almeida e Tiburcio Rússia, com o apoio da Ingla· em"Alma Torturada", com ques. Proporcionou-lhes ins-
Agradecemos a participa- Bastos Goncalves. telTa e dos Estados Unidos. Veronica Lake, outra sensacio- trução ginasial ou a apr�ndi-

ções que IlDa enviou o futuro Os nubentes que gozam de Insiste, entretanto, o sr. Eyr- Tla] "descoberta". zagem de diversos ofícios e or-nes em que todos os casos de '

.. casal, e d8leja� de coração muito conceito no meio social cessão de territórios deverão Daí pa..ra O êxito absoluto, foi ganizou para eles seus orató-
as maiores teiícidades, de que de Itajaí, onde contam com ser regulados nos tratados de um pulo. Hoje depois de atuar rios festivos. E a quantos ar-
são inteiramente merecedores. grande número de amigos, fo- Paz.

como astro de primeira gran- rancou do lodaçal dos vk.os!
,.

ram muito felicitados. deza em apenas cinco filmes, A quantos. consolidou paraENLACE FALECIMENTOS I "Alma Torturada", "Coquetel sempre no caminho da vírtu-
Na cidade de Itajaí, dia 12 OSCAR SOHN Quem perdeu? de Estrêlas", "Irmãos em Ar- de! Fundou duas congrega-

do corrente, realizou-se o enlace Pezarosamentfi, registamos o .. mas" , "Nunca é Tarde" e ções religiosas: os Padre,; Sa-
matrimonial do distinto casal falecimento do nosso conterra- Acha-.e em nona Redação. à. "Quase uma traição" (êste úl- lesianos e as Irmãs de N. Sra.
Ricardo Gabriel Bauer, auxi- neo, sr. Oscar Sohn, que por diapo.içiio de .eu 1.;Jítimo dono. timo ainda inédito para o nos- Auxiliadora. Escreveu muitos
1· d f' AI'd & W

.

t um brinco de markellth.
t

' .lar a Irma mel a Olg, muito tempo, empregou suas so público), Alan Ladd é apon- livros para fomen ar o �s�)l.n-e da srta. Adalgjsa Gomes No- atividades comerciais na nossa R t d tado como um dos mais com- to cristãD. O seu olhar dlngIu,-
vaes, filha do sr. Laudelíno Fir- capital e residia atualmente na ecap ora o pletos galãs do cinema, e velas se para as teras longinquas on-
mino Novaes, funcionário esta- capital da República. «Volta Se""8» estúdios, como o ator que mais de havia ainda tantos homens
dual e de d. Maria da Silva No- I A familia enlutada, "O Es- \I cartas recebe. Que não conheciam a Cristo;
vaes. tado" apresenta sinceros peza- Salvador, 30 (Via Aérea) "Irmãos em armas" nos mos- mandou para lá seus. missio-
" O ato no civil e religioso, mes. O bandoleiro "Volta Seca" foi tra a alma de uma heroica na- nários. E:'a temido p€lm mi-
'Tealizou-se na residência dos recapturado na madrugada de ção vivendo um drama de mil nistros de estado couw Cavoul'
paes da noiva, à rua Felipe Ante-ontem. no distrito de hoje, no Beco do Cotovelo, no sensações, onde, Alan Ladrl, de e estimado e: apr0Trel�ad.o paraSchmidt n. 62. Alto-Biguaçú, faleceu o sr. Lec- lado das Pombas, onde se en- metralhadora em punho vin- missões dIplomáticas pelos Pa-
Cerno testemunhas, no civil, poido Freyberger, elemento contrava hospedado em casa gou uma inocente jovem. víti- pas Pio IXo != Leão XIII. E, no

. serviram por parte da noiva, o proeminente na sociedade e de sua amante. O antigo pu- ma das selvajaria dos barbaros meio de tantas o�upações, es
sr. Pedro Adriani e senhora: comércio daquela próspera 10- pilo de Lampeão fugira a se- e covardes agressores nipôni- tava. sempy''= un:dc com DeusJosé Firmino Nevaes e senha- calidade, sendo seu passamen-I mana passada da

penitenCiá-I
coso pac quer�'.. ':;':'aba�haT1 f; sofria.

Ta, e �elo noivo, o sr. Augusto to muito sentido. ria do Estado, justamente ,. Irmãos em Armas" - es- únicament€. ReCe02:l a re
LU�OVICO Voigt e senhma; Lau- À desolada familia "O Esta-! quando se promoyiam demar- tará em exibição amanhã no comne!"!.sa e:erna a<Js 31 de(1e1mo Firm' N� 'd'" L t·

,

d "

d C' "J
-. .

1888 dr

.

" mo 1 uvaes e senno- ,0 .apresenLa sen was con 0- ches para conceder-lhe llyra-IOdeon o "LIdeI' os mem,,:s. aueIra mo , serl·,.o C·t'lO-
a. jlenclas. I mento con.dicional. A. C. '1. :-::'::::::::.: 'fel"' Ec X::.

reunir
Oficiais

deliberar
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VO�FllH
T()c: as dever�n, usai/" a

Florianópolis, de - . . . .. de 194 .

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

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade

'. FARMACIA ESPERANÇA
•• .r _.tleo NILO LAU8
Ilole _.·.- ........

....... _..m'" • ...........,.. _ ._...... ..;.. .... 1 __ o

� ...........
___ • __� .. 18.........,.. .......

I
I
I
I MACIEL, FONSECA & C-IComissões - Consignavóes - Conta Própria

Recebemos à consignação: manteig e., queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ügados ao ramo de cer e ais, Fecula,
cação, camarão Contas lapidas, pre ço s reais do mercado. Fe zernos

financiamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Arnp las informações b ancárias.

Cereais em gross()
Manteega, queijos, xarque,

banha e 5aigados

RU6 Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

(elxa Postal: 3794
Telefone: 23·1598
Telegramas: lEI(AM

I"
I
I

melhores

�aWLMfrM$mE�UM9Menmmn==WWW�m=,..6'..�m�mmam���m·..mM..Ra8&......-�.M�·ma....mm..aa..MWBD_EfQI.....���..mmmm".a�f'M�4&Wmaaamma!�aar.m��mz�����·��ec�

I
I

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER tVIT ARA DORES

Alivia as CóliCas Uterinas
Empregu-se com vantazempe

-a cornb-ter 68 lrregutartdades
das tunções pe rtódíeas das se

uhcre s. É calmante e regulador
áeS"8� funções.
FLUXO.�EDATINA. pela sua

comprovada f'ficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

I��==�M.=Ãf=t'm=F�=�:=�O�=��=.��=Tl�NA�e�[lC�'H\!�r8�-8e� I Panair do Brasil S. A.
RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

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

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

RIO DE JANEIRO BRASIL

16a. Circunscrição de Recrutamento
A\'iso aos cidadãos da desse de '9l4

Os cidadãos npscidos entre lo de Janeiro e 31 de
Deae.mbeo de 1924 (classe de 1924), devem prepara r-se

poro uma possível convocação da respetiva classe o

partir de 20 do corrente rnês .

Flozícnôpc lts, 11/1/46.
Teu. CeI: Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. K Bicicleta de menina

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

Santos Saraiva 195.

Mobira de b .. l s , gru po esta'
",,_--------------------,----

I fado, ..m br m e s t a do .

I OU�R VESTlR·SE (OM CONfORTO E HEGAH(IA 1; I' Dirigir-se
à caixa Postal 1C6'
Nesta.

PRoeURE A .,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;:=:_

Alfaiataria Pereira & Mello LUi�.i�ar�i�e:e L���ei��S e

Medeiros

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51� a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

BanccE!�Fí;!���!����!! s. 1. I-L-AC-�-�-K-r-:r-8-;-�-",-,C-:C-�-:-O-:-iZ"!:':;-,�-��2
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ITrajano, 23 • FloriõnÕpolis

HORÁRIO
A partir do dia 10 de fevereiro de 1946
2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
.')as• e doming'os: Rumo Xorte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)

I

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

Os candidatos deverão apresentar rehrên
cios e pretenções e mencionar o meio de

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

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

endereço.

Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

Rua

ESCRITóRIO JURíDIc.O COJUERCIAL
ASlluntos: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Inforl'1'utivoa

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulte n'ossa Organização crrtes de .e decidir pela com-

91'0 ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa neste estado ,

Diretor: •• DR'. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ..
-

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

Ef'CRITóRIO JURíDII;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVQG-ADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Enderece telearáfico : "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

Compra-se

participam aos parentes e

pessoaa amigas o nascimento
de suo primogênito
MARIA ELISABETH

Fpolis., 7-1-1946

rrrt_W'27tt1PiZ rrm=nçq

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTAn e RIVET. Possu e um grcm
de sortimento de cosem tr-e s , riscados. brins
bons e baratos. algodões, moe-ms e aviamentos
para alfai<:1tes, que recebe dirstoment.. dos

Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fa:1lerem urra

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenou � L�i'''J!l:.
fábricas. A Casa .,.. CAPITALn chama a atenção doa

visita antes. de efetuarem suas compras, MA'rRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVo

DO SANGUE

1-:ílIQlU:....lr.. !
A SIFI'LIS ATACA TODO O ORGANISMO

° Ftgado, o B8\ o, o coração
PUlmões tl Péle Produz Dôr!-'6 de
DOS 01'808, Reumattsmo, C�llueirl1,
belo, Anem!a, f' Abortos
lnob-nstvn til) orgflnisrnn, A�r8dável como licôr.
° ELIXIR 914 eioltá e prr-vado pelo D. N. S. P.
como auxüíar no trat-mer.to 1a Slfilill t' Reu-
matismo da mf'''mA origf'm, _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

nase. é ótimo auxiliar do trs
tilmente da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Bemiilito Talosa.

o Estômago, 08

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o EUXIR «914» obtendo
ssmere os melhores resultados
DO trrtamenta da Sífilis.

(a I Dr. Rafaei 8àrtnlalU

CHEGOU DE LONDRES
- Fr-ígtdez, u-regularídades ouva·

danas, idade cr-ítíca. obesidade ou

magreza excessivas, Ilacídêz da pele
e da cútis, queda ou falta de turgên
da dos seios tôdas essa!" defícíên
rias. {lI" or-igem g landutar, na mu

lher. Okasa encontra-se à veada nas
boas Drogarias e Farmácías. Intor
mações e pedidos ao Dtstrtbuídor
geral: Produtos. Ar-na, ·Av. Rio
Branco, 190 - RiQ. Okasa importa
do diretamente de Londres, pro
porciona Virilidade, Fôrça e Vigor
com as drágeas "prata" para ho
mem. - Pemíutíídade. Saúde e Be
leza com as dl'ageas "ouro" para
mulher..

MINISTtRI,O �:ODE:U(AÇAO E Auxiliar de escritório
Precisa-se de um com noções de

Escola Industrial de contobilidade e prática de corres-

Florianópolis ponda.ncia.

I
Chama-se a atenção dos in- Ordanado iniciol: 800 cruze.iro�.

teressedos para o edital de Carta do pr0_prlo punho: lz:dl-
. . _ cando endereço Idade e referencias,

abertura da mscrrçao para os

I à TRANSPORTE .RISTAR S/A, rua
exames vestibulares aos ClH�OS São Pauio n 20, BLUMF..NAU
industriais e de mestria desta SANTA CATARI'lA. ti v,'2

Escol». publícado no Diário
Oficte l do Estlld�, de H do
corrente, à pago 5

11UüJ!

CASAS,

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, s-ão males per
feitamente remediáveis. O curandeí
risrno, fruto da ignorância, só pode
p rejudi car os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuítamente os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22. das'
iI. .. 11 horas. diàriamentc.

APENAS Cr$ S,60
Com essa ínfima Quantia Voei

está auxiliando o seu próximo,
Contribua para a Caixa de Esmolai
aos Inditrentes de Floria.nóDo1is.

. SH.PQ·tQ ti.�·>:/'·.··JU·�ity
RlIa Tivadentes' :t9

• ',,-_
'·

.. ·ê __ o' : I

Apresenta seus últimosrr,o'
deles en,1 calcâdos"finos

para senho'ras"-':

OSCAR DAMASCENO DA
SILVA e ESPOSA

perticipam ao. parentes e

pessOQll de sua. relaçõe. o

na.cimento de sua

primogénita

ELIANA
Fpolis., t7/11/46

COSTUREIRAS

Crédito Mútuo Predial
Proor;etarios - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO M l> IOR CR S 6.250.00

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

• "elMO_ Vt... 'FUGO
OI: fFElTO SEG�QO
t INO�E NSIVO AS

CO'AMÇAS
"

Pessoa interessada em

comprar 5 casas de Cr$
30.000.00 a 150.000,00
cada uma, pede oferta 'por
carta. aos cuidados desta
redação. 30 v.29

... �r=", -_." " .....41

Precieam-se de costureiras com

prãtica em camisas de homem.

Tratar na Camisaria Júlio.
Rua Conselheiro Mafra - 3

ou Tiradentes 58.

Londres, (H. P.) - Já chegou ao

'Brasil o reputado e esperado trata
,-

mento Okasa. - Okasa é hoje nma

'medicação de escolha uníversalmen
te reconhecida pelo seu alto valor
·terapêutico e pela sua eficácia Indís
-ontível. - Okasa á base de Hormô-
-nios vivos, extratos de glândulas se-

-xuaís e Vitaminas selecionadas"
combate vigorosamente todos os ca
sos Hgadm; diretamente a pertuba
-ções das glânulas genitais do apare-
-lbo sexual como: Fraqueza sexual
'na idade avançada ou por outro mo

-tivo, no moço, seltnídade precoce,
perda: de energta, Iadlga, fraqueza
mental etc., no homem...

----_._

I
I ORLAXL)O
I Rua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede

I Ca�a Postal 51 --- End. Teleg.:
� � ..,__D�

Sedas,

$

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática em todo
Estado, oferece seus ser·

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi-

Ições, nesta Redação.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica d-o Centro E.p�ritQ Luz.
Caridad-e e Amor. comunica
a mudar.ça do .eu consultó·
do p<U'a a Rua do Senado ..

311- -- 2' andar. Rio de Ja
neiro, .oride pa..a a oferecer
o••eu. pré.timo•. Escreva de
talhadamente -- notne, ida
de, endereço e envelope se

lada para a respc..ta.
----------

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATUBAS
Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aper-itivo KNOT.

Exame de SQ::lgue. Exame paro veritic,oçõo
d_,. cancer, Exame de ul'ina. Exame poro

verificação da gravidez. Exome:�e escarro,

Exame po,!,,o verificação de doencu8 do.

.,816. boca' e cabeio8, Exame oe fezes,
Exam@ . de secreções.

I
Jlut1)vaccinas e transfusão de songues,
Exame q'.l,imíco de forinhas,' bebidà.

................c.o.fné•.•'.á.9••U.O•••,..8.t.C -.=

Lãs

arOS

Deseja obter
emprego '?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em reco-mendá-lo (8)
aos interessados na aquisição de
bons ftillcionários (as).

Dr. B. 9. S. MediDa
Fana. L.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTOI 25
fone: 1448

Em frente ao Tasoulo
do E.todo

Florianópolis
Farm. Harbal Alns da souza

de Costa AvUa

«Scorpellí»
interna)

Florianôpolis

.1

VENDE-SE
Uma limousine Ford V-8 tipo

1939 estandart quatro 'portas
com quatro pneus novos em

perfeito estado. Ver e tratar

l no Estreito com LALAU

Casimiras

T,
SOr\

,

e

-_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6ovêrno do Estado
IREPRESEXTAXTES DO GOVtRXO DO

E;STADO À POSSE DO PRESIDE:\TE DA
REPúBLICA

o sr. dr. Luiz Gallotti, Interventor feder-al
no Estado, solicitou aos 51'S. dr-s. Ivens de
Ar-aújo e Francisco B. Gallotti representarem
#) Govêrno do };stado de Santa Catarina na

lJOSSe do sr. General Eurico Gaspar Dutra 110

cargo de Presidente da República,

Decreto de 22 de janeiro de 19J6
O I:\TERVE:\TOR FEDERAL RESOLVE

Esoncror:

'IOS\'al�o Rodrigues Pereira, do cargo rJ.e Fis-
cal Regional, padrão H (Serviço de Fiscaliza
ção de Armas e Munições}, que exercia em

substituição.
Decreto de 30 de janeiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Designar:

Carlos Gomes de Oliveira, secretário de Es
tado dos N eg ócios da Justiça, Educação e

Saúde, para responder pelo expediente da Se

"I-etarii de Estado dos Negócios da Fazenda.
Portarias de 2S de ianeiro de I946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder licença :

De acôrdo com o art; 164, do decreto- lei n.

S72, de 28 de outubro de 1941:

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

horas, no estádio da F, C .. DII' será efetuada nova

� e sensacional peleja entre Avaí e selecioDG do da cidade ..

&agrando-se mereci�ameBte .campeão de Basquete e Volei da cidade, o Ban-
f delrante disputará o campeonato estadua'.

Hoje,
,

as 15,30

SJ<;RA REALIZADA NOVA. na de Automóveis Clubes, com lll'± aa C . .!VI. R; 2") co. 1.�·1 z ; 100,,) pontos.A Décia Costa Vieira. ocupante do cargo .

de Zelador, referência III. da Biblioteca PÚ- P!, z ....:'lDA ENrl'RE A.VAi E a participação de delegados de 3°) 1453; 4°) 1214; 5°) 1349; ;;0 lugar:
blica do Estado, por noventa dias. com venci- SELECIONADO 13 países amertcamos. 6°) 1230; 7°) 1335; 8°) 1573; 67,3 pontos.
mento integral. Ante o ruidoso sucesso da Far-se-ão representar os Es- 9°) 1306; 10°) 1114; 11°) lJ99;

/.
É BOM SABER .

Conceder licença, ctn prorroçação :
di dDe acôrdo com o art. 156, alínea a. do de. peleja entre Avaí e Seleciona- tados Unidos, Brasil, México, 12°) 1566; 13°) 1433; 14°) - Que o rnagestoso esta 10 to

ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de .. do, realizada domingo último, Chile, Argentina, Perú, Bolf- 68; 150) 1448, 160) 1543; 170) Vasco dayama, fOI inaugurado e�n
1941: e tendo em vista que o dia 31 via, Cuba, Colombia, Paraguai, 1276; WO 1319; 19°) 1165; 2(0)

. ��c����: g: ���7'p�t�lo�s1�fl� ��A Evaldo Scbaefer, ocupante do cargo de será feriado nacional, os srs. Venezuela, Equador ii Uru- 1570; 210) a 30°) 1140; 1231; 'I de abril de 19'10.d iretor da Secção de Contabilidade do Depar-
tamento das Municipalidades, por trinta dias. Charles Edgard Morttz, presí- guai. 1434; 1678; 1171; 67; 1134; -. Q�e em 1919 o selec:ionad?
com vencimento integral, e a conta" de 12 do dente do Figueirense, e Antô- REGR-ES"'A O PRESIDENTE 1247 e 1125

I·
brasll�lro, tornou-se. campeao SUl-

corrente mês. .

C! I 1 dl
. .

'

�.l CBD' '" Americano, pela prrmeira vez ao
1110 ",a um. atua mente irigm- .v-l� '. • • derrotar ° Uruguaio por 1xO. FoiPortarias de 26 de janeiro de 1946

O I:NTERVENTOR FEDERAL RESOLVE do O quadro avaíano, concor- Rio, 2';) - O presidente da CAMPEONATO DE JOG0S: autor do "goal" ° "forward" Artur
Conceder licenca : daram na realização de nova Confederação Brasi.leira de A) - BASKET-BALL: -i Friender.eich, o famoso El-Tigre.

De acôrdo com o art. 144, item r, art. 146. peleja, na data acima citada, Desportos, sr. Rivadavía Cor- 1° lugar: la Cia. _ 2° lugar I
VARIAS NO:rICIAS

item I e art. IS8, do decreto-lei u. 572. di d d P ld t .s: Meiér 1 (E t d ). 2a C· C M
- Houve entendimentos para

de 28 de outubro de 1941:
Ia ' a posse o . resi en e 1 ea el�l: que, se ac la em go- mpa a as. ,la.... que a peleja final entre o selecto-

A Edile Guedes, ocupante do cargo da elas- eleito General Eurico Gaspar zo de fenas, e esperado nesta, B. e P. E. - 5° lugar: 3a Cia. nado brasileiro e o da argentina
se E da carren-a ele Enfermeiro-Visitador, do, Dutra. Capital amanhã, viajando pe- Equipe vencedora, da la se e!etue na noite de 8 de fevereiro,
Quadro Único do Estado, lotada no Pôsto de! A notícia enche de alegria lo Cruzeiro do Sul. Cia.: 10 sgt. n. 5; 20 sgt. n. 173; e nao a 9, como t;�tava programa-
Saúde de Laguna, por sessenta dias, com

ven-I' f' .: dos
.

. O." .' d C·! al Cb 1570' Cb 1213' d do, VIstO nesse dia haver grande
cimento integral. o� nossos a iciona .�s, pOIS, a�- s esportistas esta apita . n. , . n. ,

s . comicio eleitoral, em Buenos Aires,
Conceder licença, e111 brorroçacõo : sim, teremos ocasiao de mais

I preparam uma homenagem ao n. 1561; e sd. n. 1578. I encerrando a campanha presíden-
De acôrdo com o art 42, do decreto-lei n.. uma vez apreciar as jogadas I sr. Correia Meiér, a qual COl1S- B) - FOOT-BAII: - 1° lu- cíal.

. , .

614, de 2 de março de 1942, e art. 144.1 dos melhores "azes do pebóll ta_rá de um jantar na', "Casa do gar: P. E. _ 20 lugar: 2a cía.: I - A el?-tIdade �naxl1na do de�-item VII, e art. 146, item I, do decreto- d id d h . " .' o,. ac' 40 1 porto nacional VaI enviar OIto CI-
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941'

( a CI a e. Estudante , a 4 de fevereiro. - 3 lugar: 3 la. - u- clistas ao certame sul-americano
A Elza Ferreira da Gama Lobo d'Eça. Ofi- Louvamos mais uma vez 01 ''I'

gar: (empatadas): la Cia. e que ser,á ,realizado em março, eu{
cial do Registo de Imóveis da comarca de Ca- gesto digno de nota dos dois CAjUPEONATO INTERNO DE C. M. B. I Montevídéo.noinhas, por mais um ano.

. ilustres esportistas e fazemos I ,JOGOS E ATLETISlUO DE A decisão em melhor de três .

- A. �..A. ,R G: S,. c!0mingo pró-Portarias de 29 de JaneIro de 1946 .

.' I � O' .

' XllnO Inlclara- as atividades, afírn
o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE votos para que seja repetido o I 194,), DO 14 B. C. entre as 2a Cia, e P. E., que de preparar os atletas gauchos

Concede,' licença. em prorrogação: I sucesso do último encomtro, I terminaram empatadas em 1Ü para as eliminatórias de fevereiro
De acôrdo com o art. 149, combinado com'

, � , ' .
_ , '

, ! R.esuUa.do final das competi- lugar, foi apenas para conquís- nesse Estado e de março em São
o art. 158, do decreto-lei n. 572, de 28 -.. �'IEBOL ;NA "ARZEA I ções ta dos prêmios sendo no en-

Paulo.
de outubro de 1941: I Defrontaram-s€ ante-ontemI· -. . . -

'
. 1--------------A Aldo Vieira, ocupante do cargo da classe .

1
'

d P
.

' I - PROVAS ATLETICAE tanto a divisão dos pontos rei- HOJE
. ,.

.

no mmuscu o campo a em- � -

di it ·t· d Ic da carr�!1'a de Inspetor de Tr ânsito, do
.'" �

.

, l' -I' Du TROF'EU 14' B. C. - RE- ta pela me la an me Ica os CINE ODEON
Quadro ÚntCO do Estado. de 30 dIas, para tra· ! tenclana do E�tado, em. GlSpU S"iJLTADOS FIMA13 dois primeiros luO'ares. I ÁS 2, 5 e 7 y, horastamento de saúde, com o vencimento integral, ta de U1U trofeu ofereCIdo pe-j o,' r -.' �--.,i d � . d P E' I U d -h' f'l �
a contar de 24 de dezembro de 1945. (5!)o) 1 d" t' d E F P�ovas para suo-tenentes e De vence ma. o . .., m os mel Oles l.me::la lle"ona o sperança., ._ 100 t ° t 7' t 448' g·t d t 'l-t· 10 ,Conceder dispensa: I C ".. d' f

.

d I
sargentOS - me ros - 1 ) sg. n. ,sg. n. ,s. n. es es u lll10S anos.

A Gercino Albarnaz. da fucção de 2° su-·
.. , es�e qua la, o� opor 5'79, 3a Cia.; 1045 3a Cia.; 30) 191; cb. n. 31; cb. n. 530; cb. i Romance! - ódio!

plente do. sub.delega.d� .de Polícia d.o distrito de�ent:)S,. e o PaLmeIras F. C., 10 C M B . 4-0\ 191 P E' n. 1577' cb. n. 67' cb. n. 68' Vingança! _ TI'
.

-e :
de Corupa, do mumClplO de Jaragua do Sul. CUJO final acusou um ompate)"_' . .J;. .., �) ,.., , , , I

.

' alÇO S.

Portarias de 30 d<! janeiro de 1946. 'd" "

v

11092, 13- Cia. sd. 11. 1416; sd. n. 1395; sd. n. - Um fIlme espetacular e ele-·
'o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE eE" t �'"

� dI'. Lançamento de disco - 1°) 1276; sd. n. 1177. itrizante, que traz o espectador
?ispe,.,:,ar:. ...'.. o 11 t

S a Ja � a '''�gu� a pe e��, 597, P: K; 20) 5ú, p. E.; 3() 8, C) - Volley-Ball: 1° .lu- em constante "suspense"!Joao Jose Peretra ,da funçao d�.1 supleut:. ::l'.re O� dOIS agu. :rI_"ldos e tra I C M B' 40) 1045 sa Ci ro) 'ar: P. E.' 20 lugar: 2a Cla.· IRMÃOS EM ARMASdo Delegado de PoltCLa do mumClplO de V,- ClICI0nalS adversal"os sendo . _. ., ,.a J g '. '
.

deira. !.. -_.
, ,

,! 598, C. M. B. 3° lugar: la Cla.; 4° lugar: C. --'- (Chma) -
Desi{1"".r: I que � prImelra pugna ta�bem Salto Triplice _ 10) 597 P. M. B.; 50 lugar: 3a Cia.. Com

'João José Per�ira paro exer�er a fun�ãode, termlllOU empatada por Igual E.' 20) 462 3a Cia_' 30) 612 Equipe vencedora: sgt. 1045; Allan Ladd - Loretta YoungDelegado de Poltc,a <!� _'.1."'0 ct� V\delra.. contagem. ".,

97 b I W'
. ..

Concede.. dispe-. I Poss'velmente O terceiro en-
C. M. B.; 4°) 10, C. M. B. sgt. n. 3; sgt. n. 5 ; c. n. llham Bendlx

A Adernar Linz Wanderley da função .,,'
t _

i

,

l' ad
.

'_ Salto em altura - 1°) 1204, 530; cb. n. 1409; cb. n. 31; e No Programa: - 1) - Notí-
sub·delegado de Polícia do distrito de Som-: c�nvr'Ü ser?, rea IZ 0, no .p�o 2a Cia.; 20) Sbr�i, P. E.; 30) sgt. 178 e Sbruzzi. cias da Semana - DFB_
brio, do municipio de Araranguá, I Xl�O d0:n-mgo eM sera decl�lvo 1683, C. M. B.; 30) 1092, la II _ CAMPEõES 2 - Hula Hula - Desenho.

POI� os Jogad.ore,,� de a,m.bas- as Cia' 50) 456. P E A) _ Do campeonato geral Colorido.
eqUIpes envldarao todas. as C" 'd d '400' _

.

t· 10) P E 3 - A Voz d Mu- d�
.

l' .• � orn a e me lOS - -... o n o -

DI
· - �

b
sua" energIas �e ,a. co/UqmSLaI5,..,.g 'la C· '.20) 1408 la C'· B) - Do campeonato de jo- JornalSposl�oes 80 re O dos lou:ro� da :ltOrl�. _. 3;) 'Ú�5, 3�aCia.: 40) S,'C. M. �:; go - P. E.. Preços: - Cr$ 3.60, 2,40, 1,5Q_

dapÕSI·tO J·Odl·CI·a',
Nos meIOS e",portlvoS da Pe_15o) 22, C. M. B. Cj -' Do campeonato de Censura: "Imp.. 14 anos",

li j d:a Grande, �nde �e �cham se
rCorrida de 1500 metros _ 10) atletismo - 3a Cia.. HOJE

Rio, 30 (E.) - Dispando só- dlados ?S dOIS greilllos, ° en-

462, 3a Cia.: 20) 443, P. E.; 30) D) - Do campeonato de CINE IMPERIAL
b_re o depósito judicial, o pre- ?OntT,o e esperad� com grande

1683, C. M. B.; 40) 612, C. M_ foot-ball - P. E.. ÁS 7% horas
sIdent� da Repú.blica assinou mteresse � entu��I�m�, deve�- B.; 50) 322, 2a Cia. E) - Do campeonato de - Última Exibição -

o segumte decreto-lei' I do uma boa as."lstencla aflUir
P b ldad b k t-b 11 _ la Cia - Um filme emocionante.

,
.

1"
.

h " rovas para ca os e 80 os as e a ..

"Art. 1° - Oilde houver de- aque e cam;plll o .

Corrida de 200 metros _ 10) F) - Do campeonato de cheio de torcidas e romance!
positário _judicial, a êle ca?08, ELIMINADO O PALMEIRAS 1174, C. M. B. (cabo); 2°) sd. volley-ball - P. E.. SUA úLTIMA CARTADA
o�rigaton�mente, a. funçao, Em Blumenau realizou-se, 1306, 3a Cia.; 30) Cabo 1260, G) - Do cross-country Com
'na� se apllcando, � dISposto no domiinlgo, a segunda pugna en- 2a Cia.; 40) Sd. 1581, ta Cia.; �a Cia..

_ _
Nancy Kel1y

.artIgo �4? do COdlgO do Pro- tre Palmeiras, local, e Caxias, 50) 1150, 2a Cia. III - COLOCAÇAO DAS ClA:S. Chester Morns
-cesso CIVIL de Joinvile, em continuação ao Corrida de 800 metros - 1°) 1° lugar: - P. E., com 132, Russel Mayden
Art. 2° - Nos casos de pe-ICampeonato Estadual de Fute- Cabo 530, P. E.; 20) Sd. B06, 6 pontos - campe_ão. No Programa: 1: - Filme

nhora, sequestro_: arrestos, I boI de 1945. 3a Cia.; 30) Cabo 1214, la eh.; 2° lugar: - 3a Cia., coa:. 10�1 Jornal - DFB.
buscas a apreensoes em d�- Os noventa minutos regula- 40) &'1.. 1453, 2a Cia.; 50) Sd. pontos -- vice-campeão. 2 - Cães vencedores da Neve
nheiro, JOIa�, pedras e }:rletals mentares foram vencidos pelo 11554, C. M. B. 3° lugar: - C. M. B., com. - Desenho
preciosos, t.l�ulos e .papeIs de Palmeiras pelo escore de 2 x 1.1 Corrida de 1000' metros _- 83,6 pontos. Prçeos: Cr$ 1,20, 2,00, 2,40
créditos, Ja depositados no Tendo o Caxias vencido a pri-110) Cabo 530, P. K; 20) Sd. 1(' 11"�"'�: - 2a Cia., C;jn:! Censura: "Imp.14.anos".
�a�c? do �rasi: ° depositá_r'io meira partida em Joinvile, foi /1276, P. K: 30) Cabo 1214, la
JudICial a�sll1.ar� o respectivo realizada uma prorrogação de) Cia.; 40) Sd. 1453. 28, eia.; 5°)
.auto e tera dIreIto a uma co- 30 mi'mltos, saindo vencedores Sd. 1197, C. M. B..
missão arbitrada pelo juiz. os caxiell.ses pelo escore de Laneamento de granadas -

Art. 3° - Com exeção dos 2 x O. 10) Sd. 1230, 3a Cia.; 2°) Sd.
casos previstos no artigo 2° Está assim e liminado o Pal- 1195, P. E.; 30) Sd. 1263, 2u Maria Wilse Freiberger, filhos e genros agrod�cem
des�a lei, o depositário judicial meiras do certame e creden- Cia.; 4')) Sd. 1645. P Cia.; 5°) a tôdas as pessoas que, durante a doençci de seu e'pôsa,
ter� se:upre direito a remune- dado o Caxias para enfrentar Sd. 1401, C. M. B.. pai e sogro, lhe dispensaram carinho e assistência,
raçao fIxada. no Regimento

delo
Avaí no próximo domingo..

\

Salto em distância - 1°) demonstrondo interêsse e amizade pE'10 doente.
Custas em vlgor. r�II)() O ArTHltlOBILISMO Cabo 1174. C. M. B.: 2°) Cabo Agradecem mais ao dr. Osvaldo Bulcão Viana, por

Ar�. 4° - Esta lei entrará PANAltrIERH'ANO 1562. 38 Cia.; 3") Cabo 1260,

1
t�r cedido a ambulância que transportcu o enfêrmo.

em _VIgor �: data de sua .publ�-
.

Montevidéo,. 29 - Será inau- 2a Cia.: 40) Sd: 1371, P. E.; 5(') Muito es�eCialm.ent: sãc gratos .<'0
Prefei�-o .de �l?uaç�,c�çao, re,o,.,a�a� as dISPOSl- gurada dentre de pou('o temp·o Se1.. 1561, la Cla. Sir. FranCISco GOUVPIC, per ter dpcretoco luto ·(f1(,,,,'1 prn

çQes em contrano". a V Assembléia lnter-America- CToss-Gountry' - 1°) Cb. teda o municfpio. . 2 V'i'. - t

Cia., cum

t

LEOPOLDO FREIBERGER
A.gradecimento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhai
_ Ouviaos. Nar íz - Garganta.
Diploma de habi lítação do Conse-
lho Kaôonal de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schmr
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDf:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TEIJEFOKElS 1418 e 1204

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias' Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e

anus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

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

Atende diariamente às 11,30 ns.

e, à tarde. das 16 hs, em diante
Resid: Vída l Ramos, 66.

Fone 1067

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOP.NCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GE1'\ITAIS
DE A:llBOS OS SEXOS - RAlOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1548

CI�U�·G�O��f.R �?���.�ICJ.I
RURGIA - :.\10[,(';S'I'IAS mi) SE·

I.... KHOIM.S - PARTOS ..

Formado pela F'aou ldadn de :lTedi·
einna da Untversídade de São IPaulo, onde foi assistente por va

rias anos do Servico Cirúrgico (lo
Pref', Alípio Correia Xeto

Cirurgia do estômago e vias )),.
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Va r ico
ceie, hidrocele, var-izes e

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

ratso) , Tel. 1.598.
RESID'BNCIA: Rua Esteves .lú

nior. 179: 'T'pJ. M 764
-

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO DR. POLYDORO S. THIAGO

CLíN]C':\ MJ';])}('A EM GERAI,
Doenças do coração. pulmões, fí
gado, estômago, ínt.est inos, rins e

demais orgãos internos de adultos

Coxsullróit'O�:ial���� Fernando
Machado, 16

CONSl.'VI.'AS O fj\ lUA:lIIENTE:
das 1;:; ás 18 nor-as

RESJOÊNCl.'\: A\'. 'I'r'ornpowsk.i,
62 - Fone :\[anual 7GG

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí

rurgta do torux. Partos e doenças
de senhoras

CONSUJ,TóRIO: R•.João Pinto 7
Iliáriamente das 15 às 17 hor-as,
RESIDt;;NCIA: Almü-ante Alvim,

36. Fone U. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLíNJCA l\[ÉDIC'A DE CRL\.NÇ'AS

l\.DULTOS
('"oNSUJ,TóRIO: Rua Nunes 1\Ia ..

cilada, 7 (Edifício S. Fl·anci�('o).
Consultas das 2 às 6 horas

RES1Df)KCIA: Rua êlrarechal GU)
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS

ICurso de Aperreícoameuto e Lon
ga Prár ír-a no Hio ele .Iane iro
CONSl.'J,T.-\S - Pela aman ná:
diariamente das 10,:30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CO,NSU1,TóIUO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1A61 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

)

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de �Iedieina da Un iversida
de do Brasil). :\Iédico por concur

so do Serviço Nacional dê Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Miserfcdrdía, e Hospital
Psiq'u,átl'ico do Rio na Capital }te-

deral
CLtNICA }\H�nlC'A - DOENÇAS

'XERVOSL'\S
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

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

crianç-as ,

CO)\"SUL1'óRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONSt:LTAS: das 4 às G horas

RESIDf):,\CTA: R. Felipe Schrnidt,
38 - Fone: manual 812

,

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado peia Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho geníto-urmárto do homem e

da mulher
Assiste. 'I'écrrico : DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Carnpanarto
(S50 Paulo). Especiarízado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sansou, do

Rio de Janeiro
E SJ>EC IALISTA

Doenças e operacõas dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPO'RIXO (ia-
bio e céu da bôca fendidos àe

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia oara
retirada de corpos estranhas,' etc.
COKSrJ,T.-\S: das 10 às 12 e das

15 às j 8 horas
RrA XUXES ::\fACHL-\D& X. 20 -

Pone 1447

FRACOS •

AN�ICO$
TOMEM

�Dh, �"slbi
"sn.VEIBA"

Gr.nde Tónico

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fad.d. e. 187. - Sé"e: B A I A
INCENDIOS E TBA.NSPOllTES

Cifras do .Balenco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978,401.755,97

67,053.245,30
142.176.603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades «

98.687.816.30
76.736.40 t.ses, 20

t I
""

....

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

�"w..."'''''''''''' '''''''· - - --

", .......... -

......... ."" ....

,

elA.

o Sahão'

a. I I-A-ssOCiaCào Come;�ial
de Florianópolis

�\..YISO AO CO}l[ÉRCIO
A Associação Comercial de Florianópolis, tendo sido con

sultada por comerciantes, varejistas, quer do ramo de fazen
das, quer de gêneros alimentícios, sôbre o fechamento do Co
mércío, aos sábados, ao meio dia, tem a declarar que o assun

to ainda não foi' resolvido pelo exmo. sr. Prefeito Mun iclpal,
a quem foi dirigido diretamente um pedido assinado por vários
comerciantes.

S. excia. aliás, despachou a petição, encaminhando-a a

esta Associação, para que se pronunciasse a respeito.
Não existe, pois, legalmente, nen.huma obrigação quanto

ao fechamento do Comércio, aos sábados, ao meio dia.
Pelo exposto, enquanto não houver um decreto municipal

a respeito, o horário a ser observado deve ser o mesmo que se

observou até agora.
Uma vez solucionado o assunto, daremos imediato conhe ..

cimento do mesmo aos interessados.
F'Ior iamópolts, 28 de janeiro de 1946 .

. ('harles Edgurd IUorih; - Vice-presidente em exercício,

-

ViaGENS
Fpolls. -_ Joinvile

Saída. - 2 h.:lra. d. Imadrugada

I Joinvile-.Fpolls.

I
Saída. 9 hora. do rnQnha

Informações nesta
re aacão

-

EDITAL

As telas "PAGE" • isentas de farpas. são fabri

cadas com arame super-galvarrizado e proporcio
nam a máxima compensação e satisfação aos sra,

C R I A D O R'E S e F A ZEN D E I R OS, além de

Seguran�a - -Economia - Durabilidade

Forziecernos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE"

outros tipos de telas para: MANGUEIRÕES - LEI·

TÕES • GADO EM GERAL - CAVALOS - AVL'\'RIOS
e GALINHEIROS - PARQUES. JARDINS e

RESIDÊNCIAS - MUROS e outros fins.

--**--

CQ,,"C <.,;"1110 Oto;, \.O''';;'I!i\1ICCl5 oe GllEQPA OO"\"SOC&lTOt' jll....

.-'I!IJ o ""tÇQ ot:.'t 1""OOuTO �I""OV ;20·'0 JIIe.

I Lr\riirRrrãÕSA
I Rua Deodoro, 33

Flor ianópo lis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas,

Novidades todas
semanas

SINDICATO NACIONAL DAS E1UPRESAS 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 pelo decreto-lei n. 1.4e2, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba

lho, Indústria e Oomércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que

pertençam e categcria 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 reterh.a Consolidação.

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 .. 9 :FIOS N.o 10 - MANGUEIRÕES

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

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIOO
E Saltara .. ca. lIs!lI* .........

Seu fígado de'9'C pnKIuzir�
um litro de bilis. Se'-bilíia Dão corre li
..rernente, os alimentosDão são digeridee
e apodrecem. Os gases ÍDcham o�
go. Sobrevém a prisão de ...eDtre. V'"
sente-se abatido e comoqueen.,-eaeaacà.
Tudo é amargo e a ...ida é um martírie.
Uma simples evacuação não toc:aÁ.

causa,
.

Neste caao, as Pílulas� ..
extraordinariamente eficazes, Fazemcap.
rer esse litro de bílis e ...ocê sente-se __
posto para tudo. São sUaYeS Co con�
especialmente indicadas para fazer a biIia
correr livremente. Peça as Pílulas urres.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3.-.

---**-'--

Solicitem iníormes a05 fabricantes r

Praça da Sé, 371-2.o·S. 203
Caixa 241 - Fone: 2.3080
Tel, "Cercapage" - S. Paulo

Drs. Aldo livila
da Luz

E

Leoberto Leal
r

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt, 21

(Sobrado)
Florionópolis

o BRONQU'fTE

TORNA A ROUPA

(Merc e rel{l3.J

BRANQUISSIMA

§

. ,:>�SÃ��:RCfAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Honra ao Partido Social Democrático, que, no Brasil e neste
Estado, soube levar à vitória das urnas soberanas o nome limpo
e honesto. de Gaspar Dutra, cuja fé de ofício só encontra
paralelo na do fundador da República, - Deodoro da Fonseca.

DispersadOs à pat.�
Buenos Aires,30 (U. P.)

I
tizantes e aâei.tos uucui-

- Com seus sabres de- nho da Praça San Martin,
sembainhados a caualarui "}as. imediações qo Minis-
de Policia, auxiliada por I terio das Relações Exte-
grupos de policiais que riores.
usavam gases lacrimoqe- Foi então que a Policia
nenios, dispersou a gran- interceptou o desfile, pam
de multidão que uiama- evitar que os participam-
va hoje os candidatos de- tes chegassem até á Pra-
cráiicos Tamborini e Mos- San Martin. Diante da

ca, que chegaram à esta- violencia da carga poli-
ção de Retiro, depois de cial, os adeptos de 'I'ambo-

larga escursão pelo inte- rini responderam com pe-
Recebemos a seguinte carta: rior do país. âraâas nirentaruio e âsa-
"Umo. S1". Díretor- III' "O ESTADO".

d d l f' d P li
.

�J,JS'L\ Depois de sau a o pe os uni o a o zela.

Tivemos ocasião de ]PI', ('111 seu conceituado jornal, ('III edição de dirigentes da União De- Sabe-se que alguns 'dos
27 do corrente, uma manchete íntutulada "Xlu ltip licarn-xe as. grévcs --, mocrática, O candidato maniiesttuiores [oram
Alteiam-se os p.rotestos contra a Carestia, e ('111 que se dlz que (')1'1 democrático e seus simpa- presos.quanto o "merceeiro, major-a as contas do cader-no", etc.

_. O trem que trazia Tam-fJ preciso notai' que, se os merr-eelros ar-sim procedem, não lhes

M.
.

. borini e Mosca chegou àcabe a cnlpa, pois, ati' o presente momento, são os pequenos comer- ais "reves '

dantes de gêneros alímentíctos, que mais COOIH'I'.am fiara o bem (la 6 estacão de Retiro as onze
coletividade pública, sujeítanrlo-se a trabalhar com uma ,margem ape- S. Paulo, 30 (E.) - O movi- horas e U1n quarto. mas '1Ó
liaS. de 10% brutos, como podem pt-ovai- com as notas e faturas dando

t o- evista que se rezístra muito depois é que os dois
uqm exemplos: men O ""I'

. .. "",
Compra-se 1 saco de acuçai- (It' la de 60 quilos, pelo 1)1'(,(:0 (II' .... nesta capital atíngíu t�mbem candidatos democráticos

Cr$ 200,00 e CrS 220,00, l' se do vai-ejísta, que assume comprom isso a indústria de laminaçao, es- conseguiram abrir cami-
com o freguês, para for-necê-lo mensalmente, ou seja a cader-no, i"sse tando parcialmente paralisa- nho, atraiiés da multidão,Jreguês exige que tenha dr- tudo, isto é, com especíalídade os gênel'os 1

'
, de 40 estabelecimen _ que se salcula em cerca dede la necessidade. Obr-iga-se então o comerciante a comprar esta e ou-

C os ceI ca

tras mercadorias 110 câmbio negr-o. Pergunta-se então: a como êste co.,
ttos. vinte e cinco mil pessoas.

mercíante poderá vender um quilo dêsto gênero! ... Pois vende pelo

1.I1'eço de CrS 4,00, não chegando assim a ganhar os 10%, quando a mar-

[ ooNVITEgem oficial para o "arejo, p di' 20%.
E o merceeiro é acusado (la majoração dos preços. 11as não é ao

pequeno varejista, e sim ao produtor, ao tndustr-íal e ao atacadista a

it H' r.;a F '. H
.

quem cabe a culpa. Ri Z - 0Je;). ena -=- OJ�E aqui fica o protesto .insto que f'az a Associação dos 'Tal'ejistas . _ .

F' d PARTIDO ás 2 - 5 e 7,SO - Sessoes ele-
de Gêneros Alímentícíos, A Comissão O!'gal1lzadora de estejos o. I gantes _ Roxy ás 7 e 83/4hs.,JACY DAl.'SSE�, secretúrfo SOCIAL DEMOCRATICO tem a honra de convidar o povo. .

J h W
.

11 B., '" *
em aeral para participar dos festejos que esta comissão

d JO nny Jeishmu eSrh-ff'ldren-""
., . d' a oyce - o nny e 1 -o nosso comentário ao aumento de preços nos cadernos-da-venda, organizou para o dia 31 de jauerro do cor.rente ano, :a Chítfoi um reflexo da \'07. púbtíca. d N P d t d R 1 a

Qnalqner dona de casa" comparando os 1)J'e�'os dos gênel'os ali. esse em que será em�ossa o o 0:0 resi en e a epu-.
TARZAN E AS AMAZONASruentícios, pode provar, pelo 1S('lI caderno, (IIU' houve aumento, J10lll"P blica dos Estados Un idos do Brastl, o Senhor General
M' I t

.

te
�

aIS uma nova e e e rizanmajoração de mês para mês. Eurico Oaspar_ Dutra. aventura de Tarzan o rei dasO-sr. Daussen nos merece todo o respeito nas suas af'h-ruatívas. A C dece antecipadamente, a presençalUas, pomos à sua disposlcâo, aqui no "Estado", um caderno, com'o
OlllISSaO agra ,

selvas e das sensações rortes ...
qual lhe pr-ovaremos que o gênero açúcar, a que s. excía, se reporta, de todos.

.

f'
. .

d
.

t P 'ma' Arrojo.; emoção... torcidas ...também se vende a quatro cruzeiros e quarenta centavos o quilo. e não Para os Festejos 01 organiza o o segum e rogr a .

1 tsÍl a quatro cruzeiros. As 10 horas - Missa em ação de g,raças aos Senhore� CENSURAuA�i 10 ANOSNão temos aludido aos atacarltstas, porque não é dêles que o povo General Eurico Gaspar Dutra. e dr. Nereu �amos, que sera I
No ro 'rama' _ PALA-CIOcompra, e sim dos varejistas.

1 S h A. b M t O iolitano p g .

Em sã conseiêncíu, uma pergunta: Há ou não hií aumento de pre-
celebrada pe o en 01' • rce ISpO : e r I· I

DAS CIENCIAS _ DFBços? Nós afirmamos coisas certas, evidentes, sabidas e rr-ssabtdas, 1 Às 14 horas - Salva de 21 tIrOS.
N t··

.

U· aí J�In�lque os gêneros cresceram no caderno, isso p fora de qualquer dúvida. Hora em que será empossado o Candidato do PAR- � :cI�no �lvel:s - , a

)\
TIDO' SOCIAL DEMOCRÁTICO à Presidência da Repú- Preços: - Rítz as 2 e 5 hora"

1- 3,60 - 2,40
i Ritz ás 7.30 horas unico - :�,60
Roxy ás 7 e 8 ..···4 horas - :),00
2,40

Florlanópolb. 31 cie Janeiro de 1946

AlleiaID-se
contra a

os protestos
carestia

Dr. Roldão Consoni
Cirurgia geral • Moléstias de . Senhoras - Partos

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

atende das 2 às 5 horas.

VOTO DE CONFIANCA A GOUINi
,

o «déficit da
PARIS, 30 (Uo P.) - A Assembléia Constituinte deu uni

voto de confiança ao govêrno do sr. Félix Gouin, aprovado por
514 contra 51 votos.

PROGRAMA DRÁSTICO
PARIS, 30 (U. Po) - O presidente Félix Gouin advertiu

hoje a Assembléia Constituinte de que o país enfrenta perspec
tivas de um "deficit" de trezentos e nove bilhões de francos,
neste ano, e anunciou um programa de drástica nacionaliza
ção, estritos controles industriais e contínua austeridade.
Acentuou ainda, no terreno da política exterior, a cooperação
da França com os Estados Unidos, Grã Bretanha e União So
viética, indicando que o govêrno francês procuraria alinhar ao
seu lado outras grandes potências, afim de levarem a efeito um

rompimento conjunto de relações diplomáticas com a ditadura
franquista.

Félix Gouin advertiu ainda que se a França permitisse a
continuidade do atual e perigoso estado de finanças, estaria
arriscada a uma "avassaladora tendência inflacionista", que
reduziria as classes trabalhadoras, os serventuários civis, os

pensionistas do Estado e os pequenos proprietários a uma
verdadeira situação de penuria destruindo a grande e pe
quena indústria, bem como eliminando todo e qualquer in
terêsse na realizacão de economia".

O programa econômico e de nacionalização do sr. Félix
Gouin está fundalVentalmente baseado no que fÔl'a elaborado
pelo antigo ministro das Finanças radical-socialista, sr. Pierre
Mendes-France, que recusou um lugar no gabinete por ter o
sr. Gouin repelido a sugestão de levar a efeito o seu programamediante decretos-leis. i

blica.
Às 17 30 horas - Grande passeata de Solidariedade

'aos Senhdres General Eurico Gaspar Dutra e dr. Nerêll

Ramos, sendo o ponto de reunião a praça Pereira e Oli-

veira.
.,. ,

N, B. A posse 'do Novo PresIdente da RepublIca sera

retransmitida por diversos auto-falantes.
_

A COMISSAO

Quando Tamborini e

Mosca desceram de seu

trem de excursão mostra
ram-se no ar, na Estação
de Retiro, numerosas ban
deiras argentinas e quase
todos os presentes agita
vam lenços brancos, em

gestos de saudação entu-
siástica.

A multidão ergueu nu-·

merosos sucessivos vivas à
democracia e à liberdade,.
e cantou o Hino Nacional
argentino.

Porto Alegre, 30 (A. N.) -

Voltaram ao trabalho, depois
de entendimentos com o Inter
ventor federal, ,os trabalhado
res no porto desta capital, que
haviam ameacado paralisar as

atividades, após pleitearem
diversas reivindicações. O go
vêrn o estadual prometeu solu
cionar com urgência o "impas
se" .

de cevam

Atencão, senhores
proprietários
de veículos

Chamamos a atenção dos se

nhor... proprietário. de veículo.,
que a Inspectoria de Veículo. e

Trân.ito Público prorrogou. por

mais cinco (5) dias, o prazo

para emplacamento de veículo•.
Findo esse prazo. aos retar'

datário. serão aplicada.. a. pe
nalidade. previstas em lei

('ONTRIBUA
para a CaÍlla de Esmolas aos lndi.
l!'ent.e!O de FIDrianópo)is.

L

Voltaram· ao
trabalho

RITZ - Domingo ás 4 e 63/4
horas.
Katherine Hepburn - Wa�ter

Huston - Turhan Bey
A ESTIRPE DO DRAGA0

..- ..
-

..
-

...

Faliram por não suportarem o aumento .�)
Buenos Aires, 30 (U. P.) -IOS grandes armazens "Cidade pa.ssado a firma teve um lucro

RICARDO BAUER do México", um dos mais im- líquido de 14.000 pesos e que o
.

•
e portantes estabelecimentos co- cumprime.üto do dec�'e�o acar-

SENHORA merciais da cidade e que fun- retar-Ihe-Ia um defIcIt anual
ciona desde há 58 anos, apre- de 300.000 pesos. Até agora

Agradecem as felicitações en-
sentou uma declaração de fa- foi essa a empresa comercial

viadas pelo seu conllorcio, . .

t troalizado dia 12 do corrente lência, alegando que não llo- maIS Impor an e que cessa

em Itajaí. e oferecem lIua de continuar suas operações suas atividades em consequên-
re.idência à rua Hercilio comerciais sob o regime do cia do citado decreto. A "Cida-

Luz n. 94. aumento de salários decretado de do México" tem. 500 empre-I taj aí, Janeiro de 1946,

�========================��..�p�o�r�P�e�r�o�n�.�In�d_iC_a__ q�l_le__l_l?__a_n_o_�_a_d_o_s_. � __

INéo - fascismo em Milão- 1

ROMA, 30 (U. P.) - A agência "Ansa" anuncia a .d�sco
berta de dois movimentos neo-fascistas na cidade de MIlao.

NUNCR EXISTIU IGURL

-

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

..;,
...

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


