
o sr. Udo Deeke, já nomeado e empossado Interventor,
não é uma simples expressão da política do P. S. Da,
cujo programa inclui, por igual, a competência e a

capacidade técnica dos seus escolhidos. Como· Secre
tário da Viação e Obras Públicas, o novo Interventor

é uma provada experiência administrativa.
---- ---------- ---------------------- - - - -- I
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---- ----------------------------------------
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IAno XXXI Florianópolis

A

Notas da
Dr. Ddo Deeke
Rex Hotel
RIO
Florianópolis, 5 - Santa Catarina está de parabéns por

sua acertada escôlha dirigir-lhe destinos. Afetuosamente abra

ço felicito prezado amigo a cuja eficiente e devotada colabora

ção tanto devem meu govêrno e nosso Estado. (a.) Luiz Gal

lottí, Interventor federal.

° sr. Interventor Luiz GaIlotti recebeu do dr. Carlos Luz,
Ministro da Justiça, o seguinte telegrama: •

RIO, 4 - Em aditamento ao meu telegrama de primeiro
do corrente tenho a honra de comunicar a v. excia. que o SI'.

Presidente da República resolveu aceitar o seu pedido de exo

neração das funções de Interventor federal nêsse Estado e no

mear em substituição o dr. Udo Deeke. Cumpre-me agradecer
lhe, em nome do sr. Presidente da República, os serviços pres
tados e solicitar-lhe que permaneça em exercício até a trans

missão do cargo ao substituto. Cordiais saudações. (a.) Carlos

Luz, Ministro da Justiça.

Quarta-feira, 6 de Fevereiro I
--------------- ---------

vista do çouêrno só pode
ser manifestado pelo mi
nistro do Exterior.
A resposta foi , dada

num memoranâum,
-

da
mesma forma como foi fei
ta a interpelação, por in
termédio de Mr. Caboi, o

encarregado dos neqócios
norte-americanos, Depois
de dizer que o govêrno
não poderia aceitar a res

ponsabilidade das decla
rações de Peron, as quais
foram feitas numa entre
vista. concedida a Frank:
Klukhon, correspondente
do "New York Times" a

chancelaria acrescentd:
"O çooêrno argentino

não considera que seja in-

de 1946 H. 9599

conveniente declarar que,
em referência ao contra
bando ativo de armas que
foram. transportadas ao

longo da costa do rio, 2le
não tem prova nem evi
dência de qualquer espé
cei que implique a embai
xada dos Estados Uniâos,
nem que induza a crer
em sua intervencão "nes
te caso". Ressalta o me

moraruium. do qooérno
que esta declaração [incl;
é feita atim. de evitar algo
que pudesse preiuâicar (

politica de bôa vizinhanca.
Ao mesmo tempo, iriza,
que será divulgada ama
nhã a resposta ao pro tes
to uruçuaio contra as acu

sacões feitas por um jm'
nal peronisia de que o

Uruguai estaria interuin
do nos negócios internos
da Argentina.
A declaração afirma que

Perón retirou-se completa
mente do govêrno em ou

tubro do ano passado e

afastou-se igualmente do
Exército. Ressalta tam-
bém que, depois disto, ien- "onfl·rmada atar responsabilizar o go- ti
vêrno pelas palavras ou senteu"a de morteatos de Perôn, seria tão "

.

O
_.

t d T b Ih impróprio como pretende!' Washington, 5 (U. P.)
miniS ro o ra a o e a censurar Perôn. pelos atos A Suprema Côrte confirmou a

d b
do govêrno. sentença de morte imposta ao

greVe os ancáries general Yamashita. Este ge-

T
neral japonês foi condenado á

Rio, 5 (Via Aérea) - A re- tou conciliar OIS interesses das iroteio em morte pela comissão militar
portagem, hoje pela manhã, duas classes.

_. dos Estados Unidos em Manil-
falou ao ministro do Trabalho, .A�tes de ser re(�ebido pelo Buenos AIres la, nas Filipinas, acusado de
Indagando de sua excelência ministro, o sr. João Daudt,

'I
I cometer atrocidades contra as

se havia alguma novidade só- abordado pela .reportagem, in- Buenos Aires, 5 (D. P.) -I tropas norte-americanas e os
bre a qu�stão d�s ban�ários. O formou que n� Ia c0!3-versar No momento em que se encon-I nativos. Na apelação á Supre
sr. Negrao de Lima disse que, com o sr. Negrao de Lima sà-I travam, pela madrugada, pre- ma Côrte a defesa de 'Ynmos
�r enquanto, a situação con- bre a qu.estão dos bancários � ,-

gando cartazes na esquina das

I hita alegou que a comissão
tmuava a mesma. Ele estava qual esta agora, entregue, di- ruas Thames e Cordoba, ele- não tinha competencia para
estudando o assunto e envi-I retamente, ao ministro que" mentes da Aliança Libertado-I julgá-lo.

.

dando esforços no sentido de, de certo, encontrará uma so-' ra Nacional, se produziu um

conseguir quanto antes uma Ilução justa. Acrescentou, aín-] incidente com elementos de O ve a
-

dsolução conciliadora. Sabe-se da, que durante quatro dias el filiação contrária, sendo tro- r nelo o
que o ministro do Trabalho I quatro noites tentou conse-] cados cerca de trinta disparos Pres OU,vai promover um entendímen-. guír uma solução para o caso,! entre os dois grupos. Compa- - ra
to direto entre bancários e' o que ínfelismente não foi I receu ao local uma turma de Rio, 5 (U. P.) - Iniormam.
banqueiros. Pouco depois, o possível. Acha que as questões I agentes da seção 25 proceden- de Petrópolis, que o presidente
mínístro recebeu o sr. João entre empregadores devem ser i do-se á prisão de Montiel Bel- Dutra, deverá inicia?' seu ue

Daudt de Oliveira, presidente resolvidas pelos próprios inte-I monte, Torbuch, Pacci e Gon- raneio a 15 do corrente, para
da Confedel'ação do Comércio, I ressadqs e que a intervenção zales, em cujo poder se encon- o que estão sendo tomadas
e que durante alg'uns dias até do Estado, em tais questões, só I traram armas cortantes. Fo- providências para a adaptação
á posse do novo ministro, ten- deve ter lugar em último caso. mm feridas duas pessôas. do Palácio Rio Negro.

Argentina não apoia Peron
contra os Estados Unidos

Buneos Aires, 5 (K. P.)
.- A Argentina respondeu
á interpelaciic dos Estados
Unidos, sôbce as declara
ções recentes do coronel
Perôn, acusando a embai
xaâa norte-americana de
cumplicidade' no contra
bando de armas para o

país. Declara a resposta
de Farrei, que desde que
renunciou ao govêrno e

afastou-se do Exército.
Perón está agindo "com á
liberdade àe ação e expres
são dada pela nossa Cons
tituição. Por conseguinte,
.é impróprio atribuir ao go
uêrno, qualquer responsa
bilidade". Acrescenta a

resposta que o ponto de

Stettinius propõe a retirada das acusavões
LONDRES� ;) (r. P.) - Falando perante o Conselho

de Segurança da Organlsação das Nações Unidas. o sr,

Stettfnlus, delegado dos Estados ruidoso prO)IÔS que as

acusações da Unlão Sovíétíca contra a Inglaterra, pela
presença de tropas britânicas em território grego, fossem
retiradas do seio da 1'. X. O. Usaudo da palavra pela prí
meira "fez no Conselho, depois de ouvir os argumentos dos
srs, Bevíu e Vischinsky, o sr. Edward Stettinius deelarou
"que o g'oyêrno dos Estados Unidos está crente de que não
]lIí nenhuma razão para acreditar-se flue a presença de
tropas hrttânícns na Gl'écin possa ser encarada como a

mais Ieve ameaça à paz e à segurança no mundo".

Deviu retrucou á Rússia, perante o
Conselho de Segurança:

(C Et M E N T I R A! l)
Londres, :) (e. P.)

Hevin g'ritou: "É menti
ra", perante o ('onselho de

Seg'urança, ao contestar as
acusações do sr, Vtshíns
ky de que as tropas brttâ
nicas na Grécia protegiam
as fôrças direitistas em

ação naquele país, Dlsse
Bevíu s "O sr. Vishinsky
asseverou flue as nossas

tropas na Grécia prote
gIam aos direitistas. Eu

dígo que isso é mentira".
Acrescentou que "a honra
do meu país da Commorn
wealth se achuva envolvi
da" nas acusações do de

legado russo. Dlsse que se

êle, Vishinsky, de fato
acreditava em que a In

gIaterra constituía uma

ameaça à segurança Inter

nacíonal, então "o nosso

pa ís devia estar presente
neste Conselho". "�Ias es

ta acusação causou repú
dio no povo britânico, por
que ela não é verdadeíra".
Bevlru falou durante

quarenta minutos, termí
nando o seu discurso com

as seguintes palavras s

"'renho eu. meu govêrno
e o povo hritânico tornado
uma atitude, na Grécia ou

em qualquer parte, perígo
sa iI paz européiaP'. E pe
diu aos conselheiros que
,ÍlIlg'assem a IngIeterra
culpada ou não.

Tufão em S. Cruz
Santa Cruz, 5 (Via Aérea)

Desabou sôbre esta cidade, á
noite passada, forte tufão
acompanhado de pesada chu
va" derrubando muitas árvo
res e destelhando casas.

Banhistas versus
Baures
Rio, 5 (Via Aérea) - A

praia de Ramos, na manhã de

ontem, apesar do tempo amea

çador, estava repleta de ba

nhistas, cada qual mais anima
do. Enquanto, na areia, batia
se bola e déscançava-se embai
xo de bons chapéus proteto
res. na agua os mergulhos se

sucediam.

Repentinamente, ouviram-se

gritos de socorro, houve cor

rerias e se estabeleceu tumul
to. É que um cardume de Ba

gres, peixe que tem barbatana
muito resistente, feria vários
Lanhistas. Doze pessoas apre
sentavam ferimentos e foram
medicadas no Pôsto de Assis
tência do Mei.er ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o fumante: - Pode sê um

IQguinho?
*

DA INGLATERRA Á NOVA
ZELANDIA EM QUATRO

DIAS

Londres, fevereiro (BNS) -
Um avião "Skymaster" do Co
mando de Transportes britâni
cos acába de completar um

das mais rápidos vôos até 1:0-
je realizado á Nova-Zelandía:
- 14 930 milhas em quatro
dias � oito horas. Um outro
aVIa0 modelo "Lancastrian"
chegou, recentemente, á In- I

glaterra, após um vÔO em re

dor do mundo, durante o qual
subiu 34.000 milhas. A finali
dade deste vôo foi investigar
o problema do transporte mi
litar aéreo em tôdas as partes
do globo.

*

Qual o alimento que não se

pode dirigir, embora seja de fácil
digestão?

AOl'ê!e que �e não cem?

- Qual a distancia em léguas da
Terra á Lua?

.

- A mesma' qu� da Lua á Terra.

* *

- Quantas voltas dá um cão
quando se "ai deitar?

- Quantas êle !'uer.

- Esta noite me vi em apuros e
fui obrigado a fazer de cuco.
- Como assim?
- Entrei em casa ás quatro da

madrugada, ao abrir a' porta do
quarto, esbarro num vaso que se

quebra e acorda a minha' mulher.
Perguntou-me as horas, respon

di-lhe : onze horas. Nisso o raio do
meu relógio de cuco bate as qua
tro horas.

- Como te saíste, então?
- Ora, fui obrigado a cantar as

horas que faltavam.

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com pró tica em tod'o
Estado, oferece seus ser·

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi
ções, nesta Redação.

VASA -- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

"1400'00. Aluguéis adeantados.

IInformações fones 1022 e 1360
------ uo Caixas Postais 240 e 270.... _

"eSTADO Quarla�felr., 6 ele Fevereiro ele .. '!I4::_6 _

BREVEMENTE

Mala e carrinho
Vende·se um, para criança,

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

Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA estado de conserveção, de soli-
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL dez invulgar e muito util para

caixeiro viajante.
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I
Preco: ::::arrinho Cr$ 300,00

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.'
-

Mala Cr$ 500,00
_____

I Ver à- rua DeoJor o n-, 18

o QUE SE PENSA DA lIa derreter em fogo brando.
MULHER I Adicionemos-lhe todas as ver-

I duras prévíamenta picadas,
A mulher é a estrela da .bo- 'I descascados �s tomates. Re

nança nos temporaes da vida. volvamos muito bem todos os

Sima:1en I Ingredientes.
'*' Deixemos a mistura ao fogo

Com as mulheres, só os ti- durante meia hora. Deitemos
midos perdem; elas amam os agora sôbre ela quatro e meia

valentes, e querem ser toma- chícaras de água e 1 colherí-
das de assalto. nha ele sal; deixemos a prepa-

Thiophile Oautier ração cozer sôbre fogo mais
'* forte até ferver, e, quando as-

A mulher feia, consciente I sim aconteça, baixemos o to

I dessa grande infelicidade, ou go até ql�e fiquem bem cozidos
é santa ou inimiga do seu sexo. todos os lllgredIentes.

Procópio Ferreíra Na hora de ser levada a sô-
"'

pa para a mesa adicionemos-
CONSELHOS DE BELEZA lhe o extrato de carne.
Si você anda com sapatos

recortados tenha muito cuida
do com a pele e as unhas dos

I pés. Estas devem. ser bem tra
tadas e curtas. Deverá ter cui
dado com o esmalte que as re

cobre porque si êle estiver es-

'talado deixará uma péssima
impressão. A epiderme não
tendo o cuidado necessário de- trico ou a gás, o consumo é
monstrará que você não toma regulado a vontade. É índubí
o devido cuidado com seus pés, tável que com maior perspícá
e isso não poderá agradar ao cia mais se economiza; e isso
seu galã.

.,. I
é bem facil

...•

AS DONAS DE CASA DE
VEM SABER QUE:
Para bater mais facilmente

as claras de ovos basta acres

centar-lhes um pouquinho de
sal.

Agancia. e Repr••entaçõ•• em
Oe_'

Matriz: Florian6poU.O médico depois de ter exa- Rua João Pi_to, n. !I
minado o cliente em seu con- Caixa POIItal, 37
sultório : Filial: Cre.ciúrna

Rua Floriano Peixoto. -In- VOU curá-lo; mas tem de
(EdU. PI'6priú),seguir minhas indicações ao Telegramaa: ·PRIMUS.

pé da letra. Primeiramente de- Agent•• no. principal.
ve se submeter a uma alimen- rnunid'Pia. do E.tad"

tacão sã ... nutritiva. . . Móveis .de Aço, Arquivos eo enfermo - Isso é impos-
sível, doutor. Sou dono de um (ofre� ((.SY�THESIS))
hotel e tenho de comer alí Distribuidores:
mesmo para não dar máu ALMEIDA, BASTOS & elA.

exemplo aos rreguezes.. I Felipe Schmidt, 2 -

�d,
* *

- O que acontece ao pão quando Io cortam?
Diminui. '

Reabertura de Laboratório
Radio-Tecoico-Electron

F'unda do em 1935
M,:,ntogem de rádios. Ampli·

I
Eicador·es·Transmis8m-es

Mahrial importado direta
mente doa U. S. A

Proorietário
ütamer GeOrges Bdhm
Electre - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

Florianópoli"
�ua JoÊÍo Pinto n. 29 .. Sob.

Aos sofredores
Ora. L GALHARDO·Ex-mé

dica do Centro E.píríta Luz,
Caridode e Amor. comunica
a mudança da seu conllultó·
rio para a Rua do Senado
317 .. 2 andar. Ria de Ja'
neiro, onde paaaa a oferecer
o. seu. pré.timos. Escreva de
talhadamente .- nome, ida-
de. endereço e envelope se

lado para a re.pc1ta.

de fogão elé-

ILiiíirRirüÕSA
I Rua Deodoro, 33

Florianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas. *

Nas cozinhas

RECEITA PARA O SEU PA- AS MÃES DEVEM SABER
LADAR QUE:

Sopa de verduras Quando a abertura da cabe-
Separemos os seguintes in- ça da criança, vulgarmente

gredientes: 1 cenoura, 2 alhos chamada de moleira, não se

porós, 4 tomates, meio pepino, haja fechado dentro de um ano

mei.o pimentão, 4 colherada de e meio e persiste aberta, é in
salsa e aipo picados, manteiga dício de que há algum trastor
ou gordura e 1 colherinha de no na calcificação da criança
extrato de carne. ou outras anomalias, o que de-
Deitemos a manteiga no ve indicar os pais a consultar

fundo da caçarola e deixemo-' o médico.

Clube Doze de Agosto

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas alisemanas

• • •

PROGRAll'IA. UE }'ES'rAS PAR.A O }'lÊS ns FEVEREIRO
DE 194(l

2 - Dia 10 - "Cock ..-tail " dançante, com início às
horas.

3 - Dia 17 - "Festa Carnavalesca", com início as 20,30
horas.

4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", com início às 21
horas.

NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão dístríbuídos
convites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão
desde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno

res para a. respectiva distribuição de cartões de identidade,
para o ingresso ao baile infantiL

MACHADO I: CIA.

�""""""""""""''''''I''''''�''''�

Crédito Mútuo Predial

. madrugada

Proprietários - J. Moreira & Cia.

A
.

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

.

PREMIO M�IOR CR $ 6.250,00

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

VIAGENS
Saídas - 2 hora. da

I Joinvile-·Fpolis.
Saída. 9 hora. da monba

Informações nesta

redação

-

-

AI)VOG j-\_D()S

�----------------- .....

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitame.nte os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das ,
às 11 horas. diàriamente.

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclusrve as

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

lo ESTADO
) Diário Matutino 'I

I Redação e Oficinas á rua Jotw
Pinto n. 5

. DIHETOR DE HEDAÇÃO::I A. Damasceno da Silva )

'ASSINATURAS
.

Na Capital
Ano Cr$ 80,06>
Semestre Cr$ 45,00-

\ 'I'r insestre o-s 25,00-
MA Cr$ 9,00'
N�����' ���i�� c-s 0,40>

t Número avulso

I
domingo. . . c-s 0,5G>

No interior
Ano Cr$ 90,00'

! Semestre Cr� EI),OO-

I Trimestre c-s 30,0f)', '.

; Número avulso Cr$ 0,50> ,

I Anúncios mediante contrato>

Os originais, mesmo não>

publicados, não serão
I

I id .

i devo VI os. WA direção não se res_P0lt'"
sabiliza pelos conceitos t
emitidos nos artigos I)assinados I

(nformaçõp.s úteis
FARMÁCIA DE PLANTA0
Estarão ele plantão, durante o'

11ll'S de Fevereiro, as seguintes Far
mácias:
Dominao 3 - Farmácia Santo

AO'ostinh� - Rua Conselheiro l\Ia-'
f�.

,

Domingo 10 - Furmácia Espe-
rança - Hua Conse_lheir.o .Mafra.
Domingo 17 - Fa.rrmlela Nelson

- Hua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Moder

na - Praça 15 de Novel�lbro.
O serviço noturno sera .ef�tua?o

pela Farmácia Santo Antônio sita
à rua João Pinto.

TELEFOXES êl1A1S x ECESSITADOS

��;���ir�� . : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : :: i6�3
Delegacia O. P. Social 15��
.\faternidade 11,,>
Senta Casa...................... 1036
Casa de Saúde S. Sebastião...... 1153
Hospital Xer êu Ramos 706
Assistência ?\1unicipal 1664-
Hospital Militar _ ,'.. 1157
14° B. C. 1530
Base Aérea í 86
7' B. I. A. C. 1593
Capitania dos Portos. . . . . . . . 138U
I óa C. R. 1608
Fôrca Policial 11�0138Penitenciár-ia J

"O Estado" .. m�"A.,G?-zeta" '.;"
..

II Diârio da Tarde . . . . . . . . . . . . .. 15íIJ
L. B. A , 1641

Emp. Funerária Ortiza }u..:,;

10

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

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

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

1\1010r a óleo ,

cru
VENDE-SE um marca "Cll

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co.

te de óleo.

I O motor pode ser examina
do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritimos. Tratar com Sido
nei Noceti à rua João Pinto,
34. 1'elefone 1134.

I Camisas, Gravatas. Pijames

!
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 6,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE às 19,30 no ODEON
MAIS UM SUCESSO DE

XNIVEHS,i lHOS:
ENIO FLORES

Transcorre, hoje, o aniver-Isário natalício d_o sr. Enio Flo

res, que por muito tempo cola-I
borou neste jornal.

xxx

LUIZ EDUARDO
Festeja, hoje, mais um ani

versário, o jovem Luiz Eduar
do, filho do sr. Eduardo San

.(0S, acatado farmacêutico.
xxx .

Hoje, é o dia do aniversário
natalício, do rev. padre João
Dominoni, muito estimado nO;31círculos católicos do nosso Es
tado.

xxx

Transcorre, hoje, mais um

aníversárro natalício, da sra.

Dorothéa Gandra, dd. espôsa tdo sr. Argemiro Gandra. .

xxx

Hoje, festeja mais uma pri
mavera, a prendada srta. Emí
lia Navarro Lins, fino orna
mento 'da nossa sociedade.

xxx

., Completa mais um aníversá- Mister Guelfo And Fátim � Harler
Tio natalício, hoje, a gentil com $Ua5 revistas de mistério e
srta. Nazir Montevío.

x x x seus bonecos talantes.
Fazem anos hoje: Mister Guelfo - O maior Ventríloquo

Senhores: da Améri<:a do )Ul�
Arnaldo Silva. I

.

Antônio Gomes Filho. " ('�')-;P.\ -N�EIROS AYANTE! ISenhoritas: I ICândida Machado. r Aos caros colegas bancários IDilô Schumann Pereira. de todo o Brasil, venho, como

Jovem: simples f.uncionário de 11m, �os

ICarlos Cesar Melo. estabelecimentos de crédíte

_Na Catedral Metropolitana, desta Capital, lançar um apê-
fOI levada á pia batísmal, se- lo veemente para que a firme- !!- _

. gunda-feíra, dia 4 do corrente za de propósitos seja a bússo
a interessante garotinha Ber� Ia que nos deva conduzir à

, nardete, filha do sr. Alfredo completa vítór'[a, segundo as

Selva, alto funcionário do ban- cláusulas sàbiamente estuda
co "Inco" e de sua exma, e8-1 das e aprovadas pela nossa Co-

��ôsa d. Ascendina Selva. missão Parttária.
cervíram de padrinhos o sr. É natural e mesmo ínevíta-

-,José Trevisan, procurador da vel, que haja relutância por
Cia. Pôrto Alegrense de Segu- parte dos banqueiros que, por
TOS em S. Paulo, e sua e:xma. índole ou temperamento, em

espôsa d. Liúba Trevisan, os nada queiram ceder a nosso

quaes vieram especialmente de favor, principalmente quando portam, absolutamente, íntran
�. Paulo, onde :residem, para êsse ato de justiça. venha em sigêncías de espécie, . alguma,
r�alizaJI'em esta solenidade crís- detri mento de alguns átomos a não ser o suficiente para,
�a. ,

'que compõem parte relativa- mediante uma alimentação
Apos o ato, houve uma festa mente insignificante das suas substanciosa, podermos adquí

.íntíma na residência do sr. Al- incalculaveis fortunas relu- rir as calorias que vamos des
iredo Selva, �o Est�eito, a qual tância essa que, -de for� sin- pender, diariamente, com o

decor!'�u_muito animada.
,

temática, vem justificar, ple- nosso trabalho físico e mental.
Previsão .do tempo, até 14 namente, a 'nossa greve, pois, Apenas isso.

.horas do .día 6 na <!a:Pit3:1: apesar dos astronômicos pre- Portanto, colegas amigos de

Tempo: em geral instável. juizos que a Nação vem sotren- todo o Brasil, prossigamos
Temperat�; e�evada. f da com a paralização do seu tranquilos na nossa atitude,
Ventos: van�velS, frescos. I "aparelho circulatório", os concientes. do direito pelo qual
Temperaturas �x_tremas de banqueiros continuam a nossa' estamos díspostos a tudo, me-

hoje, foram: máxima 26,2 e greve... Sim, porque a nossa I nos a trair o sacrifício que os

rmmm� _24,2. .
é uma resultante da greve per-, banqueiros nos ofereceram e

Previsões para o Iítoral de manente dos senhores ban- que nós, pela fôrça das cír
Santa Catarina e Rio Grande queíros, que jamais procura- cunstâncias, aceitámos resolu
do Sul:. Tempo em .geral, nu- ram compreender a situação tamente.

b�do. Ventos, vanaveis, com aflitiva de centenas de seus Estou falando, não por mim,
r�Jadas frescas. Visibilidade funcionários que não podem mas em nome dos que, sem ou

bôa. corresponder às necessidades tros rendimentos, têm que
C-ARLOS CESA;R DE MELLO das suas famílias, cujo índice atender às inúmeras 'uecessi-

F:az anos hOJe, o Sir. Carlos de produção, fatalmente, é di- dades das suas espôsas e fi�
Cesar de M�llU" c.ompete�te e minuido pelas preocupações lhos, pelos c_Olegas _pacientes
operoso .funcIOnarIO da I?Ireto- advindas da crescente eleva- que, com maIS de vmte anos

� ,ReglOnal dos,CorreiOS e cão dos preços de todos os. gê- de serviço, percebem menos

.Ld.egrafos, e pessoa mui re- ;eros. que um estivador inaugurado
1,:cl0nada em nosso meio, ra- É delu que depende a nor- ontem.

�a,o por que, ás felicitações que malidade das nossas ativida- Não sou um grevista por
na receber, juntamos as nos-

des, então cessadas. convicção, mas por necessida-

�VIMENTO DE PASSAGEI-
Aos diretamente responsá- de. Bem ao contrário, sou con-

veis pela nossa greve, compe-I
tra a� �r�ves _por princí�iosROS DA PANAIR S. A., EM te evitar um� tragédia, conce- d.o�t;lllarlOs, nao ?bstante JUS-

FLORIANÓPOLIS
àendo imediatamente as rei- tIfIca-Ias, nas maIS das vezes,

Dia 4: vindic'ações qQe, há .�uito, vi- ,como quem justifica um cri-
Com destino á Pôrto Alegre:

Apolônio Bouret.
mos pleiteando, as quais, (di- me ..

: .

Proceden,te" do RI'O de .Ia- ga-se de passagem) não com-
Umdos, pOIS, marchemos,

u '___ todos, para a vitória final, sem
neiro: Pedro Trompowski Tau- Osmar Stam e Teofilo Bote- admitirmos a mínima idéia de
lois e Russel Clarck Fleming. lho. tibieza ou pusilanimidade, se-
Procedentes de São Paulo: Com destino ao Rio de Ja- jam quais forem os revezes

RO!Il1eu Martins R'ibas. neiro: Tarquínio Colatino Dai- que, a nós, estejam reserva-
Procedentes de Cmitiba: nha, Jorge Rebello Cavalcanti, dos.

Paulo 8truamiello. Clara Azevedo de S.ousa, Nair COMPANHEIROS, AVAN-
Dia 5: Menezes de Andrade e mário TJ1J!

O::m destino á São Paulo: Jorge Menezes de Andrade.

o ESTADO enCOft·

Ira-se â venda na

banca de jornais
«Beck»

Old�mar Magalhães

Aos trabalhistas catarinenses
'remos o prazer de' comunicar a todos os trahalhís

tas eatarfuenses, que recebemos do Iríretór!o Central do
nosso Part ido o. seguinte tlegrama.e "COjUT;NICA1UOS
PREZABO:-; COlUPAXHEIROS, UE ACôRDO ORIEN
TAÇ.i\.O PHESIDENTE HONRA, PARTIDO COLABORA
Ri HOY.ÊRXO PRESIDENTE nU'l'RA. SAUDAÇÕES
IU.Ê'l'A XErES".

D lante dessa oportuna . orientação do' nosso Presi
dente de Honra. Dr, Getúlio Varg'as, devemos, com fé
e entusiasmo, dar maior vigor ao nosso esfôrço no. senti
do de tornar o mais efiCiente possível a nossa colabora

ção com o. Presidente Dutra.
{) Brasil atravessa uma das fases mais críticas da

sua vida polítlca e econômiea, e nós, os trabalhistas, ani
mados da boa vontade e do patriotismo. que nunea nos

faltaram, estamos em condfções de colaborar com o go
vêrno, prestando-lhe o que fôr poasível do nosso modos

to, mas eficaz concurso, na solução dos momentosos pro
blemas que afligem a Tida do. País.

Cm dos grandes problemas que temos de enfrentar
prtmelramente é, sem dúvida, o da produção. de gêneros
atimentícíos r cabe, portanto, aos trabalhadores agríco
las, a esses abnegados trabalhadores da roça, a principal
tareia, a tarefa. de plantar, e semear cada vez mais.

Aos trabalhadores das indústrias, das emprêsas de

transporte e das estivas, cabem também sacrifícios inau
ditos. Precisamos que a nossa produção aumente e que
seja transportada o mais depressa para os centros de

consumo, afim de atendermos as nossas populações pro
letárias que já vivem míseràvelmente,

A nós todos, trabalhadores de todos 08 setores da
atívídade nacional, Impõe-se uma colaboração efetiva
corn o govêrno, afim de debelarmos de vez a grave crise

que afeta a Nação,
Trabalhar deve ser o nosso lema! Trabalhar cada

vez mais, até que se estabeleça o equilíbrio entre a pro-
dução e o consumo!

'

Trabalhadores! Abstenhamo-nos de greves, eu

quanto II. vida econômica da Nação não comporta parall
zuções l A" areves, embora representem um apêlo extre
mo de classes injustamente sacrificadas. nos momentos
como êste, só agravam os nossos males; a nossa solução
será aumentar o ritmo da produção, produzir cada ve.z

mais, para hasatear o custo das nossas utilldades.
�ão há dúvida de que o padrão. de vida. do nosso. pro

letário já quase não lhe permite nenhum esfôrço além
do (lIH' se está fazendo; mas a Nacão exige sacrlttcíos
ainda maiores I

Quando. já não pudermos suportar os encargos das
nOí'S8.:O: responsahilídades domésticas. apelamos, por in
termédio dos nossos sindicatos, para o espírlto de com

preensão dos nossos patrões, para o seu patriotismo e

seutlmento de solidariedade humana, e havemos de ser

ateud ídos,
Aos srs. industriais e comerciantes, também Ineum

h€" uma parcela de sacrifício, nesta hora cruciante que o

no..:.;') povo atravessa! E essa abnegação importará na

reducão dos seus Iucros, e na equidade e humanidade com

'lace �t�uderem as necessidades dos servidores.
Escutemos, pois, a palavra de Getúlio Vargas, pa

triota admirável, que lá de São Borja manda dizer aos

trabalhadores: "Colabo.rem com o. govêrno do Presíden
te Dutra. - e�ueçam ressentimentos."

Florianópolis, 4 de Eevereíro de 1946.
OCTACtLIO NASCIMENTO

Seeretárfo do. Dir. Est, do �. T. Boo .

faculdade de I Cor�!� .�g!anO Ifarmàcla e Odontolo·1 AGENCIA PROGRESSO

aia de S;dl��,tlariDa �LE':':"':!IAM�A�R�J-A-!!
Cumprindo deliberação da assembléia. de mé-

O VALE DO IT.AJAtdicas, farmaceuticas e dentistas, reumd� �o
dia 22 de janeiro corrente. para a orgam.zaçao
da Faculdade de Farmácia e Odontolog ia de

Santa Catarina, declaro aberta, na Secr��na da

Faculdade de Direito. à rua Es.teves j únior, n.

11. pelo prazo de vint� (20) dias. a contar da

publicação dêste no. Diana Oficial do Estado, a

inscrição para provimento dos cargos d� J?r�fes�
sor�catedrático e docente-lIvre da�. d1SClplInas
que constituem os cursos �e Parmacla e Odon ..

tologia e que são as seguIntes: '"

Curso de Fa·.ymácia.
10 Ano - Física Aplicada - Química Oro

gânica e Biológica. Botânica Aplicada_ Zoolo·

Q'ia e ParasitoIoll'ia.
o

20 Ano _ Microbiologia - Farmacognosia
_ Farmácia Galênica - Química Analítica .

.10 Ano - Química Tox. e Bromatológica
_ Farmácia Química - Química Industrial
Farmacêutica - Higiene e Legislação �"arma

cêutica.

APENAS Cr5 ',00
Com essa ínfima quantia VOC.

_tá auxiliando o seu prón..o.
Centribua para a Caixa de Esmo'"
.011 Indi..entee d. FloriaaóDoUL

Curso dr Odo"tt>�ia
1 o Ano - Anatomia - Histologia e Micro

biologia - Fisiologia - Metalurgia e Quími
ca Aplicada.

20 Ano - Técnica Odontológica - Clínica
Odontológica (1" parte) - Prótese - Higie
ne e Odontologia Legal.
3' Ano - Clínica Odontológica (20 parte)

- Patologia e Teraf)eutica Aplicadas - Orto
dontia e Odontopediatria - Prótese Buco-fa-
cial. ,

A inscrição será processada mediante reque�
rimento dirigido ao presidente da assembléia.
signatário dõ presente, devidamente instruído
com os segui ntes documentos:
a) prova d� haver sido diplo:nado por insti

tuto oficial ou oficialmente reconhecido do
país, ou por instituto estrangeiro, neste caso,

revalidado;
b) documentação de atividade profissional

ou científica que tenha exer.cido e que se re

lacione com a disciphna que pretender.
Além disso, poderá o candidato também

apresentar diplomas ou quaisquer outras digni�
dades universitárias ou acadêmicas, exempLa�
res impressos de trabalhos científicos. de obras
sôbre a matéria a que se candidatar, ou de es>

tudos Que revelem mérito intelectual, bem co

mo documenta�ão relativa a atividades didáti
cas exercirlas.
Floriar';",di�. :_n rfp ja .... c.� ..o de lc)46.

.__ Jlrl;rm� Muller Sg,lIes, presidente.

Renunciou o presi
dente do IPASE

Rio, 5 (U. P.) - o pre
sidente do IPASE, $T. Ju
lio Barro_s Barreto, dirigiu
ao minist�do Trabalho,
no dia lado 'corrente mês,
a seguinte cana: "Afim
de facilitar ao novo govêr
no Q. recomposição dos
quadros administrativos,
venho, por intermédio de
v .. excia., depôr nas mãos
do exmo. sr. presidente da
República (.l cargo de con

fiança que venho exercen

do, de presidente do IPA
SE.
Valho-me da oportuni

dade para apresentar a v.

excia.. os meus protestos
r� . ., q"+im.r .1' a.:')"..,,-o,:,"). - 1ú ..

lia de Barros Barreto",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Alemanha será transformada num país agrícola
Berlim, 3 (U. P.) - Os Esta-

r
guerra, todos os tipos de aviões I do sobre o custo futuro dessas

dos Unidos, a Inglaterra. a União e navios de alto ma'!'. , importações de alimentos".
Soviética e a França anuncia- O brigadeiro-general Wjlliam

I
Acrescentou () brigadeiro-gene-

rarn que chegaram a um acordo I H. Draper Junior, chefe da Divi- ral Draper Junior que "as

lilUi-1geral sobre os meios de impedir são Econômica Americana, salien- rações à produ ç ão industrial
que a Alemanha' volte novamente tou que" houve algum progres-

I
dentro da Alemanha tornarão

a fazer uma nova guerra, mesmo I 80" num programa para reduzir n ecessa ria a importação de arti-
com ferramentas "ersat:1:", proi- a Alemanha a um país agrícola. gos como borracha e gasolina.
hindo a existencia de nove indus- apenas com industrias leves, mas Entretan to, chegou-se a um

trias básicas, inclusive a de gas o- afirmou que o Conselho não J acordo geral sobre as coisas que
lina e borracha sintética.A ordem conseguiu redigir o programa de a Aleman ha exportará: carvão
proibe tambem a fabricação d-e reparações dentro do prazo pre-' I coque, material elétrico, artigos
tratores agrícolas pesados e fer- v isto e que terminaria hoje. de couro. cerveja, vinho, brin-
ramentas pesadas, assim corno quedos instrumentos de música
a produção de, aluminio, magne- Afirmou o brigadeiro-general e tecidos - para substituir a

sio, amonia sintética, rolamen- William H. Draper Junior que maquinária pesada fiUe consti-
tos de esferas e certos produtos as quatro potencias aliadas lia- tuia a maior part« das exporta-
químicos essenciais ao esforço de seara.m seus cálculos numa po- ções alemãs antes da guerra.
guerra. Embora concordando em pulação de 66 milhões e 500 mil No que se refere à produção
abolir essas industrias dentro da habitantes. Mesmo com um pa- de máquinas. a Alemanha se li-
Alemanha, o Conselho Aliado de drão de vida mínimo, e com o mitará às necessidades internas,
Controle estabeleceu que a proí- programa agrícola levado ao má- explicou Draper, acrescentando
bíção ficaria "sujeita", em certos xímo, acentuou o chefe dai Divi- que esta limitação se aplicará a

casos, à necessidade de exporta- são Econômica Americana, ain- automoveís, caminhões, equipa-
ção para pagar as importações da haverá necessidade de "im- mente elétrico pesado e equipa-
e para satisfazer às necessidades portar grande. quantidade de mento de constru ção pesada,
do mercado internacional". alimentos", bem corno maJterias Advert.iu Draper que, antes de

primas. serem formulados os planos fi-
"Todas as delegações concor- nais das reparações, um reajus-

daram em que as importações de tamento dos atuais acôrdos tal-
alimentos representarão uma vez se torne necessar io, especial-
parte substancial do total das I mente à luz da necessidade de
i,mpor�.açõ,es, germânicas, l"mi3.S' equilibrar as importações com as

ainda não se chegou a um acor- exportações.

Os Estados Unidos, a Grã-Bre
tanha e a União Soviética, em
Potsdam, já haviam deliberado à
ef im inaçâo de todas as fábricas
alemãs capazes de produzir ar

mas, munições e instrumentos de

"VIRGE'M ESPECIALIDADE"
\VETZEL INDU�T'RIAL-J()INVILLE (MlHCo

Laboratório
Clínico

FIGURINOS
MODERNOS

RUA JOÃO PINTO, 2S
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

. Florianópolis
Parm, NarbaJ A11T1lS oe Souu

da Costa Avila

(Americanos, Franceses,
Mexicanos, Argenti1?o�)

Comer bem o que lhe agradou e ter de sofFer com a

azia. gazes, as dores \lo a;; náuseas, parecera uma pu-
nição severa 11 um gozo natural e

inocente. E, no entanto. comer bem
não é pecado! O que ha é que o

excesso de acidez não raro perturba
a digestão, ocasionando õsses sin
tornas. Neutralize-o com Mazuésía
Bisurada, o eíícaz alcalínízador do
aparelho gastro-intestínaL A sua di
gestão deixará de ser "um castigo".

. \';' M
'

. j" , • q .;.',." ,..
'I

". a grn. e' S I,a ,r" 5' ;

BI'SURADA
PÓ E COMPRIMI·D:OS.

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

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

Florianópolis, de de 194 .

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rie , 135
Dr. H. G S.' Medina

Farm. L.

Exame de so:\gue I Exame para verific.:1çõ.o
de cancer, Exame de u.1'ina, Exame poro
verificação da gravidez, Exarne:�e escarro,
Exame para verificação de doencas do I

�ele I boca e cabelos, Exame de fézes.
Exama da secreções.

.

Ilut�vaccinas e transfusão de songUES,
Exame Quimico de farinhas, bebida

café. tÍqua8, e tc ,

REVISTA.S TÉCNICAS
I Estradas. Arquitetura, Rádio
I
Eletricidade, J!lrdmll, Mecânica,

Corrtabrl id ade e Fmar.ças),

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, a 3

FLORIANÓPOLlS

I
------=-

I� i I �

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao - Frigidez, irregularidades ouva-

Brasil o reputado e esperado trata- rranas, idade critica, obestdade ou

meu.to �kasa. - Okasa � hoje uma iI1.agre� excessivas, tlacídêz da pelemedícação de escolha untversalmen- e da cu tis, queda 0111 falta de turaên
te rec.on�ecida pelo seu. a!t? �'al?l' I c�a dos seios tôdas essas deficlên
ter�peutIco e pela �ua efícâcía Indl8-, eras, de oM,�t'm glandular, ha mu

c�ttve!. - Okasa a base �e Hocmô-
'

Iher, Okasa encontra-se à veada lias

�IO� VIVOS, ;.xtra!os de glan�ulas se- ooa8_ Drogaria� e Farmácias. Infor
XUaIS e � itaminas se lecionadas, maçoes e pedidos ao Distribuidor
combate vigorosamente todos os ca- geral; Produtos, Ar-na Av Rio
s,?s ligados.dit'etam�n.te .

a pertuba- Branco, 100 - Rio. Oka� impor�.
coes das glanulas genttaís do apare- do diretamente de Londres, prolho. sexual como: F'raqueza sexual porcíona Vh'ílidade, F'ôrça e Vigor
n_a Idade avançada.o� por outro mo- com as drágeas "prata" para ho
ttvo, no moço, .sehmdade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be
perda de energia, fadiga, fraqueza Ieza com as drageas "ouro" paramental etc., no homem.. . mulher.

I· José Lobo .da Silva e

Hermínio Maciel da Silva
participam o noivada de sua

filha VALT�NA\ com o snr.

Carlos Carneiro' I
Viuva Felicia Ana

Ca{l1eiro
participa o noivado de .eu
filho CARLOS. com a uita.
Valtina Lobo da Silvo.

11lmJ!

Tenha � empre em casa uma garrafinha de

ftPERIIIVO

II' VALTIHA e CAR'Ws'i
Confirmam �
---I

Florianópolis, 2-2-1946

;';AO
__---- ··c.a.ft.$. .. • &""" ;1:

VENDE-SE
Uma limousine ForãV-8 tipo

1939 estandart quatro por t as

com quatro pneus novos em

perfeito estado. Ver e tratar I

no Estreito com LALAU

Atencão, senhores
proprietãrips
de veículos

Chamamos a atenção da. se
nhores proprietários de veículo••
que a Inspectoria de Veículoli e

Trân.ito Público prorrogou. por
mais cinco (5) dias, o prazo

para emI1lacamento de veículo•.
Findo esse prazo. aes retar

datári, SI serão aplicada. aa pe
nalidades previstas em lei

Necessidade estratégica da Rússia
britânica no :.\Iediterrâneo de-

Londres (U. P.) - O bo- Y2 ser a política empregada ao-

letim noticioso anglo-sovíétí- invés" da atual e indefensível

co, órgão extra-oficial do Co- política de tentar manter de
mité Parlamentar anglo-russo, lado a União Soviética ",
exige que "seja claramente re-. diz ainda êsse holetim noticio
('f)11 hecida a necessidade estra-l so, acrescentando que "a 'I'rt

tégica da Rússia no Oriente I! politana e a Eritrea represen
Proximo e no Oriente Médio", tam postos avançados das re

acrescentando que "a União públicas meridionais da Rússia
Soviética nunca questionou as: como o Egito é um posto avan

necessidades estratégicas dos: çado para a Índia".
Estados Unidos e da Grã-Bre- Termina afirmando que a

tanha" . Inglaterra tenta manter viva a.

"A Política de Senso Co- política do Século XIX para.
muro" da colaboração naval i com a União Soviética.

TORNA A ROUPA BRANQUISSfMA

ESCRITÓRIO JURíDn;o COMERCIAL
(Com um �epa.rtamellto Imobiliário)

V.endas de pinhais, fal.l:endas e emprêsasDlretar: dr. Elisiário de Camargo Branco
ADVOGADO

Rua Frei R�g�rio. ,,54 .- Fone 54 - Caixa Postal 54
Endereço tele�fafIco: Eltbranco" - Lajes _ 8ta. Catarina

o Sabão

� 'i A .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sedas,

CASA SA."A
Casimiras e

o ��.., .t�O- Quarta-telra, 6 a. Fevereiro d. '9�6 5

1 que o nivel do Mar
Morto, na Palestina, acha-se a

349 metros abaixo do nível do
Mediterrâneo; e que sua agua,
que contém 43% de sal, é tão

I- espessa que um homem joga-
Dr. SAV.AS LACERDA ��u�â�� absolutamente não se

Catolicismo Reassumiu ,ua clinice, nesta� Capital, o dr. Sa,a' I 2 - que, numa festa qU€O SAN-ro De DIA Lacerda, oto-rino-laringologista. . durou um único dia, o impera-
5 de Fevereiro dor romano Caligúla gastou

SS. Paulo, João e Jacó, S.J., inteiramente os tributos. de
Mártires

I
três províncias, isto é, mais de

No tempo do imperador ja- I Qij[f� VESTIR-Sé (OM (OHFOkTO t tLEGAHqA 1 10 milhões de sestércios, o que
_panes Taicosama - 1597 -

PROCURE A correspondería atualmente a
três jesuítas: Paulo Miki, João 750.000 dólares.
de Goto e Jacó Kísai, regaram IlllaleatarlBa Perel·ra & Mello 3 - que a mãe de Goethe,
com seu sangue cristão o solo quando um amigo da família
pagão que os viu nascer. Paulo lhe mandou certa vez alguns
estava ás portas do sacerdócio, Rua João Pinto, 16 - Florianópolis gelados para os seus filhos,
decendia de nobres família ja- não admitiu absolutamente
ponesa e tinha 33 anos de ida-

F'ARMACIA ESPERANÇA que estes os comessem, "por-
de. João contava 19 anos e pre- que o estômago humano não
parava-se para ser padre. Jacó o mELHOR"",,""'o,____ C. I'�.tleo NThO LAU8 pode sUP01rur o gêlo, �er;-.Icom 64 anos ,era irmão leigo e "':'.;:M"'�':���';��'�,�'.;o;;oG"';,;'���,o;:',�o.�."o0;..i."'.. &0.lil • ....u _. .... ....,...... mesmo em arma açucara a _

catequista. Presos por propa- - -- ....�.. -� - ,........ ... 4 - que a termítoxenia,
garem a doutrina de Cristo, � ..

mosca parasita das termite l-
___ ........ � _ __.........IIl'I__.. ..,.,.,..cortaram-lhes um pedaço da giões pagãs. Na ilha de Creta s. ras, é um das poucos insetos

orelha esquerda. Com as mãos Paulo constituiu-o Bispo. O zê-

I
hermafrodistas e o único que

.amarradas atraz das costas 10- e perfeição de Tito conrrespon- CONTA CORRENTE POPULAR sai do ovo já com O corpo de
ram levados, inclusos numa es- dem à imagem do verdadeiro Juros 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00 animal acabado, sem passar
pécie de gaiola, por várias cída- Bispo delineada por Paulo: ir- Movimentaçãc com cheques pelo período de larva e pelas
des do Japão. À frente ia um repreensível, alheio à arrogãn- .:t: Banco do D·lstr·ito Federal S. I. I

outras fases do desenvolvimen-
pregão publicando as senten- cia, à íracúndia, aos exc-essos .8 to.
ça de morte: seriam crucifica- de bebida e da ganância; hos- 5 - que a presença da cana
aos por pregarem a lei cristã! pitaleiro, amigo do bem, come- , CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 de açúcar na India foi pela prí-
Entretanto, Paulo converte 2 dído, justo piedoso, o -contínen-

_

RESERVAS: CR$ 15.500.000,00

I meira vez constatada pelos
guardas em Meaco, 6 outroslte. Cumulado de merrtos, mor- ; Rua TrajanO, 23 • FlorlõnÓpoUs guerreiros macedônios qUE' com
em Osaka e o :próprio governa- reu aos 94 anos sendo sepulta-l� •

""'__ Alexandre Magno invadiram
dor de outra cidade. Em Naga- do na igreja em que s. Paulo o aquêle país no ano 320 antes
saki crucific�ram-no:s. TaH�o- sagrara Bispo. I A u"''''·, li·ar de e8crl�to" fI·o . COM.·PRA·-SE de Cristo; e que tais guerreí-
sama estava fulo; pois, a via- * * *' IR I I 1'08 transmitiram á posteri-
gem dos três mártires, em vez \ ESPIRITISMO I t UMA ESCRIVANINHA dade de que foram tomados
de extirpar, propagou mais a DEUS Precisa-se de um com noções de i UM TERNO ESTOE"ADO PARA quando viram "uma cana que
religião católica, no Japão. O 110SS0 pequeno progresso :�����i����de e prótica de

corree-I SALA, nroduzía mel sem o auxílio de
João exultava na cruz; seu pai, moral não nos 'permite saber Ordenado inicial: 800 cruzeiros. UVI!rv:.A ��5�f�AP��A�g:��R abêlhas".
presenciando. o suplício, não qual é a natureza íntima de Carta do proprio punho. índi- UMA BALANÇA PEQUENA 6 - que, entre os índios Tu-
.exultava menos. Jacó, apesar: Deus. Entretanto, sabemos que cando endereço. idade e ref.rências Oferta. a O. L. Rosa pís, do sul do Brasil, quando
de velho, mostrou-se vigoroso, Êle é um espírito puríssimo à TRANSPORTE RISTAR S/A. rua Rua Deodoro. 33. um amigo voltava, após longaSão Paulo n. 20. BLUMENAU 5 vs.Paulo pregava à .multídão cujos fluidos enchem comple- SANTA CATARINA. 5 v.,3 _ ausência, as mulheres o rece-
agradecendo ao Senhor o po- tamente o Universo. Nós esta- I" biam com prantos e altos SlLS-
der morrer no mesmo tormen- mos mergulhados no fluido di- CASAS "ompra-se pires, como se se compadeces-
to com a mesma idade que Je- vino; por isso é que nós esta- Mobília de sala, grupo esto sem dos incômodos que êle 80-
sús! mos em Deus e Deus está em Pessoa interessada em fad.o, em bom estado. frera no caminho: que, ali
Com o peito transpassado por nós. Bar meio de' seus fluidos comprar 5 casas de Cr$ Dirigtr-se à caixa Postal lOS' quando alguém morria, só as
duas lanças expiraram as glo- Deus irradia sua presença por 30.000,00 a 150.000,00 Nesta. mulheres podiam chocar; e
ríosos campeões da fé. toda a parte. cada uma, pede oferta por que, para ser sepultado, um

A]IOR A DEUS carta. aos cuidados desta defunto tupí era colocado de
6 de Fevereiro A humanidade inteira é o redação. 30 v_29 cócoras numa talha de barro
S. Tito, Bispo. nosso próximo e a todos deve- com todos OS seus trajes e ar ..

S. Tito acompanhava a Si mos amar como irmãos, filhos ra e de todos os espíritos que
Paulo em suas viagens. Era tão do mesmo Pai.

aqui se incarnam.
amado pelo grande apóstolo É amando a nossos irmãos O Espírito esclarecido de
que tendo Paulo chegado a que nós demonstramos o nos- Jesus guia a humanidade no

Ttrôade, confessou-se abatido so amor a Deus. caminho do progresso e da
por não encontrar o querido Quem ama seu próximo está perfeição; por isso é só a Je
companheiro. Pouco depois, in- sempre pronto a perdoar e a sús que devemos chamar de

-------------

do à Macedônia, novamente esquecer as ofensas que rece- Mestre.
manifestou seu amor dizendo: be. (Ext. do livro "52 lições de
"Deus que coloca os humildes, JESUS Catecismo Espiritismo - Eli-
consolou-nos com a vinda de Jesus foi o espírito mais pu- zeu Rigonotti).
Tito." Enviado por s. Paulo a 1'0 e luminoso que se incarnou x x x

Corinto desempenhou suas in- na Ter'ra, Tornou-se perfeito Terá lugar hoje, ás 2" .ho- Vendem-Ie dola ventilàdores elee-
cumbências com sabedoria. Pa- primeiro do que nós e por isso ras, noC. E. Amor e Humildade tricos, grandes, para cima �e me

ra ensinar a religião, não me- \ devemos considerá-lo como do Apóstolo. à Rua Mal.

GUi-1
sa ou. parede, sende;> ,u� oscilo.nt.e.

di
. . . . - .

Ih D Ih
- .

29 1 �' proprlOS para eIlCl'ltono. harbea-índo sacrírícíos por mar e por nosso irmao mats v_e o. eus I erme -

, uma pa estrs riall, cafes, etc. Tratar na rua IU-
terra, percorreu inúmeras 1'8- lhe confiou a direção da Ter-I doutrinária. mirante Lamego IS.

Copyright da
The HAVE roo HlANO? Inc.

Religião

ua Ira e .
es

Apresenta seus úllirnos !TiO'

deles em' calcados finos
P3!'a' senhoras

mas.

Rádio Telegrafista
Precisa-se de um que
seja bem prático.
Informacóes nesta

rec1acão.TOME RNOT
VENTilADORES Achados e perdidOS

Quem conhecer o sr. Nicácio dá
S Raimundo, ii. favor avisar, que
foi entregue nesta redação, o .eu

«Atestodo de Vacina» o.chado na

rua. Tiradentes,

ORLJ-\�DO SOL\ RPBJLI�l
Roa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 5 t .. _- End, Teleg.: «Scorpellí» --- Fleriauépolís

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rJ e-STAUO- Quarla-telra, 6 de Fevereiro oe "iI�46

iniciar-se, sábado
e Basquetebol.

6ovêrno do Estado
Decreto de 21 de ja nciro de 19./.6

O JSTERVE'\TOR FEDERAL RES(jLVI,
Exoncrar:

Hélio Barbosa Fontes, do carzo da classe
H ria carreira de Escriturário. do Quadre
Ünicc elo Estado, por ter sido nomeado para
exercer outro cargo público,

I(Rcprorluaido "", ter s�ído .com incorrccâo):
Decretos dr ..)0 de J01U'fi'O rI{� 19-1)

O J'\TERVEXTOR FEDERAL RESOLVE
Nomcar,

De acórdo com o art. 15, item II. do de
creio-lei n. 5 i _, de 28 de outubr-o C('
1941 t combinado com f) decreto-lei n . ..

1.196. de 23 de novembro de 1944:
Berenice Coelho, para exercer o carg-o da

classe F da carreira de Professor Xormalista,
do Ql1adro Único do Estado (Grupo Escolar
"Duque de Caxias", de Mafra).
Edv Vieira Wendhausen, para exercer o

cargo da classe F da carreira de Professor
Xormalista, do Quadro único do Estado (Es
cola mista de

Faze.nda,_
municipio de

Itajai)_1 ]<'RE�'fE."
AO COl'lBINADO DA i na imprensa local, tenho pro- pois, nos preparar para a

.

-m- peonato Estadual de Futebol
Co,,�eder e.rol,,�-açao:

_ CIDADE BAQIJEOU O AVAí I curado cientificar ao publico parada de Abril, com todo o de 1945. deverá efetuar-se do-De acordo com O art. 91, alínea a, do de- 1

ereto-lei n. 572. de 28 de outubro de 1941: :\ arLüÍa realizada domín-j em que estado se encontra o es- seu explendor. mingo proxrmo, em Joinvile,
A Xaldí Silveira, do cargo da classe F da

• p :' di d R B .. porte do remo em Santa Cata-] Oxalá que isto aconteça. sendo degladiantes as homo-
carreira de Professor Xormaf ista, do Quadro �o no está 10, a ua. ocalU-: rína, cujos clubes vivem no * * *

geneas equipes do Avaí, desta.

�:���s'�o d;'�[��r;�rupo Escolar "Duque d·,

V�ci �ntreoA:��l�iL���:l::!O ;�a mais completo silencio. Seus I rIU ENGANO Capital, e do Caxias, daquela
Decreto de 2 de ie-uerciro de 1946 C� � e, c. n

.,� i . . -, barcos velozes, que tantas vi-· Os golas do selecionado bra- cidade.
o TNTERv-E:-<TOR FEDERAL RESOLVE petáculo futeb_oll;:)t�co� desse� tortas nos deram, jazem num sileiro, no jogo de domingo úl- - Que ° combinado carioca,

Transicrir: que devem se: a�sIstldo� por abandono inconcebível. Seus timo, em. disputa do Sul-Ame- que em 1'931 sagrou-se cam-
De acôrdo com o art. 31, alínea b, combi na- num zrande públ.ico pOIS a as- b I• ,to>. _ '. dirigentes, incapazes de uma rrcano Extra, contra o Chile, peão brasileiro de fute o, aodo com o art. 34, do decreto-lei n. 1.299, t

. dI....... .

de 20 de março de 1945: S:S. enC.la nao ce:sava e ap au-
reação, limitam-se apenas a ex- foram marcados por Zizinho derrotar os paulistas por 3 a 0,

Erotides Francisco de Brito, 3° sargento dír as. Jogadas do" eleme�tosdo por razões por demais absur- (4) e Chico (1), e não por Lui- foi o segui.nte: Veloso, Dornin
graduado da Força Policial do Estado. para Combinado, tanto :10 prll:nell;� das, próprias de cérebros can- zinho e Heleno, que ontem, 1 gos e Hildegardo; Hermóge-a reserva remunerada, percebendo O venci- como 110 segundo half time . �

. _.

-

. "S�...:I'a". por engano, saiu puhlicado. nes, Mart.im e Ivan,· Valter,mento anual de CrS 4.291.20, correspondente O A' b
a.u. �

respectivamente a 29 anos de serviço. .

Vai n.a? _ ISOU. as suas an-
Culpam sempre a entidade I

* * .- Leônidas, C. Leite, Russinho e
Decretos de 4 de ic-oereiro de 19+6 tenores exibições, Jogando sem controladora dos esportes co- I �10XTENEGRO, 3 x CRU-Teófilo. Os tentos foram mar-

o J'\TERVEl\TOR FEDERAL RESOJNt: o concurs� de. �ec�, Aldo Nunes
mo sendo a causadora ta! de-I ZEIRO, :3 cados por Leônidas (2) e C.

D Non�e�': 169 d decreto-lei
e Chocol�ve, lSLO e, se� os el�- senlace. Esporte dos mais aore- Domingo, pela manhã. efe- Leite.e acor o com O art. . O ecreto- ei n.
mentes tltulares da linha me-I �

_

íri:31é)J:= �ua�:a�ar�:r:i�a,19;�,:a exerce". dia. Convém destacar o ínten
vi taHciamente o cargo de Escrivão de Paz do so trabalho desenvolvido pelo
distrito de Poço Preto, do municrpio e comar- trio-final avaíano que esteve
ca de Pôrto União.

impecável, anulando CaUl tô-I ...uizilda Ooucalves Santos. para exercer f

cargo de Escrevente Juramentado da Escriva- das as suas energias os ata
nia de Paz do distrito da sede do município ques do Combinado e evitando
e comarca de Maf ra, cujo serventuár io vita-

unl revés maior. Também lne
!icio é 1 racy Maia Toniatti.

rece menção especial destacar
o esforço dispendido pela ala

esquerda atacante que esteve
soberba, procurando sempre o

reduto do goleiro contrário. O
trio-atacante do Combinado
Sanford - Leonidas - Arí fez
coisas incriveis no gramado e

a linha intermediária jogou
com muito entusiasmo e técni
ca.

O primeiro tempo finalizou
com o escore de 3 x 2, pró-,
combinado, goals de autoria dei O esquadrão do Palmeiras, bi-campeão de Blumena .1,Sanford (penalti) e Leonidas:
(2) para o combinado, e Saull que foi vencido pelo Caxias, de Joinvile, no emba te

e Nízeta, para o Avaí. Se não' realizado dia 17 de Janeiro do corrente ano.

fosse a i.nfelicidade de Saul ao dados e que tão alto elevou o cuou-se ao Estreito um embate
desperdiçar um "penalti", o nome de nossa terra, devia amistoso entre as equipes ju-
10 período estaria empatado. mere(�er maior consideração venís do MonteM.egro F. C. e

No segundo período do jogo o por pa!-te de seus dirigentes. do Cruzeiro F. C., saindo ven

Combinado conquistou mais Procurem seus arquivos. (si é cedor aquele, pelo escore de
um golo, por intermédio de que exi�e) e não deixem rcor- 3 x 2.
Arí, finalizando assim a con- rer o esporte do remo tão be- * * *

tenda com o triunfo do combi-I neficiado por duas encantado- VÁRIAS NOTíCIAS
nado, pela contagem de 4 a 2. ras b a í a s, orgulho do povo - Nestor e Magalhães reno-

Os quadros jogaram assim ilhéo. I varam contrato com o São Cris-
constituidos:. Combinado: Pei- Q u a n d o do campeonato I· tóvão, do Rio.
Morací, Haroldo, Verzola, Jair, Br�leiro <te 36, 'realizru;io na

-, O C.anto do. �io cientif�
Haroldo e Verzola; Lebeta, Bal!a de Salvador onde tlve�nos cou a entidade ofiCIal que aplI
Sanfom, Leonidas, Ati e Abe- uma consagração absoluta, cou, por ato de indisciplina, a

lardo (depois Augusto). Ava.í: derrotando os mais temíveis multa de Cr$ 300,00 ao profis
Adolfo, Fatéco e Tavinho; rivais do eõ--porte do remo no sional Rubinho.
Henrique, Bráulio e Jacinto; Brasil, relembro aquelas r.,..la- - Para dirigir o quadro de
Felipe, (depois Sapo), Nizeta, vras pubUcada na ·imprensa 10- profissionais do Palmeiras, o

Sapo (depois Felipe), Tião e cal, logo aipós a chegada em técnico .argentino Cesarini exi
SauI. nossa capital dos valorosos giu 100 mil cruzeiros por um

Os melhores foram: No Avaí ba1'Iiga-verdes: ano, e ainda luvas, ordenados
- Adolfo, Fatéco, Tavinho, "Os campeões do Brasil nos e gratificações. O grêmio pau
Saul e Tião; no Combinado - braços do seu povo!" "Os deno- lista parece que não concorda
Morací, Haroldo, Verzola, Joir, dados mautas catarinenses Eli- com as pretensões do "coach"
Sanford, Leonidas e Ati. zier, Bráglia, Décio Couto, Au- portenho.
Serviu como juiz o sr. Fran- relio Sabino, Joaquim ali_' - Notícias do Rio dizem

cisco Prazeres. S. excia falhou veira, Otávio Aguiar, e arlan- que o atacante Milani trocará
muito, tendo sua atuação pre- do Cunha mereceram ônter_l a a camiseta do Corintians pela
judicado o Avaí. Para ser um consagraçã0 popular. recom- do Palmeiras.
bom juiz é preciso... pensadora da luta titânica em * * .,

• ... • que se empenhwram para llon- É BOM SABER ...
PROVAVELMENTE O HA- rar a nossa terra enobrecer a - Que em 1930, no Campeo-
CING IRÁ A PORTO ALEGRE nossa gente". nato Mundial de Futebol, o se-
Porto Alegre, 5 - Mais um Dez anos são passados, ser.1 lecionado brasileiro foi derro-

clube argentino está interessa- Dez anos são passados, sem tado pelo da Iugoslavia, por
do em jogar em Pôrto Alegre. que houvesse qualquer evolu- 2 q, 1, em Montevidéo.
Trata-se do Racing que jO-1 ção no simpático esporte, pelo - Que no Campeonato Bra-

garia aqui nos dias 10, 12 e 14 contrário, vive na mais com- sileiro de Futebol de 1942, o

de março, com o Gremio, In-' pleta apatia. Mas espero que o selecionado catarinense ven

ternacional e Cruzeiro, me- novo ano surja uma pleade de ceu o do Paraná, por 4 a 3, mas
diante 80.000 cruzeiros. abnegados esportistas, prontos foi vencido pelo gaúcho por

... * • a empregara máximo ,dos es- 7 a 3. Os paulistas foram os

TEREMOS CAMPEONATO forços, para que o esporte do campeões desse certame.
DE REMO EM 4() � remo er-::1 Santa Catarina te- SERÁ DOMINGO PRÕXUIO

(Escreveu Arybaldo Póvoas) nha um reflexo sublimé daque- A primeira peleja da fina-
Em vários artigos publicados 1e 36 cheio de vitórias. Vamos, líssima em disputa do Cam-

Desiqnur:
De acôrdo com o decreto-lei n. 551, de 19

de junho de 1941:

Iracy H. Germer, Contador da Prefeitura
::vrunicipal de T'imbó, para responder pelo ex

perlicnte da mesma Prefeitura.

Conceder t'xonel'ação:
A Vitor Fernandes de Sousa. do cargo 'de

Escrivão de Paz, vitalício, do distrito de Co
lónia V iei r-a, do município e comarca de Ca4
noinhas.
A Xicornedes Pereira Mendes, do carg o de

Juiz de Paz do distrito de Sombrio. do mu-

nieipic e comarca de Araranguá.
A Alfredo Chaicoski, do cargo de Escrivão

de Paz, vitalício. do distrito de Poço Preto,
do município e comarca de Pôrto União,

Conceder dispensa:
A Mário Luiz Schuster. das funções, que

foram cometidas, de responder pelo expedien
te da Prefeitura Municipal de Timbó.

A David Augusto Ramos Filho, da função
de Delegado de Higiene do município de

Itaiópo!is.
PCn'tarias de 1 de fet'ereiro de 19-16

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Designar:

:NIaurilio Roberge, 3° sargento da Fórça
Policial do Estado, parq_ exercer a função de

Delegado de Policia do município de Gaspar.
CO'nceder lice'nça:

De acôrdo com o art. 156. alínea a, do de�

creta-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

A Paula Silveira, que exen:e a funç50 de

Professor Complementarista, referência IV

(Escola mista da Linha Montary, distrillo de

lraputã, no municipio de Itaiópolis), de trin

ta dias. com o vencimento integraL, a conta�

.de Iode fevereiro de 1946.

Licct!C1'.af'. ner�offiC't(J].1, em fwt>t"'fVJgação:
De acõrdo com o art, 156, alínea b, do de

creto·lei n. 572, de Z8 de outubro de ..

1941 :

Nair Lemos, que exerce a função de Auxi�

liar-de,Escritório, referência UL (Departa·
menta de Educação), por vinte dias, com O

vencimento integral. a contar de 29 de jane�·
ro de 1946.

! presidência da
Caixa Econômica e

dire�ão da Central
Rio, 5 (u. P.) - Com a saí

da do sr. Carlos Luz da presi
dência da Caixa Econômica,
vão se operar algumas modifi
cações na direção de certos

cargos dessa instituição.
Ao que conseguiu apurnr "O

Globo", em fonte autorizada, o

ST. Mozart Lago dirrigirá a

CaJrteira Hipotecária.
Segundo informações que

colhemos em fontes dignas de
c:rédito, o sr. Renato Azevedo
Feio, teria aceitado um convite
do govêrno, par� exercer o

cargo de diretor da Estrada de
Ferro Central do Brasil.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Sob O patrocínio da Federa�ão Atlética
e domingo próximos, o Campeonato

Vatarinense, deverá
Estadual de Voleibol

P1'OCCSSOS em pcuto para julgamento
JUl-iTA DE CO:\'CILIAÇAO E

JULGAMENTO
xrss DE FEVEREIRO

Dia. 6, ás 14 horas
PI'I)C'-''''YJ n . JCJ�13,+6 - Reclamante: Dur

'1 � l.' -su' á'l":; Santos. Reclamado : Carlos
Hoepcke S. A., Comércio e Indústria. Objeto ;

r nquer i to
.

administrativo, abandono de cargo

PALMEIRAS f_ C_

,� co[!correnca.

Dío i, ás 14 haras
Processo n. JCJ-H 46 - Reclamante: Ge··

ués!o Correia. Reclamada: Cia. de Indústria
Gerais. Obras e Terras S. A. Objeto: Aviso,
previa.
Florianópolis, 2 de fevereiro de 1946.

i -vonio Adolto Lisboa, secretar-io.

Cine Odeon
TEATRO A. D.E CARVALHO

às 7l/:z horas
Palco e Téla

Na téla: - Allan Ladd
Loretta Young William
Bendix - em

IRMÃOS EM ARMAS
No palco:

IVIISTER GUELFO and FATI
}IA HARLEY - apresentan-·
do números inteiramente no-

vos!
Mágica e Ventriloquai!
Uma suntuosa revista, cheia

de atrações!
Abre o Programa: - FIL-

ME JORNAL DFB.

Preços: Cr$ 5,00 (único).
Geral: Cr$ 3,00.
Censura: "Imp. 14 anos".

CINE IMPERIAL
às 7% horas

De dentro das páginas im<>r
tais de famoso romance de
"Alexandre Dumas", surge o'

mais arr.ebatador espetáculo
de todos os tempos:

O CONDE DE MONTE
CRISTO

Robert Donat -.Elissa Lan-
mance! - Aventuras!
Duelos Sensacionais!
Edmundo Dantés - 20 anoe.

sofreu inocente no calabouço
daquela ILHA DO DIAlso, mas
sua espada haveria de vinga-
I !.o.

No Programa: - O ESPOR
TE MARCHA N. - 6 ... Narc-.
Cinédia.

2 - ESPLENDOR DO OES
TE AMERICANO - Tapete
Mágico CoI.
Preços: Cr$ 3,00 - 2,40.
"Imp. 14 anos.

RICARDO BAUER
e

SENHORA
Agradecem a. felicitações en

viada. pelo seu consorcio,
roalizado dia 12 do corrente:
em Itojaí, e oferecem sua

,rellidência. à rua Hercilio
"

Luz n 94.
Itaíaí Jansiro de 1946.
--1\
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DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouviàos. Sariz - Garganta.
Diploma ele hab ilttaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

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

ROSID1l:NCIA - Conselheiro ]VIa·
fra, 77.

TELEFO.NJ<JS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cio
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
RESIDf:NCIA: Almirante Alvim,

:36. Fone H. 251
--------_._-,-

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assistência M un íctpa l e de

.

Caridade
CLíNICA MÉDICA. DE CRIANÇAS

ADULTOS
()()NSUT,TóRJO: Rua Nunes ]\Ia
chado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID11:NCIA: Rua Marechal Ouí
lherme, ;; Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de i\ledicina da Unlversida
de do Brasil). Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e· Hospital
Psfquát.rico do Rio na Capital li e-

deral
CLíNICA MfJDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóir ío: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO ] 8 - Florianópolis.

INSTITUTO DE DIAGNóS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apa
relho geníto-urrnárto 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
diagrafia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .Ianeiro
ESPECIALISTA

Doenças e operaçOes dos OLHOS.
OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA
Cirurgia modema da GUELA DE
LOBO, do L.<\BIO LEPORINO na-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia. broncoscopra . para
retirada de "01'p05 estran has. etc.
CONSrLl'.\S: uns t o ;,S 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES M.-\(·HAD& N. !!O -

Fone 1447

"Foram assinadas pelo em
baixador Pedro Leão Veloso,Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e ministro das Relacões Exterio-
anus - Hemorroidas. Tratamen·

res, e uelo embaixador da Co-to da colite amebíana. fJ

Fisioterapia - Infra vernielho, lambia: dr. Al;ónso Araú)'o noConsulta: Vital' Meireles, 28.
Atende diariamente às 11,30 ns. tas dando solução ao incidente
e, à tarae, das 16 hs, em diante havido com o vapor brasileiro,Resid: Vidal Ramos, 66. • •

DR. POL;��R�6�. THIAGO �:�%���i:;' ��a����i1�a��md�1 Rcade'ml·a de Come' rC·lo . denANICA )lÉDICA EM GERAI, marinha de guerra colombia.l NDoenças do coração. pulmões, fi· na a 2 de agosto do ano p Pgado, estômago, intestinos, rins e ' . as-
deinaís orgãos internos de adultos sado, resultando Q aiunaamen- S t C I

·

nae c,rianças t d I b
-

an a a a r I(,OXSULT�����d�u�6 Fernando :al. aque a em arcaçao nacio-

COXSUL'l'.'\S DL\.RI.4...'IliEXTE:
das 15 ás 18 horas Foi estabelecida uma comis-

RESIDÊNCIA: Av. Tl'ompowski, são mista brasileiro-colombia-62 - Fone Manual 766 • • • •

na, que investigou as causas e

efeitos da mencionada colisão, CURSOS:
chegando, depois de minucioso
inquérito, ás conclusões que
encerraram definitivamente o

iamentáoet incidente.
O govêrno da Colombia so

licitou ao çouêrno do Brasil
que se sirva distribuir entre as

DR. MÁRIO WENDHAUSEN vítimas e prejudicados no nau-
Médico do Cer�tro de. S�úde e Di,- frágio a soma de duzentos milretor do Ho.pltal "Nereu Ramos'

I
� ,

CLIl\ICA i\1:f":DICA de adultos e dolares, que pos a sua disposi-
CONSULT6�:gn�.s Trajano, i4 ção para tal fim.
(altos da ConJ'eitaria "Chi· Nas notas trocadas os doisqumho") ,

CO:'\SUI�TAS: das 4 às 6 horas govêrnos se congratulam pelaRESTD11:X·CIA: R. Felipe Schm idt, l
-

d
.

38 - Fone: manual 812 conc u.sao O caso, em· cuqas
negociações demonstraram. os

mais altos sentimentos de re-
Médico - chefe do Serviço de ,

Sifilis do Centro de Saúde czproca amizade.
DOlCN<;:AS DA PELE - SíFILIS E

.

h -I- f_ AFECÇõES URO-GEjXJTAIS , assim, c eçou a Lermo e-
DE A'VIBOS OS SEXOS - RATOS liz uma gestão diplomática di
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS fícil - que teve a maior reper-
CONóSUT,TAS: das 3 às 6 hs, - R. cussiio na opinião pública deFelipe Schmidt, 46 •

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 ambos os países - graças á

DR. ROLDÃO CONSONI bôa vontade e espírito de con-

CTlWRGIA GERAI, - ATII'A ('J. ciliação demonstradas pelos
RUlWI,A - l\!OI'ÉSTIAS DE SE'j respetiuos govêrnos e aos tra-

. ... "'HORAS - PARTOS '. .

. .

Formado Peja F'acu ld adr: c;c :\!.edi- balhos eiicientes .. tia Comissão
cinna da Universidade de São M' t

. '.
t f' dPaulo, onde foi assistente por vá- is a, cuqa a a, irma a a 27

rios anos do. �er\"i<:o Cirúrgico elo de agôsto de 1945 foi aprova-Prof. AlIpJO Correja Neto ,

Cirurgia do estômago e v�as b;· da pelas notas agora trocadas
Iiares, intestinos delgado e grosso, 1

'

'

.

tiróide. rins, próstata, bexiga, pe O Brasil e pela Colombia.
útero, ovários e trompas, Var rco- O embaixador Pedro Leão

(

ceie. hidrocelc, var-izes e herria
CO)/ISULTAS: Veloso e o embaixador Alfonso<las 2 às 5 horas, à Rua Felpe ,., . .

Schm idt, 21 (altos da Casa Pa· AraUJO trocaram cordiais votos
ra íso) . Te1. 1.598. l f I'

�

·t d tã diRESTD1<::!':CI.-\: Rua Esteves Ju- pe O e iz exi o essa ges ao i-
nior. 179: Te!. M 764_ plomática.

Estiveram presentes, o em
baixador João Carlos Muniz,
secretário geral, os membros
de missão especial da Colombia
á posse do presidente eleito da
República, e ministro Carlos I
Martins Thompson Flõres, in
troâutor diplomático, e iuncio
nários do Itamarati":

DR. NEWTON D'AVILA

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
COXSUJ,TAS - Pela arnannã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das ]4
ás 16 horas - COXSUJ.TóRlO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residêucia: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. BIASE FARACO

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

Vinha tre-lsmi
"SILVEIRA"

G,ondo Tónico

•• ........ • .,... ·111 _....� m

Brasil e Volombia
solucionam o aluo
dam�nlo do
{<Ajudante»
Rio, (U. P.) - Recebemos

do Itamaroii, por intermédio
aa Agéncia Nacional:

COMPANHIA"AIJANÇA DA BAIA·
F..d.da •• 1871 - Sé".: I A I A
INCElf.DIOS E TRANSPORTES

Cifras do .Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades

, Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.40L755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

c

«

Sinistros pagos nos últimos lO anos

Responsabilidades

Diretores:
Dr. Famphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra. Dr.
e José Abreu.

«

98.687.816,30
76.736.401.306,20

�
�

de. Carvalho. Dr. Francisco ,
Joaquim Barreto d� Araujo ,

411·"""" ........ ·,.., ..=""" •• ·,.,.=, ""m .................. .. ..,"".

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
ldiama.
portu·

gu�., es

panhol.
irancÊi••
inala.,
etc.

Romance, Pceaío, Religião, A
viação, Matemática. Fíaica.
Química. Geologia, Minera·
logia. Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria. De
lIenho. Saneamento. Metalur.
gia. Eletricidade, Rádio, Má,
quina. Motores. Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete'

1 inária. Contabilidade.
Oicionárioll. etc. etc .

LIVROS' ,

•\:'.'._'"'
.... , ...

.

,

"
.

. ...
o"d.·ltos A

IlUJ(DEODOAO,�3
iio�ii'1I1ÓPOÜS) "

..

«Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

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

do

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

transporte de que se utilizarão.

Cartas, por obsé�uio, à Caix-o Postal 139 ou

entregar no gerência deste jornal, usondo
dois envelopes, um dizendo sómente «pro
cu r c-se

" viajonte», e, o outro com o nosso

endereço.

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
..\�O LETIVO DE 1946
Comercial Básico

,

Técnico de Contabilidade (10 ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 1° a 1.5 de fevereiro
Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de tev.

MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
INÍCIO DAS AULAS - 15 de março

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI

CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE

MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA

BELECIDO NO TÍTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de

9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem

bro de 1945).
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 ÁS
19 HORAS.

�--------------------------------I----II Panair do Brasil S.A.
"'

HORARIO
A part ir tI () dia 10 d e Ieve reíro de 194:6
2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Aleg'l'e)
'las. e domlngos e Rumo Xorte (Curítíba,

São Paulo e Rio de Janeíro)

J�SCRITÓlUO JURÍDICO COMERCIAL
A8l1unto8: Jueídíccs v- Ccmerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conllulte nosse Organização ontes de .e decidir .pela com

:_:Ira ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa nelte e.tado 1

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

-

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - CaiX2 Postal 54 - Fone 54

I
I

......�..__ __..laa __ --.. I .

I .
melhore. fábricas . chamo o atenção do.

visito ante. de efetuarem .ua. compras. MATRIZ em

A Caso •A CAPITAL"

Fabricante e distribuidores dos afamados con·

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
pal'a alfai«tes. que recebe diretamentE' dos

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - �FILIAIS em ;Blumenau e Lajee.

•
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Vence, na renovação eleitoral, o P. S. O.': Itajaí, 18a. secção, 132 por 19 votos; �

Blumenau, 46a. secção, 171 por 3 votos; Jarauuá, 18a. secção, 89 por 27 votos;
Ascuna, 12a. secção, 124 por 52 votos; Rodeio, 19a. secção, 109 por 95 votos;
Imaruí, 27a. secção, 261 por 9 votos; Imaruí, 32a. secçao, 137 por 40 votos.

14 Questãlt.dos ônibus A Rússia muda de atitudede Coqueiros
I

_ Londres, :; (L'. 1'.) - g'ências ao fim de um <lia
.

Porque as rec amacoes ,. ! 'tO l'f' 1 t 'It d ' Ieba
d tbli

. ,

1
'

l'" IImH l rama .rcu mm 1 l- (e ensos e ugr II os ( .-

o pu tco ia se avo uma-
cnção de suas exi�'êllcias tes, que eulmínaram com

vam, e porque se fund:a- li Ileleg;u(_'ãn da Rússia, pe- (leclaracões dos Estados
vam elas em fatos posztz- runte I) Conselho de Segu- Unidos' Franca China'
vos,.procuran.Wks .ouvzr OI sr. d' t ít Polo'nI'a' e ;tu',"t'f'a'11"I', d�rauça, pe lU es u UOI e .:L" • "

Lecuui Slovzns i, d_,d, .

ns-
(lIH) as .. tropas brttâníca« flue as aeusacões sovíétí-

pestor Gerad,l dia Trtinsiio,
t'o:..;sem retíradas da Grécia eas não tinluu"iJ. íundnmen-

s. nos ec arou que na t
verdade a linha para Co- log'o que fosse possh el ", o.

queiras soiria frequentes Anter'íormcute, o sr, ris- -C-o-m-p-r-a-r-o-tl-C;-'A-�-A-M-ISCE.
anormalidades, e que, sô- h íunsky havia exhdl10 a

LANEA é sab-. econorniear •.
bre as mesmas, já se en-

retirada imediata dos sol-

tendera com o novo pro-
(lados do Reino Unídus do

prietário. território helênico. .. de-

O problema se gerar[f legudo 110 govêrno de �lfos-

pela deficiência do mate- cou alterou as suas exí-

rial rolante, velho e usado,
e da impossibilidade atual
da compra de novos car

ros,

Dispondo a emprêsa
que explora o serviço de

transporte de passaçeiros
para o distrito de Coquei
ros, de ônibus velhissimos,
carece de repará-los no

correr da noite,
Havendo, todavia, falta

de motoristas e mecânicos,
o proprietário lutava com
extrema dificuldade para
proceder ao concêrto no

turno, dos motores,
O sr, Lecian Slopinski,

que, na direção da Inspe
toria de Veículos e Trân
sito Público, tem buscado
enirentar e solver. a con
tento de uns e outros, os

embaraços havidos no se
tor que dirige, declarou,
entretanto, que fJ. situacão
estava sendo normalizada,
Do entendimento tido

com o proprietário da li
nha de Coqueiros, poude
obter resultados satisiato-

paren tes e amigos, para assistirem à missa rios que fazem crer que o
do 7°. aniversário da morte de seu querido tráfego em questão, será
esposo e pai a realizar-se na Igreja S, Fran restabelecido sem inter-

cisco às 7 horas, no dia 7 do corrente. 3 vs. 2 rupções e demoras, dentro

R I T Z Conselho de ��ã�orário, hoje, ou ama-

I
- - E estamos certos que o

RITZ - Boje, 4a,-Feira ás mlgraçao sr, Inspetor Geral, conse-
'7,30 horas guirá o seu intento de de-

Última exibição. Rio, 5 (Via Aérea') O jêsa dos interêsses do po-
Catherine Hepburn - Wal- conselheiro Dulfe Pinheiro voo

ter Huston - Turhan Bey -IMachado suaeriu ao Conselho :--------------- ---

Akim T'aniroff. '_ I de Imigraçã� e Colonização, se I Proteg·ldo "0m me- V,IOolenta tromba, d'águaA ESTIRPE no DRAGA0 recomendasse ao Servíço dei
' ,U I.

Uma epopeia do povo chi- Resistro de Estranzetros nos tralhadoras O Fagundes Varela, 5 (Via, sofrerão prejuízos íncalculá-
nês, estoico e glorioso, que não Estados que, por ocasfão de se

• postal) - Uma violenta trom-l veis com a falta de escoamen-

esmorece na lu�a contra o in- efetuar o registro, o nome a ITribunal ba dágua caiu, sexta-feira úl- 'I to. Somente, dentro de alguns
vasor cruel e vil ! ser inscrito o deveria ser con- tima, nesta localidade, causan- meses, poderá ser restabeleci-

Censur! ,até �4 ano�, ,fo�·me. o uso brasileiro, ist? é, ,NUJremberg,5 (U, P,) _ O do enormes danos, Mais de I do o trânsito entre as local ida-

�o pr�F!Bama.
- FIlme JOI- prrmerro o prenome e depois o brigadeiro-general Leroy H, vinte pontes ruíram e foram I des vizinhas. As .autoridades

na -. nome da família. O procedi- Watson anunciou "medidas arrastadas pela correnteza;

en-I
estão trabalhando, afim de po-

Preços: - �r$, 6,00 - 3,60. menta contrário a essa norma complementares para proteger tre essas pontes, figura a me- der fazer a primeira ligação
RO.X� - H�J�, _as 7,30 horas tem gerado. confusão e dificul- o Palácio da Justiça de Nurem- tálica do Rio Não Sabia. Quh com a cidade de Veranópolis.
ultImas, exíbiçôes. ,dades aos portadores de ear- berg, de qualquer possibilida- lômetros de estradas ficaram I

A população espera a inter

\ - Fll�e Jornal - DFB. teira de identidade modelo 19. de de a:taque inclusive a locar intransitáveis, os rios Cotipo-' venção do Govêrno Estadual,
2 - DaVId Bruce - Grace Lembrou também a conve- lização de metralhadoTas .em rã, Vicente Rosa, Não Sabia e pois a Prefeitura não di&põe de

Mac�onald"
"

niência de se solicitar às Se- pontos estratégicos dentro do Carreiro atingiram alturas recursos, para despezas de

JUONOPOLI��:NDO O A�IOR cretarias de Agricultura a co- grande T,ribunal onde estão nunca vistas, Muitas residên- vulto .

.

Uma comedla al�gre e �h:er- laboração para o levantamento em julgamento os 21 lideres cias de agricultores e pequetIda, repleta .de boas mUSIcas da, mão de obra em todo o nazistas, "Não esperamos ne- nos moinhos foram tragados
e canções." paIS, b:e�. como de dados �obre nhu:na pertUJrbação, mas pa- pela fúria das aguas. Este dis-
3° - William Boyd o Hopo- a posslbllldade de colocaça0 de ra flCa:rmos a salvo, estamos trito encontra-se completa-10ng Cassidy em um western colonos nacionais e estrangei- aumentando o potencial do fo- mente, bloquead�. P'revê-se

de emoções e torcidas. ros. 2,'0" - disse êle, I que o comércio e a indústria
O IMPOSTOR DO TEXAS
Ação violentas".
Censura até 14 anos.

Preço: Cr$ 2,40,
RITZ e ROXY amanhã
Charles Laugthon - Donna

Reed,
,A VIDA TE�r ('ADA nUA
RITZ - Domingo outro gi

gante da METRO GOLDWYN
MAYER com Margaret Obrien
- Jimmy Durante,
1tINHf'A PARA 1tIJJ.,HÕES

Florlan6polla. 6 de Fevereiro ele 1946

o sr, Getúlio Vargas vai
senador pelo P_S.D_

ser

Rio 5 (Via Aérea) - O de- também, por mais de um Es

putado Barreto Pinto, apare- tado, o mesmo deverá integrar
ceu na reunião preparatória a bancada do Partido onde re

da Constituinte, sobraçando os cebeu maior votação, Explica
diplomas do sr. Getúlio Var- se, assim, por que a mesa da

gas, Constituinte, na relação que
Intrepelado pela "Fôlha Ca- organizou na noite de ôntem,

rioca", aquêle parlamentar de- com aprovação do Superlor
clarou: "O dr. Getúlio Vargas Tribunal Eleitoral, colocou o

optou pela senatoria, envían- ,,� Getúlio Vargas como mem

do ao Partido Trabalhista uma bro da representação de sua

procuração para que fOS;.' em terra natal, ao lado dos par
recebidos todos os seus diplo- lamentares eleitos pelo Parti
mas, E assim o fizemos. Esses do Social Democrático",
diplomas foram expedidos pe-
los tríbunaís regionais do Dís- ·� ·.iiiiiiii _
trito Federal, Rio de Janeiro,

I
iParaná e Baía, Os expedidos Ors.

pelos tríbunaís de S, Paulo e Aderbal Ramos
Rio Grande do Sul correspon- da Silvadem a senador, um pelo PSD,
e todos os demais integrando 'oa-° Bat-,sta Ia cha:pa do PTB, A lei diz que
o representante do povo eleito I

BOnnaS5is
em mais de uma círcunscrícão I

Ipor chapas diferentes, obri.ga-I ADVOGADOS
rá, caso não haja declaração Rua Felipe Schmidt 34,

expressa e tacíta, a optar pela
Sala 3. Talef, 16-31

senatoria. Quando for eleito,

Missa de Requiern
Viuva TUFFI AMIN e filhos convidam aos

..

Notícias da
França
París - (S, F. I.) - o Caro

deal Suhard, Arcebispo de Pa

rís, presidiu na Igreja do Car

mo, a certmôriia do encerra-

Ria, 5 (E.) - Informam da mento da semana de Unídade
cidade do Salvador que a ci- Cristã, pronunciando
dade de Barra, á margem do ocasião, Dom. Lam.bert Beau
rio S. 'Francisco, cujos arredo- doin, fundador de um Priora
res já estão submersos, diante do Beneditino, uma alocução
da possibilidade de que o nivel sôbre culto público e adoração
das aguas ainda venha a ele- "em espírito e em verdade".
var-se, está em situação bas- '" * ,�

tante aflitiva, París, (S. F. L) - O Chefe
Nessa circutistancia; as au- do Govêrno Feliz Gouin decla

toriâaâes locais iizeram. uni rou à imprensa que a política
apêlo á Cruz 'vermelha, sendo exterior francesa não será mo

imediatamente atendidas. Es-I díflcada em nenhum ponto,
sa benemérita instituição, continuando fiel aos princí
além do auxílio que prestará pios adotados pela Constituiu
áquela cidade com seus pró- te em SBU último debate e defí-t
prios recursos, está pedindo a nída recentemente em Lon
tôdas as pessôas que desejem dres, na Conferência das Na
auxiliá-la, que enviem medica- ções Unidas, pelo Ministro dos
mentos, peças de roupas e Negócios Estrangeiros Gear
mesmo donativos em dinheiro. ges Bídault.

A cheia do
São Francisco

BancG 4e Crédito Popular e Agrícola
de S. Catarina

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Avisamos aos Srir s, Acionistas que, a partir do

6n, dia u til após a reabertura dos Bancos, inicia
remos o pagamento dos dividendos correspondentes
ao exercício de 1945.

.

Florianópolis, 1°. de Fevereiro de 1946,
p. Banco de Crédito P. e Agrícola de S Catarina

LOURIVAL ALMEIDA

TÓNICO ,C.�PIL�R
"PR fX9,l�,NcfA

Novo govêrno
Santiago do Chile, 5 (U. P.)

- Depois de uma crise que se

prolongou pelo espaço de 96
horas, o vice-presidente da

República, sr, Alfredo Duhal;'
de, conseguiu reorganizar o

seu gabinete, com a incorpo
ração de quatro socialirstas e

de dois radicais expulsos do

paTtido, deixando de lado os

representantes da Aliança De
mocrática, cujas propóstas
para solução da crise, foram

repelidas pelo presideNte inte-

I r�no, que as considerou exces

SIvas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


