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REALIZAR-SE-Á HOJE, ÀS 10 HORAS, NO PALÁCIO DO" 60VÊRNO A P'OSSE DOS SRS. DRS. JOÃO DAVI FERREIRA

LIMA, LúCIO CORREIA E LEOBERTO LEAL, RESPECTIVAMENTE, NOS CARGOS DE SECRETÁRIO DA FAZENDA, SE

CRETÁRIO DA SEGURANÇA PúBLICA E SECRETÁRIO DA VIAÇÃO, OBRAS púBJ..ICAS E AGRICULTURA.

Organizados os
despachos do

I prese Outra
Rio, 11 (Via Airea)

Os despachos ministeriais
do general Gaspar Dutra,
obedecerão á seguinte or

dem: Segunda-feira, Edu

cação e Açricultura; terça
feira, Exterior e Viação;
quarta-feira, Guerra e Jus

tiça; quinta-feira, Marinha
e Trabalho; sexta-feira,
Fazenda e Aeronáutica;
sábado, Chefe de Polícia,
presidente do Banco do
Brasil e prefeito do Distri
to Federal.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Procrietarf o e Dtretor-Gerente ; SIDNEI NOCETI -o Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XXXI Florianópolis Terça. feira, Fevereiro 1946de12 M. 9604de

Bem pOIlCO foi o que pude fazer no curto

periodo de tre� meses.

Ylais não mo permitiram a estreitcza do
tempo e a extensão das minhas def icienci as.

Vl as o que 111e diz a consc ié ncia é que. cui
dando da adminisrracáo. como devia. sem rca

Jiaar reformas de maior vulto ou -nrofundida
de. dado o caráte-r tra n si to rio d�. minha tui s
são, não falhei no objetivo prccipuo que me

trouxe a Santa Catarina: pr-e.siclir- as c1ciç(lf's
de 2 ele dezembro com a serenidade. a isen
<;;-tO e a imparcialidadc próprias de uma YCÍ"
dadeira magistratura.
Cumpri a promessa que, peran tc vó s, sole

tremente formulei, :10 assumir o Ucverno.
Se a lgum er-ro cometi. foi do entendimento

e nâo da vontade: cari-earam-uo a inscauran
ça das informações e a irupossihi lidade de as

controlar devidamente, cm meio à pr-essa corri

que me via forçado a dclibcrar e decidir.
Mas t ive se IIIpn". eu vô-!o juro, o corncão

puro e a i ntcncáo reta, não ardendo em meu

espírito outro ideal que n;10 Jôsse o de ver

dignificadas pelo j)O\'O carai-iuense as lumino
sas tradições do seu passado politico.

Honra-me, sobremodo. meus senhores, o te"
sido delegado de um Govêr no que, constituído
pelas Fótcas Armadas do Brasil. teve a di
rig i-lo o insig-ne Chefe do Poder .Iudiciár-io
Nacional. meu prezado Mestre e amigo, .:\!il\is
tro José Linharcs.
E mais honrado J11� sinto por tal investidura,

quando considero que ao Govêrno nascido a
29 de outubro há de ser feita esta justiça:
devendo entregar o Poder ao Presidente eleito,

I tr-inta dias apôs a proclamação deste, reduziu
esse prazo, de modo rl ue a posse do novo Pre
sidente se desse, uào trinta dias mas apenas
três dias depois da proclamação. E, para que
esta ocorresse na data em que ocorreu, ainda
baixou sl1c�si\'o� atos tendentes a abreviá-Ia.

�;;_o· serão muitos nem freqüentes os exem

plos de um··Úll rroce{l'i;

o dr. Carlos Gomes de Oliveira assina o termo da posse

ç:w politica que permitiu não Iôssern prej udi
cados, por interesses partidários, os trabalhos
a fdos ii Secretaria de Estado dos l\' eeócios
da \ iacâo, Obras Púhlicas e Agricultura, oh.

de ti ve a ventur-a de servir meu Estado como

seu a uxiliar direto.
!'vI eus senhores.
Tinha eu determinado partir para o inte

rior do Estado, onde pretendia dedicar-me in
teiramente à vida particular. quando fui sur

preendido por mais uma incumbência na admi
ni sn-acáu pública de Santa Camrinn. �_ ... a de
gover-nar nossa terra, por delegação do c-rui
nen te General Eurico Gaspar Dutra, que foi
eleito pelo PO\'O brasileiro para dirigir 05 des
tinos da nossa estremecida pátria. e que ncs

Df'\'(I agradecc r a toclos os que cooperarnrn -a l'1i",�fl(l d-u-á ao Brasil exemplos marcantes
Com () 111e11 COH.'rtlO. dos mais macluados aos de cid acl.io , estadista c sQldado,
mais modestos, a valiosa colaboração que me

{ Foi para mim sobremodo honrosa a incum-
, trouxeram. I bência (', por certo, dignificante para quem,

"'. Houvesse possibilidade
* * material de um acôrdo
político entre os catarinen
ses, e nós o aplaudiríamos
de inteiro coração.
Nós, quem? Nós, quem es

creve estas pautas sob sua

imediata responsabilidade
e lançando mão da desen
voltura que o regime facul
ta ao jornalista para a eX
teriorização da sua opinião
pessoal.
Não percebemos, no en

tanto, e infelizmente, se

quer a possibilidade teóri
ca de um entendimento,
quanto mais a possibilida
de material das suas cláu
sulas e circunstâncias, ir
realizáueis nesta hora.
E eis aí um mal decor

rente da qualidade de par
tidos políticos nascidos sob
a estréia da exaltação e do
fanatismo.
Revestidos de

preuenção, êles
rancor e

apartam
cidadãos e amigos em dis
cordâncias não só de idéias
como ainda de sentimen
tos. Sabido é que, de ad
versário a inimigo, há só
U1n pass� de distância,
quando há essa distância.
O mais comum é confun
direm-se os dois conceitos
num único, dando lugar à
quebra e ao fracasso do
cavalheirismo entre pes
soas dotadas de boa edu
cação e nutridas dos mes

mos objetivos e ideais.
A paixão política, em cer
tos espíritos, cega a extre
mos tais que deles se colhe
a impressão, embora figu
rativa, de que lutam num

campo de batalha, em
guerra aberta contra inva
sores do território pátrio.
Uma suja e salgada ma

ré de malcriações, grosse
rias e crespas injúrias deu
a nota culminante da úl
tima campanha eleitoral,
O tiesaiôro correu sôlto
nas folhas de jornais e nas
bôcas de oradores posses
sos. Personalidades respei
táveis foram submetidas
ao tiroteio do insulto, incri
minadas de supdstas faltas
gravíssimas, indigitadas
como réus de crimes per
versos, desde a malversa
ção e o roubo até o assas
sínio com agravantes he
diondas.
A sátira desbragada ti

nha apenas uma alterna
tiva no libelo de acusações
nuas, CT1laS e arrasantes.

"

De modo que a presença,
agora, na Interventoria,
de um catarinense mode
rado e só afeito ao traba
lho, qual é o sr. Udo
Deeke, não nos dá ainda
a esperanca da pacificação
geral dos ânimos em Santa
Catarina.
Dir-nos-iio que o partido

oposicionista é uma neces

sidade para o Govérno.
Senhores, de acôrdo. A

oposição, sim. Mas, qual
delas? A que chama nomes

feios e agride sistemãiica
mente .oú a que aponta fa
lhas a corrigir e defeitos a

emendar, tendo em vista o
bem público?

BARREIROS FILHO

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chi! Vai ter! Atropelei mi
nha mulher ...

'*' * *

HORA LEGAL
Cada IDealidade cornta, pelo tem

po legal, as horas segundo o mo

mento em que o sol, ao meio dia,
local, atimge, seu ponto maximo, na
sua marcha aparente.
Neste momento são doze horas

pela hora local. Desde 1944, porem,
que se usa no .Brasil o tempo legal

\
o qual é tambem d�ferente segundo
as quatro zonas em que, neste- sen

tido, o Brasil se divide.

la Zona: Ilhas de Fernando de

Noronha e Trindade. O tempo Ie

gal ali é 2 horas menos que em

G�'eénwich (Londres).
2a Zona: Goiás, Minas Gerais e

todos os estados marítimos, fóra a

parte ocidental do Pará. Nesta zo

na o tempo legal é de 3 horas me-

310S que em Greenwi,ch.
3a Zona: Aib,range a parte oci

dental do Pará, Mato Grosso, e a

parte oriental de Amazonas. O

tempo le'g� é 4 horas menos que
cm Greenwich.

4a Zona: Abrange a parte oci

dental do estado ide Amazonas e o

Território do Acre. O tempo legal
é de 5 horas menos que em Gre
enwich.

xxx
ORA ESSA ...

Numa róda de intelectua/is, um I
escritor, dedYicalnJdo amigavelmente
dum amigo, médico, dizia aos ou

tros:

/
- Sabem vocês o que dizem os

élientes qu::mdo entraram/no consul
tÓll'io do Avelino?
"Ave ...

tant!. ..
Lino! Morituri te sailu-

* * *

A PEDRA COMEMORATIVA
BIUln encontra-se com Max.

Bom d�a, Max. - Bom dia, tBhUll.
Mas que é isto? Onde arranjaste
essa! liinda pedra da tua gravata e

êss'e soberbo solitário no dedo?
É simples. Decerto já sabes

que o Jacob morr,eu há dias e não

me deixou nada no testamento. De

cidiu que tôda sua fortuna seria

empregada na COIupra
"

de pedras
comemorativas da sua morte! ...
- E que tem isso?
- Eu cOnliJ)ré as pediras come-

morativas e as levo sempre comi
go para lembrar o b'Om �rnigo, e

!Jatricio.

LEIAM A REVISTA
"O VALE DO ITAJAI

DOENÇAS NERV6SAS Depois de c�c?l'rar as mulheres:
Com os progressos da· medicina.

I :\lah�D1et ,S��Pl'lllllll o Inferno, por

hoje, as doenças nervosas, quando desne cessar 10.
tratadas em tempo, são males per-

I
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode

dA mulher tem dois prazeres nesteprejudicar os_indivíduos afet.ados e

tais enfermidades. O Serviço Na. mundo: sofrer e fazer sofrer; sofrer
cional de Doenças mentais dispõe quando ama, e fazer sofr-er, quando
de um Ambulatório, que atende gra- é amada.
tuitamente os doentes nervesos in-
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriament�,

QUANDO O FtGADO ESTÁ
DOENTE O ESTôMAGO E OS

INTESTINOS TAMBEM SOFREM
Fígado doente, dolorido, cresci

do, gosto ruim na boca, fastio, ner·
vosismo, insônia, gazes, má diges
tão, prisão d·e ventre, manchas da
pele, icterícias... que horror! Vo
cê já verificou se o seu fígado está
com saúde? Não se esqueça de que
o fígado doente produz tudo isto e

mais alguma coisa. Remédio para o

fígado só remédio vegeta'l e remé
dio vegetal só a última descoberta
que é a Alcachofra. O Hepachola'D
Xavier tem por base a 3!lcachofra e

outros medicamentos só para o fí-
gado. O Hepacholan Xavier comba-

D
-

bterte com eficácia e afasta definitiva-

A_DVOGr\._DOS eSeJB Omente as moléstias do fígado. O
Hepacholan é fabricado em líquido emprego ?e em drágeas. Atenção: o Hepacho.
lan agora se apresenta em dois ta- Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA Procure então a nossa Gilrê.,.
manhos e a novos preços: Tamanho Dr. I. I. DE SOUSA CABRAL eia � preencha a nossa "ficha de'
NORMAL: - 30% mais barato que informa-ções úteis", dando tôdaS"
G antigo e Tamanho GRANDE: - ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sela 5

I'
as indicações possíveis, que tere-

O dobro do norm�I e a pr'eço ínfe- I FI ' l' mos prãzer em recomendá·lo (II'- Edl'fício Cruzeiro - orianopo 18.
d'

. - àrior ao dobro, 60% maior que o a'Os interessa os na aquIslçao. §'

antigo e apenas 20% mais caro. ::. bons fllncÍlmários (as).

CONSELHOS DE BELEZA muito alongada e cubramo-lo com

Novos penteados, novos enfeites rnôlho branco salpicado com ovos

.,- Com o uso de tranças e cachos duros triturados.
110 alto da cabeça, surgiram novos '"

enfeites para os cabelos, indicados AS DOXAS DE CASA DEVEM SA-,para {'olllpletar o penteado á noite BER QUE:
'Q_u quando não usamos chapéu. S'Ob o ponto de "Vista nutritivo e

São variados os enfeites moder- alrtsvés de sua composição química,
nos. Assim, numa cabeleira penteá- podemos afirmar que a carne de pei
da com bandós altos, vimos lindos xe vale tanto quanto outra qual
pentes azuis, combinando com a cor quer. Contra Q que muitos crcern, 'as
do vestido. Numa senhora "Vestida ostras são muito imf'er-ior-es relativa
de "Verde e prata, e C0111 cachos pre- mente a esse ponto.
sos bem no alto da cabeça, "imos Para tirar ao pescado, procedente
uma fivela de "strass", Outra, com de águas estancadas, -seu sabor ao 10-
tranças em forma de moldura, tra- do, devemos deitá-lo em água fer
zia dois laços dourados, combinan-! vente, com umo forte dose de vina-Ido C'011I o enfeite do vestido. I gre durante uma hora. Informal'o-es ur te-IS*

I o peixe frito é sempre mais indi- "
NÃO SE DISTRAIA! - São nc- gesto que o cozido, ou que o assado FARMÁCIA DE PLANTÃO Jcessários dois para entreter lhlllJa na grelha. Quando destinado a en- Estarão de plantão, durante &

conversação. Assim, a moça que f'errnos, devemos tirar-lhe toda gor- mês de Fevereiro, as seguintes Far-
costuma fixar o olhar ao longe, \lunl possível. mácias :

Domingo 3 - Farmácia Santo>
Agostinho - Rua Conselheiro .Ma·

SABER QUE fra.
Domingo 10 - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia Nelson'

- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Moder

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetuado,

pela Farmácia Santo Antônio sit,a'
à rua João Pinto,

• A STANDARD BRANOS

Peça hoje mesmo ao seu forne

cedor um n.cartão.Royal"! q � 9
apresenta fõclos os instruçoes rn

dicando como fazer poro receber o
famoso "Livro de Receitas Royal".
Se não encontrar o Cartão,
escreva para: Caixa Postal, 3215

Rio de Janeiro.

O f BRAZIL N C. - R I O o E J A N E!�

BREVEMENTE
Reoberturà de Labora.t6rio

Radio-Tecnico-EIectron
Fundado em 1935

Montagem de rádios, Ampli-

I
fjcadol'eB-Tra.nsmiuo�es

Mot�rial importado direta
mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomilf Georges Bohm

.

Electt e - Tecnico - Profissional

I
formado na. Europa

Florlan6poli.
�ua João Pinto n. 29 -- Sob.

I tiiRÂitl"iPioü
I Rua Deodoro, 33

F'lor ianôpolis
Livros novos e usados,
em diversos idiomas:

las. L'ma vez cozidas, escorramo-las
e tri turemo-Ias. Coloquemos a pas
I a rcsult ali te l'J1l Ulll tacho, adicio-:
nrmos-Ih o () molho branco esprés
so c. Ulll por um, os ov.os.
, Tcmpet-cmos a mistura com sal,
pim e n

í

a e noz moscada, misturemos
'ludo mui I o hem.

Coloquemos agora a preparação
em uma fôrma' própria para pudim,
amauteigad», e pulver-izada com

pão ralado.

Levemos a fôrma em banhomarln
ao forno.
Cozido o hôlo tiremo-lo da! fôrma

e deitemo-la em uma travessa não

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

Novidades todas
semanas ·'1

o QGE SE PENSA DA MULHER
A mulher é a poesia de Deus, o

homem é a prosa.
Napoleão I

*

DISSOLVE
A"GORDURA
Muitos' Quilos por' Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das bellssimas Es
tréias de Cinema de Hollywood? Um
médico da Calífornia que presta assís
tencia ás estréias e aos· mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
'e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drásticas ou a exercícios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2, pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex

cesso de gordura. Peça Formode,
hoje mesmo. em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal .3786 • Rio

Grim

Georges Bell

I:bst.rata, "sonhando acordada" não *

'S0I11001:e dá mostras de descortesia AS MÃES DEVEM
para com o rapaz que a acompanha Boa mãe (> aquela que procura
corno tamlbem se arrisca a ficar em cOlllpree1llder antes de repreender,
breve sem companhia... que sabe amar antes de censurar,

• que se for amiga dos filhos e não
RECEITA PARA O SEU PALADAR sua g()\·ernanle.
BóLO DE BERINGELAS "E' preciso que as crianças se

Separemos seis berhngelas, uma chi- jarn crianças antes de se tornar ho
cara de rnôlho branco espêsso, qua- mens", eserevu Jean Jacques Rous
tl'O ovos, sal, pimenta, meio litro srau, e nos deu omo essas, palavras
de< mô1ho branco para cobrir 'e dois

I
uma lição que antecipou toda a

ovos duros picados. puericultura moderna e 'a moderna
Limpemos e e.ozamos as beringe- psit'ologia.

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Rua Conselheiro

ne. 135
Mafra

FARMACIA ESPERANÇA
•• .rar.aee.tleo NILO LAU8
••,. • ....u __ ....�...

__ .......... ........-ar.. - II� - •••_1'11 _
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o ESTADO
Diário Matutino

Redação e Oficinas á rua Jo:'io
Pinto n. 5

. DIRETOR DE REDAÇÃO:
I A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 80,0&
'Semestre Cr$ 45,00-.
Trimestre Cr$ 25,0&
Mês ... .. .. Cr$ 9,00>
Número avulso Cr$ 0,4&'
Número avulso
domingo .. , Cr$ 0,50>

,

No interior

IAno c-s
Semestre Cr$

I Trimestre Cr$
Número avulso Cr$

90,O{)
;:�),O():
30,00-'
0,50'

A�úncios mediante contrato-

Os originais, mesmo não,

publicados, não serão
devolvidos. IA direção não

.

se respnn
I sabiJiza pelos conceitos

I emitidos nos artigos
assiriados

NOSSAS SECÇÕES
Direçâo de:

BARRI,JIROS .FU,HO
Xota s Políticas

'\otas Locais
,\1"1 igos de Redação
Página Lilerária

SID�EI �OCJ<JTI
Economia e Finanças
Vida Bancária

Notas Científicas

.xotas Rurais

E8t.a tísttca

Nem Tôdos Sabem

.�. DA,\lASCENO
Govêrno do Estado

Relrg iâo
PEDRO PAULO MA\.'H HlO

f\Espor-tes.

.Jur'rspr-udncía
vtca i\!ilitar

',otiejál'io do Exterior

,",oticiArio do País

Artigos de Redação
rADIO ;'II. CAI,LADO

Crônica da Semana
Pelos Munic ípios
:\Tagazine
Concursos

Artigos de Redacào

D. F. AQUINO
Netas ela Prefeitura
Yida Escolar

Fatos Policiais
"ida Social
Viela Feminina

TELEFOXES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros 1313
Policia .........................• 103&
Delegacia O. P. Social............ 1578
:\Taternidade ,..... 1155
S,'nta Casa...................... 103&·
Casa de Saúde S. Sebastião 11 5S
Ho,pital Xerêu Ramos 706
Assisténcia Nrunicipal 1664
'Hospital :l1ilitar 1157
14° B. C. 153(}
Base Aérea .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786·
7a B. I. A. C. 1593
Capitania dos Portos...... 138v
1 ô" C. R. . ,......... 1608,
Fôrça Policial ] 203
Penitenciária 151 g
.. () Estado" 1022
"A Gazeta I!

••••••••••••••••••••• 1656�
"Diflrio da Tarde" 1579"
L. B. A 1643
l�mp. Funerária Ortiga 1025

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__InslUúlo Brasil..Eslados Unidos,de Florianópolis IAULAS DE INGLÊS

IEDITALFaço público a todos os interessados, sócios ou não, que se

aChai
.aberta, até 28 do corrente, a

matl'íC,
ula para,os cursos de inglês mantidos por êste Instituto.

De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Diretoria ele 8-2--16, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa mensal de dez cruzeiros (Cr$ 10,00), enquanto os não-sócios contribuirão'mensalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00).Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primeira, no ato da matrícula.
Os interessados devem dirigir-se à Secretaria do Instituto, á ruaArtista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclarecimentos,

N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí-/.cula, sob pena de perdê-la.
Florianópolis, 10 de fever:eiro de 1946.

Prof. J. Alcântara Santos
Diretor de Cursos
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SHELL TOX
Não tonteia os insetos: MAJA-OS!

ANGLO-MExa'CAN

PROouros

iltlil�]�ffIHrltrfItfltt�tt:::

A tuberculose, um dos grandes flagelos da humanidade, pode(
ser transmitida, não só pelo contágio humano, como também
pelo contágio animal. As rnôscas, cuja preferência por lugaresonde se atiram desperdícios, é bem conhecida, podem pousarsôbre objetos que estiveram em contacto direto com expecto-rações de enfermos ou com animais mortos que eram portado
res de bacilos de Koch, os quais qepositam a seguir nos ali-

,«Ferro-velho»,
.nada mais!

�---------
mentos de onde passam às vias digestivas do homem são.

ViaGENS Devemos, pois, proteger-nos do contágio direto com enfermos e doVarsóvia, Fevereiro (S. I. P.)
- As divisões de Zymirski, durante a acão na frente orien
tal, foram "sempre enviadas para setores mais pesados e mais
peIigosos, onde sofreram enor
mes baixas. O tal "exército polonês" foi equipado com o mais
moderno armamento: artilha
ria, ta;nques, armas automáti
cas, etc. Em vigor da "conven
ção polono-russa", firmada pelo govêrno comunista de Var-
sóvia e a Rússia, tal equipa- -" w_""" """""._. W _menta foi trocado por um "no
vo". Em verdade, o armamento
moderno foi trocado por um
antiquado, eliminado há dez
anos do uso do exército russo.
Assim, por ex. foram dados

ao exército polonês tanques J-
26 e automóveis blindados J-8
e BA-27, que a partir do ano de
1936 eram fornecidos aDS republicanos espanhóis, concorren-
.do para a sua derrota. O mes
mo acontece com a artilharia,
aviação e marinha de guerra,�

"magnânimemente" doada pe-I;108 russos aos poloneses. E'
claro que pela substituição do
jarmamento moderno, por "fer-Ira velho", os russos visam as- o mELHOR(Segurar-se contra um ataque

"".ov• .,,, 'O"O'BV�;�::o:G:;::: cc-rweccarcc "O'Ror parte do exército polonês ....e U 0'''""" "00"" •• ':0"'0." _, �e Zymirski. Julgam, pois,

que'l
apesar de ter preenchido todas

"

..as altas patentes com oficiais MoveIS de Aço, ArqUIVOs esoviéticos, vestidos em unifor- Cofres «SYNTHESIS"IDes poloneses, não poderão ter Distribuidores:plena confiança no tal exércí, ALMEIDA, BASTOS & CIA .

.. to.
Felipe Schmidt. 2 _ 18 and,

indireto por meio de môscas. Êstes perigosos insetos são eficaz
mente exterminados com SHELL TOX, o inseticida cieDtífico.Fpolts. -- Joinvile

Saidaa - 2 h"ra. da Imadru�ada
I JOinvile-.Fpolis.

,
6aídaa 9 hora. da :manha

Irlformtlções nesta

redação

----------

'-"

/
o SEu OPOANISMO

Radiografia pu 1- é) bacilo da tuber- Em Suas patas, as
môscas trariepor-:
tam os gé' mes das
enfermidades que
transmitem aos
seres humanos.

,-nonar. Nela poj� cuiose, descoberto
por Koch, é um dos

se ver uma lesão
provocada pelo ba
crlo de Koch.

p i o r e s inimigos
da humanidade.

I,

PETROLEUM c O. L T D.

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00Movimentação com cheques
.

'\ "",,1./<1 Banco do Distrito Federal 8. J. I'CAPITAL: CR$ 60.000,000,00RESERVAS: CR$ 15.500.000,00Rua Tralano, 23 • Florianópolis I

DE PETRÓLEO

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idiema.
,POrtu.
!lUia. e.
ponhol.
hoaru:ê..
inolêe.
etc.

Ro:mance. Po••ia, Religià(), A
viação, Matemática. Física.
Ouímica. Geologia. Minera
logia. Engenharia civil. mili
tar e naval, Carpintaria. De
.enho, Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade. Rádio, Má,
quina. Motorell. Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete-

i inária. Contabilidade.
Dicionárioa. etc. etc.

RECOn.TE3 mSTE coupon preencha-o e por nosso inter1Jl.édio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES,D;E FLORIANÓPOLIS.
Autorizo a minha inscrição come sócio contribuinte• dessa CAIXA com a mensalidade de Cr$ .

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE }'ESTAS PARA o MÊS DE FEVEREIRODE 1946

3 - Dia 17 - "Festa Carnavalesca", com início as 21horas.
4 - Dia 23 - "Festa Carnavalesca", com início às 21'horas.
NOTA - Para os festejos. do Carnaval, serão distribuídosconvites especiais aos senhores sócios quites, os quais deverãodesde já apresentarem à Secretaria a 'relação dos filhos menores para a respectiva distribuição de cartões de id�n>tidade,.para o ingresso ao baile infantil.

Florianópolis, de .. _ . . . • . . . .. de 19�
_

Nome por extenso ,
_ .•. _ ,

.

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade
.

No Bar e no Lar «KNOT»
deve faltar

-

nao

I
I
--------------------------------------------------------�

�-�--------------------------------�------------------�QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA? IPROCURE A

�lfai�!aL��;�.���i!o�.n�oH�ello I
Dr. SAVAS LACERDA

Reassumiu sua clínica, nesta: Capital, o dr. SavasLacerda, oto-rino-Iaringologista.

Camisas, Gravatas, Pijames TenhaMeiasdaa melhores. pelos me
Dores preços 86 na CASA MIS ICILANEA - RuoC. MafIa. 6

sempre em cosa uma garrafinha de

aPERITIVO «H NO J»-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fevereiro a. '946

Oovêrno do Estado
Decretas de 11 de fevereiro de 19/6 I

O I:'\TERVE:\TüR FEDERAL RESClI, \'E IConccdcr e-roneração:
A Antenal" Taulois de :Jfesquita, do carro,

em comissão, de Prefeito Municipal de F!o
rianó pol is,
A Carlos Gomes de- Oliveira, do cargo te

Secretário de Estado dos Xegócios da ]ll'.>tiça:
Educação e Saúde.
A Altino Corsino da Silva Elor-e-i. elo can;c.

em comissão. de Secretário. i':.l.dr,l.J (l, do
Quadro Único do Estado (Ca'rinete do Ln.te r

ventar).
A Osvaldo Bu lcâo Via-ia, do caruo de :"e·

cretário de Estado dos .\"f>g!)C)o., da Seg urança
Pública,
A Duarte Pedra F'rres, i'apitão da F.jr-:,.a

Policial do Estado, da íunção, ql�'-� exercia,
interinamente, de Cl1E..'f.� da ·:':}�;a }\� i�itê\r.
A Pi r-aguai Tavares, 2° Tenente da Fôrça

Policial do Estado, da função, 1':(> exercia.

interinamente de Ajudante de Ordens da [no
terventoria.

De acôrdo com o art. 91, § 1°, alínea a, do

decreto-lei n. 572, de 28 de outub-» de
1941:

A Aldo Fernandes, Capitão da Fôrça Po

licial do Estado, do cargo, em camisão. de

Delegado, padrão U (Delegacia da Ordem
Política e Social), do Quadro único do E;
tado.
A Líbero de Camilo, 2° Tenente da Fôrça

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Abatendo a representação brasileira pelo escore de 2 a 0, a equipe
da ftru.entina conquistou o Campeonato Sul Americano Extra de Fuleboi.
O encontro deu-se no estádio do River Plate, em B. Aires, an'le-ontem.
Ante-ontem. efetuou-se em Joinvile a primeira partida entre 4vai e Caxias, em
disputa do Vampeonato Estadual de futebol, vencendo o segundo por 2 a O.

Policial do Estado, do cargo, em cnmis.sàc, PROVAVEL EXCURSÃO DO - A segunda peleja entre

I
com 4 pontos perdidos; com 17 pontos J)€rdidos;de Prefeito Municipal de Imar�i.

IConceder dispensa: FLAMENGO À BAíA \ Avaí e Caxias será realizada 3° lugar - Figueirense, com 7° lugar - Bocaíuva, com

A Carlos Gomes de Oliveira, da atribuicâc Rio, 11 - O Flamengo deve'-II domingo próximo na estádio da 9 pontos perdidos; 26 pontos perdidos;
que lhe foi 'conferida, por ato de 30 de j a- rá realizar três jogos em Salva- F. C. D.. 4° lugar - Colegial, com 121 8° lugar - Ritz, com 26 pon-
neiro último, de responder pelo expediente dor, em meados de março pró-I - Sábado realizou-se o Cam- pontos perdidos; tos })€rdidos.da Secretaria de Estado dos Negócios d i Fa- -

zcnda. xímo. O gremio rubro-.negro pecnato Estadual de Voleibol 5° lugar --:- Atlético, com 16 Nota: O Ritz classificou-se
A Leoberto Leal, ocupante do cargo dr, vem de receber um convite do tendo o Aventureiro V. C., de pontos perdídos: em último lugar por ter desis-

Cons:lItor Juridic�, padrão Q. (Senetaria da Esporte Clube Baia, para uma! São Ludgero, conquistado o tí- 6° lugar - Paula Ramos, tido de prosseguir o campeo-
Viação, Obras Públicas e Agricultura:, do. excursão á capital do Estado tulo ao vencer o sexteto do �, mato,
Quadr:> Úmco do Estado, da atribuicâo

que!
•

_

lhe foi conferida, por ato de 1° do corrente, desse nome, sendo provavel a Bandeirante B. C .. Em nossa

C R CI bde responder pelo expediente da mesma Secre- aceitação do referido convite. edição de amanhã publicare- inem.a otary u etaria. Os entendimentos só não fo- mos amplo notíciário a respeí- Como todas as quintas-feiras,A Aderbal Alcântara. 2° tenente da Forca ram ence" d d
.

d .

'
, _I t Bing Crosby, que ga-Policial do Estado, da função de Assistente I' _

Il a os �v� o a orga
,

o.
A reuniram-se, dia 7. os rotarianos de

Militar do Secretário de Estado dos Neg0- nlz�çao do caleI?-dano da Fede- - Informam de Chicago que nhou o premio da Acade-
Florianópolis, em mais uma reu-

cios da Segurança Pública. raçao Metropolitana de Fute- provavelmente no próximo dia mia de Artes e Ciências
niâo-almôço, que contou desta vez

Designar: bol. Mas os dirigentes rubro-ne- 1° de março o campeão Chileno Cinematográficas de Hol- ainda com a presença dos convi-Celso Silveira de Sousa. ocupante do cargo d lywood, em 1944, por seu.de Superintendente Técnico, padrão K, tio gros esejam atender o convite de box, Arturo Godói, pelejará dados Rui Stockler de Sousa e Ar-
Quadro único do Estado, para responder pelo do Esporte Clube Baía, e, des- contra Lee Savold numa luta desempenho em "O Bom
expediente da Imprensa Oficial, enquanto du- de que possivel, a delegação se- de 10 assaltos. Pastor", parece estar desti-
lar o impedimento do respectivo titular. guiria na tarde de sábado, 1610S ('AllIPEÕES CAR.IOCAS nado, agora, a levantar o

Nomear: "Oscar" de 1945. Como re-De acôrdo com o art. i», item n, do de- de março, estreando no dia 17 DE FU'_rEBOL
ereto-lei federal n. 1.202, de 8 de abri! contra' o tricolor da "Boa Ter- 1906 - Fluminense. sultado de sua interpreta-
de 1939: ra". 1908 _ Fluminense. ção no papel de um jovem

Carlos Gomes de Oliveira, para exercer, REGISTRADO O CONTRATO 1909 _ Flumtnense. sacerdote em "Os Sinos
em comissão, o cargo de Secretário de Estado •

DE RAMIRO 1910 Bot f de Santa Maria", o popu-dos Neg ócios da Justiça, Educação e Saúde. a ogo.
João David Ferreira Lima, para exercer, Rio, 11 - Deu entrada, on- 1911 - F'luminense. la?" cantor raâio-cinemato-

em comissão, o cargo de Secretário de Estado tem, na F. M. F. o contrato de 1912 _ Paisandú. gráfico encabeça a lista
dos Negócios da '<'azenda, Ra

.

1 dos candidatos qu [o
.

miro, novo guardião do S. 913 América. e . Z
Pedro Lopes Vieira para exercer, em co-

anunciada na noite de 28missão, o cargo de Prefeito Municipal de Fio. Cristovão, sendo o mesmo aceí- 1914 - Flamengo.
to. 1915 - Flamengo. último, para os prémios

1916 - América. correspondentes á última
1917 - Fluminense. temporada. Bing Crosby,
1918 - F'lumímense. recebeu, até açora, o maior
1919 Fluminense. número de votos, em reco-

1920 - Flamengo. nhecimento por sua atua-
1921 - Flamengo. ção em um papel muito
1922 América. parecido ao que lhe pro-
1923 Vasco. porcionou em 1944, o prê-
1924 Vasco. mio mais destacado da
1924 Fluminense. Academia de Hollywood.
1925 Flamengo. São candidatos ao prêmio,
1926 São Cristóvão. também, os atores Grego-
1927 Flamengo. TV Peck, uma nova e bri-
1928 - América. lhante figura da tela; Cor-
1929 - Vasco. nel Wilde (Chopin), Ray
1930 - Botafogo. 'Milland, que tem um belo
1931 - América. desempenho em "The lost
1932 Botafogo. week-end"; e Gene Kelh),
1933 Botafogo. Entre candidatas jernini-
1933 Bangú. nas, figuram três artistas
1�34 Vasco. que já ganharam o prêmio
1935 - América, anteriormente.
1936 - F'lumínense. São elas, Ingrid Berq-
1936 - Vasco. man, Greer Garson e Jen-
1937 - Fluminen.se. niier Jones. A mais catego-
1938 - Fluminense. rizada é Ingrid Bergman,
1939 - Flamengo. que, por cOincidencia, é a
1940 - Fluminense. companheira de Crosby em
1941 - Fluminense. "Os Sinos de SantaMaria",
1942 Flamengo. no papel de freira. Entre as
1943 - Flamengo. películas que contG_:m com
1944 - Flamengo. a maior probabilidade de
1945 - Vasco. vitoria, estão: "Ancoras le-
Resumo: vantadas", da MGM: "Os
Flumi!n.ense: 13 vezes. Si1_tos de Santa Maria", da
Flamengo: 10 vezes. Paramont: «Lost Week-
Botafogo: 6 vezes. end", da Paramont: e duas
América: 6 vees. oufiras ainda sem titulos
Vasco: - 6 vezes. em português, da Warner
S. Cristóvão: 1 vez. Brothrs e da United Artis-
Paisandú: 1 vez. ts. As cedulas de votação
Bangú: 1 vez. serão enviadas pelo correio,A COLOCAÇÃO DOS CLUBES aos no1)e mil membros da

QUE CONCORRERAM AO ÚL. industria cinematográfica,TIMO CERTAltIE DE em onze de fevereiro proxi-
, AMADORES mo N d' t deBernardo Berka, Guarda·L.vros do 'dente·

1 ° ,

. O za se e março,
pio dos Funcionários Públicos do Estado, para

- lug�r - AVal, com 2 será anunciado no Teatro
substituir O respectivo Diretor interino, ""-I pontos perdidos; Chinês, de Hollywood, o re-
quanto durar a ausência dêste. 2° lugar - Caravana do Ar, sultado do grande pleito.

.r ianó polis.
Lúcio Corrêa para exercer o cargo de Se

cretário de Estado dos Negócios da Segu
rança Pública.

Leoberto Leal. para exercer I em comissão,
o cargo de Secretário de Estado dos Negócios
da Viação, Obras Públicas e Agricultura.
Pedro Bittencourt, para exercer o cargo de

Prefeito Municipal de Imarui.
De acôrdo com os arts. 12 e 15, item T, do
decreto-lei n, 572, de 28 de outubro de
1941 :

art. 45, e seu parágrafo único, do decreto
lei n. 614. de 2 de março de 1942:

Manoel Henrique de Assis, no cargo de Es
crivào de Paz, vitalício. do distrito de Penha,
município e comarca de I taj ai, com o provento
que por lei lhe competir.

T01'11-Q1' sem cieito :

O decreto de 3 de novembro de 194>, que
removeu Ernestina Pó ...·oas, ocupante do cargo
da classe D da carreira de Enfermeiro-Visita-

C�r1�s da Costa Pereira, para exercer, em dor. do Quadro único do Estado, do 40 d.is
-comissao, o. cargo de Secretário: padrão Q. do tr'ito-sanitàr io, com sede em Tubarão. para o
'Quadro úruC() do Estado (Gabinete do

Inter-!30 distr ito-sanitário com sede em Blumenau.
ventar), Decretos de 8 de [euereiro de 1946

Portaria de 7 de [euereiro de 1946 O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE IO INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE 1, Nomear:

C<m�edl!f' licença, em Imwrogaçoo' t De acôrdo Com o art. 15, item III, do de.
De acordo com o art. 42, do decreto-lei .n. : creta-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

�14. de 2 de m�rço de 1942, art. 144, Clovis Viegas para exercer o cargo de En-
item I, art. 146, rtem I, do decreto-lei n, carregado de Expediente e Contabilidade, pa-572, de 28 de outubro de 1941: drão K, da Diretoria de Estradas de Roda-A Herculano Carneiro de Farias, Escrivão, gern, criado pelo decreto-lei n. 109, de 30 de

vitalício, de órfãos, Ausentes, Provedoria e janeiro de 1946.
Resíduos, da comarca de Caçador, por cento
e oitenta dias, e a contar de 15 de janeiro p,
findo.

Mário Gonçalves} ocupante do cargo da
classe E da carreira de Auxiliar de LatI0ra-.
tório, do Quadro único do Estado, do 4& Jjs�
trito·sanitário com sede em Tubarão, para
o Pôsto de Saúde de I taj ai.

Decretos de 7 de fevereiro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de março de 1940, combinado
com o art. 32, do decreto- lei n. 614, de
2 de março de 1942:

Aimoré Escaravaco, para exercer, com atri
buição de fazer reconhecimento de letra e fir
ma, o cargo de Escrevente Juramentado do
Tabelionato de Notas e Registo de Imóveis da

De acôrdo com o art. 15, item III, do de
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de IH!:

Helena Cunha para exercer o cargo da elas.
se C da carreira de Atendente, do Quadro
único do Estado, criado pelo decreto·!ei n.

1.339, de 28 de maio de 1945, para ter exer

dcio no Centro de Saúde de Blumenau.

comarca de Urussanga, cujo serventuáric vi�
talicio é João Carllso Mac Donald.

Torna.,. sem efeüo:
O decreto de 4 de fevereiro de 1946, qUe

!\posentou Maria Pereira Grottmann, na fun.
ção de Operador, Referência V, da TNM :lo
Deplrtamento Estadual de Estatística.

Decretos de 9 de fevereiro de 1946
O IXTERVENTOR FEDERAL RESOr,vL

Remover, Hex-offi-cio"_':
De acôrdo com o art. 71, item I, do de
creto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 C·

De acôrdo cdm o art. 169, do decreto·lei n.

431, de 19 de março de 1940:

Boleslau Wojcieckawski para exercer, vita·
liciamente ,o cargo de Escrivão de Paz do dis�
trito de Colônia Vieira, município e comarca

de Canoinhas.
.

o Interventor federal, tendo em vista o que
eonsta do processo n. 2.592-1945, da Secreta
ria de Estado dos Negócios da Justiça, Edu·
eação e Saúde, resolve

Aposenta.r:
De acôrdp com o ar!. 188, item I, do de
creto·\éi ·h. 572, de 28 de outubro de 1941,
art. 45, e seu parágrafo único, do decreto
lei n. 614, de 2 de março de 1942:

João Júlio 'Medeiros, no cargo de Oficial de
Justiça, do nlunicípio e comarca de Tubarão.

.

com o prO\'ento que por lei lhe competir.
O Interventor federal, tendo em vista o Q,ue

consta do processo n. 2.i16·1945, da Secreta
ria de Estado dos Negócios da Justiça, Edu.
cação e Saúde, -resolve

Apose11.ta1', u�%-officion:
De acõrdo com o art. 188, item I, do de
creto·lei n. 572, de 28 de outubro de 1941,

Urbano Heil, ocupante do cargo déiL' c1as�e
E da carreira de Auxiliar de I;ahoratól'lO,
do Quadro único dG Estdao, do 3° distntc
sanitário com sede em Blumenau, para o La
boratório Central do Departamento de Sa:..ide
Pública.

tur Brasil Viana e do visitante Má
rio Mafra.
A convite do Presidente é has-

tiado o Pavilhão Nacional, pelo vi

sitante Mário Mafra, acompanha
do de uma salva de palmas pelos
presentes. A seguir é feita aos con

vidados a auto-apresentação. O
diretor do Protocolo, após, faz a

apresentação dos convidados e do

visitante, pedindo para êles signi
ficativa salva de palmas.
O companheiro Secretário proce

de à Leitura elo Expediente, Em

seguida, com a palavra, o convida
do Tte, Rui S. de Sousa lê sua pa-

Ilestra que versou sôbre o tema "A
cultura física e sua importância",
,sendo ao finalizar calorosamente
aplaudido. Segue-se a palestra do
convidado Artur B. Viana, intitu
lada "Caixas Econômicas".

I
Pedindo a palavra, o visitante

Mário Mafra diz que, quando da

I passagem por Rio do Sul do Go
vernador do Distrito, êsse achou
de bom alvitre, pelo efetivo pro-
gresso dessa, comuna, fundar-se ali
um RC para incentivar o compa
nheirismo e a boa vontade entre
os seus habitantes. E, como ha
bitante daquela cidade, reforça o

convite já feito por telegrama do
comparecimento dos rotarianos de
Florianópolis, à inauguração, dia 9
do corrente. do Clube ali fundado
e, por certo, ter-se-á a impressão
do ambiente verdadeiramente 1'0,·

tário que ali deverá reinar.
O comp. Presidente diz que mai�

uma vez Rotary deve sentir-se or

gulhoso, pois, como se sabe, foi o

companheiro Ddo Deeke nomeado
para o alto e honroso cargo .de In··
terventor Federal do Estado. De-

signa, por isso, uma comissão afim
de recebê-Io, quando de sua chega-
da do Rio à esta CapitaL
Depois de tecer comentários em

torno da palestra do convidado
Rui S. de Sousa, o comp. T!)lenti
non anuncia também estar de pa'·
rabens o comp, Flávio Ferral'i, por
mDtivo de sua recente nomeação à
direção da Academia de Comércio.
Após a leitura do Programa de

Palestras para o corrente mês, e,
o agradecimento pelo Presidente
da presença dos convidados e visi
tantes, bem como pelas palestraS
proferidas, é descerrado o Pavilhão
Brasileiro, pelo convidado Tte.
Rui S. de Sousa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ira Tênis Clube - Dia
do
/ notavel

Dia

13, quarta-Ieira, às 20 horas, Serão Musical
pianista catarinense senhorita Adelaide Moritz e de

quintento de cordas da Orquestra Sinfônica.
16, sábado, às 22 'horas, Grande Noitada Carnavalesca ..

com

umconcurso

Reuntr-se-êo esta semana

VITOR MORITZ E SENHORAVida Soe-I-ai l'IH�}��Vi?J?�i�b:!��O rnt;!!!!!��
feira dos 'trabalhos da Comissão de Inquérito, que vai apurar
as responsabilidades do trabalhista Hugo Borghi no financia-

· ANIVERSÁRIOS:
menta do algodão, um matutino ouviu o presidente da Co-

MENINO I)JALMA PINTO missão, almirante Frias Coutinho, que declarou: - "Real

Festeja, hoje, o seu 10 aní- mente, a Comissão já se encontra completa e seus demais

versário natalício o inteligen-
membros já se apresentaram a mim, a fim de iniciarmos nos

te menino Djalma Coelho Pí.n-
EO trabalho. Creio que faremos nossa primeira reunião na pró

to, querido filho do nosso con-
xima terça-feira, uma vez que tudo se acha preparado, para

terrâneo Frederico Coelho Pin- isso, no Ministério da Fazenda".

to, comerciante, e de sua exma. Interrogado se havia alguma instrução, nesse sentido,
espôsa, Antoninha Nogarete

disse o almirante Coutinho que "não há nada de particular;
Pinto. Por esse motivo o me-

vamos cumprir á risca o que estabelece o decreto que criou a

comissão."nino Djalma oferecerá aos

seus ami.guinhos e parentes !!I_::a__;;;;..;;.iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii-- _

uma festinha em sua residên-

participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o nascimento de sua filha ELIZABETH.

Florianópolis, 9 de Fevereiro de 1946.

---.--------==�======================================�

Declaração
Declaro a quem interessar possa que, nesta data I deixei

por mrnha livre e expontânea vontade, o cargo de gerente da
cA Soberana», pertencente à firma Moritz & Cia., desta praça.

Ftorianópo iis, 11 de fevereiro de 1946.

(8) ALCIDES ROSA
MORITZ & CIA.De acôrdo:

da. CREDIARIO «KHOI»
500 milhõesPt�re!!áttd�m�,lI!e014

horas dia 12 na Capital. Baseando-se nos pedidos de
T : em geral instável, informações recebidas de vá-

ain sujeitos a chuvas e tro- rias partes do mundo, a Socie-
voadas. dade de Fabricantes e Vende-
Temperatura: Estável. dores de Automóveis, da Grã-
Ventos: Variáveis, com raja- Bretanha, calcula que a índús-

das frescas. tria q.utomobilística inglesa
Temperaturas extremas de pode contar com um mercado

hoje, foram: Máxima 32,1 mí- que se aproxima dos 500 mi
nima 24,4. lhões de libras, isto é, uma ci
Previsões para o litoral de fra de vinte e cinco vezes maior

Santa Catarina e Rio Grande que ototal das vendas registra
do Sul: Tempo em geral ms- das em 1938, o ano que prece
tável sujeitos a chuvas e tIO- deu á guerra.
voadas em Santa Catarina e Somente um grupo brítâni
nublado no Rio Grande do Sul. co, o "Rootes Group", recebeu

A. d I
Ventos variáveis, com rajadas pedidos de informações do ex-

ln a sem 50 Ul!a-o frescas em Santa Catarina e terior - ainda antes mesmo

, �. de sul a leste no resto da cos- de suspensas as hostilidades -

Rio, 11 (Via aérea) - Continúa sem solução a gréve dos ta. relativos a futuras encomen-

operários da Otis Elevator, desencadeada ante-ontem, em vir- das de cerca de 60.000 veícu-
tude de ter aquelaemprêsa se negado a atender às reivindica- Cl-ne Odeon los, inclusive automóveis de

ções dos seus empregados sôbre o aumento de salários. Os passeio, ônibus e caminhões.
Defluí, hoje, o aniversário grevistas, querendo resolver o impasse, têm tomado várias íni-

. Fones: 1587 _ 1602 Esse interêsse dos compra-
natalício, da exma. sra. d. Ma- cíatívas, mas os representantes da Otis se mostram írredutí- ás 71/2 horas dores do exterior se manifesta
-ria Conceição Fragoso, mui veis, evitando entendimentos a respeito do assunto. Um drama emocionante ba- sôbre todos os modêlos de au-

digna espôsa do sr. João Li- seado nos heróicos feitos dos tomóveis britânicos, desde o

Ilhares. Quebrou a praxe Lana Torner festejou batalhões de Construção da pequeno "Hillman", de 10 HP.,
'*' Armada Americana. até o "Humber", de 27 HP. -

Festeja, hoje, mais uma prí- Rio, 11 (Via Aérea) - seu aniversàrie DO ROMANCE DOS SETE MARES há pouco adotado otícíalmen-
mavera, a gentil senhorita Ma- O sr. Getúlio Vargas, foi o

Q
com te pelo govêrno britânico, pa-

rilda, dileta filha do sr. Prof. presidente mais trabalha- « nitandinba» John Wayne - Susan Hay- ra servir aos seus representan-
Eduardo Pio da Luz. dor; o sr. Arthur Bernar- _ ward - Dennís O'Keefe tes diplomáticos nos países es-

..
des, o mais elegante e Ó Rio, 11 (Via aérea) - Lana Romance! trangeíros.

Fa anos, hoje, o sr. Domin- mais afável, e o sr. Was- Turner comemorou, ontem, o Ação! Segundo á opinião de um

gos de Freitas Noronha, fun- hington Luiz, O mais im- seu 25 aniversário, oferecendo, Aventuras! técnico na matéria, a extraor-
eionárío público aposentado. perturbável. Isso foi dito no Holtel Quitandinha, em Pe- No programa: dinária procura que se vem

JOAQUIM VAZ por alguém autorizado a trópolís, um "cock-taíl aos

re-ll)
- Esporte em marcha registrando pelos carros ingle-

Transcorreu ontem mais um dizê-lo, ou seja, pelo sr. I presentantes da imprensa. A- n. 14 Cinédia. ses de tipo pequeno, como o

natalício do estimado e mui Amancio José Santos, que firmou, em entrevista que con- 2) - Fox Airplan News citado "Hillman", de 10 HP.,
prezado sr. Joaquim Vaz, resí- trabalha há 32 anos no ca-

I cedeu, que prefere Bette Davis 28x6 Atualidades. é devida em grande parte ao
dente em Estreito. Chefe polí- tete, onde chegou como entre tôdas as estrelas 'do cí- Preço: Cr$ 5,00 - 3,00 - fato de terem sido êsses carros
tico de inestimável valor pelo chefe da portaria, e que, nema, e Clark Gable entre to-I 2,00. largamente empregados du-
P. S. D., muito tem-se salienta- pelo sr. José Linhares, foi dos os "galãs". Adiantou que Censura: rante a guerra, nos terrenos
do na luta pela democracia no nomeado ajudante da Cai- já está ensaiando o samba, pa-! "Imp. 14 anos". mais difíceis dos vários países
solo pátrio. Ao distinto aniver- xa de Amortização. Acre8- ra dançá-lo no carnaval do Rio. I CINE IMPERIAL onde operaram as fôrças brí-
saríado os parabens dos seus centou que o presidente Fones: 1587 _ 1602 tânicas e aliadas, quando os

· amigos e admiradores, e votos Gaspar Dutra, quebrou a ás 7 1/2 horas mesmos oferecem mum mag-
para que essa data se reprodu- praxe, trabalhando aos sâ- O ESTADO eftCOft.. I nífico testemunho da exce-
za por longos dias de sua vida. baâos, á tarde. Ira-se à venda na Jeanne Crain - Lon Mc. Allis- lência do seu fabrico e da ex-

• ter - Edmond O'Brien - Al- trema .resístêncía do material
Viajantes:

. VENDEM-SE banca de Jornais lan Baxter nele empregado, a par do fun-
Sady Schmidt cBeck» I em cionamento sempre regular,Pejo avião da Cruzeiro do Sul,

· aegue hoje para Curitiba o .1'1'. Móveis de Quarto ENCONTRO NOS CÉUS dos seus motores.

Sady Schmidt operoeo gerente do. Tratar na chácara Espanha, Um filme que você não es-
· Sucunal da a:Columbia» - Cio. de

com o snr. Oscar Pereira. As ro.·v·lnd·lcaço-es quecerá!; Seguroa de Vida para oe E.tados ti

I
IIdo ParanáJ�ã�' Cs;���a. Modificações' . dos I·orna listas Continuação do gigantesco

Acompanhado de lua exma. snI'Q ,
seriado!

da. Elsa Linhare. Senna, encon· DO Exérc·.to profl·ssl·onal·s O TERROR DOS ESPIÕES
· bQ-se em Florianópolis. procedente com
de Curitiba. onde re.ide atual-
mente. o no••o conterroneo enr; Rio, 11 (Via Aérea) Rio, 11 (Via Atrea) Kane Richmond - 9/10 eps,
10&0 Senna. gerente da concei- Noticia-se que serão feitas A diretoria do Sindicato No, programa:
tuada Coa0. Braai!. naquela cidade. algumas modificações no dos Jornalistas Profissio'_ Filme Jornal
ss. 93 .. que, em FlorianÓpOli., b O l Preços:

, �ontom com grande número de Exército, reue. genera nais, do Rio, esteve no Mi-

ul'Qigo .. , têm sido muito cumpri- Castelo Branco irá chefiar nistério do Trabalho, sen- Cr$ 2,40 (único).
znerrtodee. a Camisão Müitar de Com- do recebida pelo sr. Ne- Censura:

�Ó8 desejamos-lhe feliz eatada pras, com sede em Was- grão de Lima, que mani- "Imp. 14 anos".
em sua e nO.lla terra.

t al z' f t
.

ti PRóXIMO C An'TAZhing on: a gener eno- es ou a sua sutipa ta pe- .n..n;

bio da Costa, ficará no co- las reinvidicações da elas- Amanhã - ODEON - 5,71/2
mando da la Região Mili- se. Dentro de alguns dias Warner Baxter - Wallace

tar, em substituição ao ge- o Sindicato concretizará, Beery - Mickey Rooney
neral Cesar Obino, ao qual em minucioso memorial, NAVIO NEGREIRO
caberá a chefia do Estado- todos os pontos abordados Um filme eletrizante e reple-
Maior do Exército. na conferência. I to de aventuras!

Deflui, hoje, o aniversário
natalfcío da exma. sra. d. Es
meraldina Santos.

Faz anos, hoje, o sr. Nestor
Teixeira.

Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n> 5,

junto à Redação do .o Estado-.

Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício da exma. sra. d.
Eulalia B. Silveira, dd. espôsa
do sr. Gustavo Silveira.

Rio, 11 (Via Aérea) - As comissões executivas nacionais
do P. S. D. e da U. D. N., reunír-se-âo na próxima semana, em

Assembléia, com a participação dos seus respectivos membros.
Festeja, hoje, mais um aní- Espera-se que sejam debatidos os principais problemas políti

versário natalício, a exma. sra. CDS do momento e a orientação a ser seguida pela Assembléia
d. Maria Silveira de Sousa Di- Constituinte.
giacomo, dd. espôsa do sr. Ra-
fael Digiacomo.

.

;;

*

A data de hoje assinala o

aniversário natalício da exma.
sra. d. Olímpia Dias Silva, dd.
espôsa do sr. Aprígio Silva.

*

DFB.

Será doada ao

Exército

Ivo Noronha
O snr. Ivo Noronha, viajante dos

Laborat6rios «PIAM», chegou do
- Norte do E5tado depois de demo.
rada e produtiva viagem.

-A S.S., apresentamos boa. vin
doa.

Rio, 11 (Via aérea) - Pelo
ministro da Guerra foi desig
nada a Escola Militar de Re
zende para guardiã da espada
de ouro que pertenceu ao ge
neral Osório, ofertada ao Exér
cito pela família do mesmo.

Determinou o ministro que a

entrega da espada será feita
com o maior brilhantismo pos
sível, em Rezende, no próximo
dia 24 de maio, quando trans
corre o 8° aniversário da bata
lha de Tuiut:í.

•
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o HOMEM
Há cerca de 250 anos, um uma brecha par onde passa

italiano, de nome Borelli, es- ram as primeiras unidades de
creveu um livro sóbre a vida assalto.
animal, descrevendo como tra- Se esse trabalho não tivesse
halham os ossos do homem e sido realizado, o "Dia D" pode
de outros animais, tal como as ria ter sido um fracasso. Na
peças de u'a máquina em mo- dando a vários metros de pro
vimento. Nessa obra o autor fundidade, rebocando peque
ressalta a semelhança entre o nos bótes de borracha que se .

homem e a rã, demorando-se mantinham à flôr das águas,
longamente nesse estudo com- carregados de explosivos, os
parativo. Como resultado des- encarregados desse serviço a
se exame, ideou pouco depois bordaram os gigantescos obs
um aparelho com o auxílio do táculos que os alemães acredí
qual o homem poderia perma- tavam capazes de reduzir a cá
necer submerso na água du- cos por detrás dessa formidá
rante longo tempo. Não há ves- vel muralha de proteção e es

tígios de que esse aparêlho te- peravam confiantes, ao lado de
nha sido empregado prática- suas metralhadoras. Cinco ho
mente, mas sabe-se que foram ras antes da chegada das prí
feitas várias experiências, com.meiras unidades de invasão,
grande êxito. 'cêrca de 3.000 desses obstácu-
A propaganda alemã fez los submarinos já não exís

grande atoárda em tôrno de tiam. Desapareciam aos olhos
seus "homens rã" - cópia da dos soldados inimigos, sem que
invenção italiana, e não cria- pudessem compreender o que
ção do gênio nazista, como a- estava acontecendo. Viam ape
firmavam. Os jornais alemães nas uma pequena coluna de
publicaram inúmeras fotogra- água e uma série de borbulhas
fias e largas descrições desse na supertícíe do mar. Foram
invento, quando pretenderam também destruidos assim, os
fazer voar pleos ares a' ponte campos de minas. Os "homens
de Nijmegen e as represas de rã", em seu grotesco traje de
Antuérpia, embora ambas. as péle de elefante, com as cabe
operações tivessem fracassado. ças metidas em um aparêlh.oAté há pouco ninguém sa- que lhes permitia respirar, Ií
bia que os ingleses também ti- cavam cêrca de noventa minu
nham seus "homens-rã", que tos debaixo dágua e depois de
operaram com grande sucesso cumprir sua missão, regressa
durante a guerra, embora na- vam sob o mesmo sigilo 2 com

da fôsse permitido dizer antes as mesmas precauções com que
da terminação da luta contra haviam chegado.
o Japão. De nada valeu aos alemães
Quando o poderio alemão es- reivindicar um invento que

tava alinhado por detrás da não lhes pertencia, quem dele
Muralha do Atlântico, esperan- se utilizou,

•

e com absoluto
do que os aliados atacassem, os êxito, foram os britânicos, que,
homens-rã britânicos destrui- entretanto, não pretendem ter
ram 3.000 obstáculos de defesaj sido os inventores desse méto
nazista submersos, abrindo do.
...................._......... ..

Dr. H. S S.

Laboratório
(Iínico

RUA JOÃO PINTO, 2S
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Elltodo

Florianópolis
Med"mil ParOl. Narbal Alns de Souza
Fann. L. da Cosia Iria

Exame de sangue. Exame para verHic.ação
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificação da gravidez, Exame:<ie eaca1'1'o.

Ex.me para verificação de doençaa do
l)8le. boca e cabelos, Exame de féze.,

Exame de secreções.

I
Jlutovaccinas' e transfusão de sangues,
E.xame quúnico de fal'inhas, bebida.

café. água8, etc.
�--------------I------------I----.

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Auunto.: Juridicos·- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
COI\8Ulte no.sa Orqanização ontes de se decidir pela com

"ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer•

empreea ne.te "todo �
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO ...

-

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

Sedas Ccsímírcs e Lãs

CASA S:".TA. aOSA
ORLANDO SOA RPI1J·LL]

Boa �oBSelbeiro Mafra. 36 - Ioje e sobreloja'- Telefone 1514 (rede interna)
Caíxa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scerpellí» --- Florianópolis

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moretra & ela ..

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

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

.............................................

.WICO...

·

.•• a última

palavra em MAGNETO!

DESDE os mototores usados em

fazendas aos mais possantes moto-
-- res de lancha, WICO é o magneto-

escolhido para a garantia de um

funcionamento perfeito. WICO ...

a última palavra em MAGNETO!

-

lUil:1 F. B,R,lfifiiES& FILHOS
,

RUA EVARISTO DA VEIGA a3·B - RIO DE JANEIRO

STOP_Ul_ 2

ESCRITÓRIO JURíDII;O COMERCIAL
(Com um Depawtamento Imobiliário:)

Vell.das de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: clr. Eli�iário de Camar:go Branco

ADVOGADO
Rua Fr�i Rogério, 54 - Fone 54 - �aixa Postal 54

•

Endereço teletn'áfico: "E.tíbranco" - Laíes - gt.. Catanna

Copynghl da

The NAVE roo HlA8D lln€.
I

I
I 1 .. que em pleno gelo antártico, a

quase SO gr-aus �e latitude sul, exis
, te um vulcão ativo de ruais de 4.000

metr.os de altura, o "Erebus".

2 ... que as galinhas que recebem

uma alimentação de grãos Ungidos
de cinza e de azul não tocam nos

azues 'antes de terem comido todos
os cinzentos.

3 ... que os incas do Perú tinham

cirurgiões capazes de executar per
feitas trepanações, demonstrando os

crânios descobertos que os pacien
tes sobr-eviviam por muito tempo �

tais operações.
4 .. que as únicas nações do rnun

do que ainda 'não adotaram o divór

cio são a Itália, .Q Brasil, o Para

guai, 3 Colômbia e a Espanha, sen
do que nesta última já vigorou
aquela lei durante o período da re

pública.
5. .. que, durante o último mês

de vida intra-uterina, o pêso do
feto humano cresce á razão de 1

por cento por dia; e que se o au

mento continuasse .na mesma pro

porção, até o fim do pr-imeiro amo

Oé' vida a criança pesaria quase 90
qui los.
(i. .. que, no mundo antigo, era

tão escassa a produtividade do tra

hal ho humano que as cidades, para
manterem seu esplendor, necessita
vam de enorme área, de expoliações
exaustivas nos territórios domina

dos e d@ presença do imenso eon

tingente de escravos: e que, para

exemplo disso, temos a amena e

agradahi lissima vida dos 90.000 ci
dadãos da democrática Aterias, a

qual era sustentada pelo trabalho

penoso de mais de 370.000 esora-

vos.

AdaoiaIIe RepreHntagé)ee em

o-J
Matriz: Flol'ian6po II.
Rua João Piato i n. S
Caiza Postal. 31
Filial: Cl'hCÍúma

Rua Floriano PeilrotO••/n
(EdU. Pl'Ópnó).

Te1evramcu: '"PRIMOS"
Aqent... u_ principal.
l!ftunlcl:C!b do Eetad.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitarão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUl,TõRlO - Felipe Schmi
d t, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDJJ;NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TElLElFONES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cio
r-urg ia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSULTõRIO: R. João Pinto 7
Diárianlente das 15 às 17 horas.
R.ESIDil:NCIA: Almirante Alvim,

36. }llone 1\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Servif'os de Clínica Infantil da
Assístêncra Murucipal e de

Caridade
CLíNICA �IÉDTCA DE CRlA:.\'ÇAS

ADULTOS
CONSUI,TóRIO: Rua Nunes l\1a
ehado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊXCIA: Rua Marechal Our
lherrne. s Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

etonal de Medicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psfquâ tr íco do Rio na Capital .F e-

deral
CLiXICA l\[f;DTI"A. - DOE:'-<ÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

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

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

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

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

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, 110

Rio de Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGAN'TA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPORINO (lã·
bio e céu da bôca fendidos de

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

15 às 18 horas
RUA NUNES MACHAD& N. 20 -

Fone 1447

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - ALTA cr
RURGIA - MOI,ÉSTIAS DR SE·
. . .. NHORAS - PARTOS .,

Formado pela Faculdado de Medí-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
Tios anos do Serviço Cír-úr'g íco do

Prof . Al íp'io Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bi
liares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas.' Var rco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

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

raiso). Te!. 1.5S8.
RESID1l;NCIA: Rua Esteves Jl1.

nior. 179: Te!. 111 764
-

PlACOS •

AN�ICOS
TOMEM

filhl CmsItJi

I'

�

...... - ....• .. UE .... __.....u

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAIA-
F..dada e. 117. - Sé",: I A I A
INCENDIOS 11: T:&ANSP�KTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245;30
142.176,603,80

c

Sinistros pagos nos últimos lO anos

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401.306,20

�."" .. """." .�""". '"�"" ."""""""

fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do.
visita antes de efetuarem suas compra•. MATRIZ em

Higiene e alimenta
ção dos suinos

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

,lHJ}:r;mll1!\ilâB

As medidas higiênicas e a ali
mentacão abundante e sadia
tê+ a 'maior ímportancía no

Isucesso de uma criação de sui
nocultores do Brasil, que po-
dem orgulhar ...se de criar com

___ .,_"_ , -

, .JI.JI ,,, .,:r.. u.,:r.íJrjf(j 'íft.T ' T_ _ iI!IfiII hígíene. Alimentação deficien-
.1.. te e insuficiente, instalações

DR. NEWTON D'AVILA péssimas ou ausencía total

Operações _ Vias Urinárias _
delas são o que mais se vê na

Doenças dos intestinos, ré to e criação de porcos. Portanto, o
anus - Hemorroidas. Tr-a tarnen- -

to da colite arnebiana. oposto é que devemos aconse-
Fisioterapia - Infra vermelho, Ih

.

t I
- EConsulta: Vitor Meireles, 28. ar; ms a açoes adequadas, smprega-se com vantaz«mpa-

Atende diariamente às 11,30 ns. bem arejadas, construidas de Ta combater 6S trregulartdades
e, à tarde, das 16 ]1,;. em diante

Resid: Vidal Rumos, 66. modo a permitir desinfeccão e das funções pertónicas dos se-
Fone 1067 "

b É I
____ limpeza completas e taceís: ti or8S. ca mante e rezuíador
DR. POLYDORO S. THIAGO agua canalizada, separação I deSS8Q funções.
CUXICA JlfÉDIC.'\ EM GRRAL dos suinos de acordo com a fi. 'I FLUXO-�EDATINA, pe lr. 8UtI
Doenças do coração, pulmões, fí-
gaclo, estômago, intest inos rins e nalidade econômica e pela ida-I comprovada t>ficácia, é muito re-
demais orgãos internos d� adultos d terníd d

.

1 I ceítada. OPVtl ser usada com
e cr-ianças !?' ma er.nl a e. e .ISO amento

I
COXSULTõRIO: Hua Fernando sao medidas índispensaveis,

I
confiança.

Machado, 16 ('� SCOXSULTAS DtARlAMJENTE: alem de alimentação

apropria-I..
Sd·;.-:_ FLUXO- ED.ATINA enCOrt"'b-t!e

das 15 ás 18 horas MAEJUJSIDÊNCIA: Av. Trompowski, da e farta. ,) em t('OI1 parte
62 - Fone Manual 7GG O isolamento para todos aní-]
DR. MADEIRA NEVES mal recem-adqujrírío é indis-]

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

�Iédico especratista em DOENÇAS pensavel, no minímo de 2 se-!
DOS OLHOS it

.

tCur-so de Aperfeu-oamen to e Lon- TI1anaS, para eVI ar a ln redu-
.ç;a.f,át,ca no RlO ele .Inn o lro cão da peste suína na críacão
f o:.\:srJ./l' ..\S _ Peja a rnan nu: c> - a.Ja .

diBrialllen. te cla, lO.�O às l� i1S. à. Os empregados de granjas Vi-It.H(," excepto aos ,,,b300s. das 1 ..

I
'- h d:'i�, Hi �ora,. __ ,cossn.:rú"lO:
zinr as

..

011 e gras�e. a

doença,,'J! ..
n J080 p. !lHO L. 7., ,:Ob1800 -I ::l'S castradores e visitantes cu-}- nne: ] . .J61 _ Restdé nr-ta: B.ua � . .)i.. '

.... l

Presidente Coutinho, 58 ríosos deverão ser evitados.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN Convem estabelecer um peque- I
:\i<'-<:lic:o do Centro de Saúde e Di- no tanque 'com cal extinta pa-I
ret.or do Hospital "Ner êu Ramos" ra a desinfecção obrigatoria ICLINICA MÉDICA ele adultos e -

crianoas ,dos calçados das pessoas que
co(�ft��'l��R�c;:nf�jta�f:j�'C�i.14 pretendem visitar ou percorrer
CONSULTA��in:ao:')4 às 6 horas

a criação. A desinfecção 'por
RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, meio de agua fervente e, pTOS-38 - Fone: manual 812

teríormente, por criação com jDR. BIASE FARACO agua de cal contendo 2 a 3 %
Médico - chefe do Serviço de de soda cáustíca contitue a me

Sifilis do Centro de Saúde
DOr:NCAS DA PELE - SíFILIS lhor maneira de desinfetar as

AFECÇõES URO-GENITAIS in t I
-

ADE AMBOS OS SEXOS - RAIOS 1 s a açoes. vassoura de fo-
INFRA - VERMELHOS E ULTRA- go é eficiente tambem. ComoVIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. medidas gerais também devem

Felipe Schmidt, 46 it
.

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648 eVI ar os criadores deixar ani-
mais mortos desenterrados
convindo queimá-los ou, então:
enterrá-los profundamente e

cobrindo o cadavel com cal. Ja
mais atirar animais mantos em
cursos dagua, pois está é uma
das maneiras pela qual se dis
semina a mortífera peste suína.
Não remeter para o matadouro
os suinos que se apresentam
doentes ou do lote onde ocorre
ram algumas mortes suspeitas,
porquando e concorrer anti- CURSOS:

paeríotícamente para a propa
gaçao de uma doença de efei
tos tão graves sobre a econo
mia. E' desaconselhavel ali
mentar a criação com lixo ou
com lavagens que tenham res
tos de carnes de suínos de pro
veníeneia desconhecida.
(Da revista "Vitoria", S. Paulo)

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

Fabricante e distrihuidores da. afamada.a corr- I'!fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões, morins e aviamentos
para alfaiQ.te.. que recebe diretamente das

II melhore. Snr.. Comerclant.s do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. -,FILIAIS em 'iBlumenau e Lajes.
--------------._-----------------------------._--------.------------------�

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

r

ODIN

�j
lH f RECOIl6ERDll �

Academia de Comércio de
Santa Catarina
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)

ANO LETIVO' DE 1946
Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (1° ano)
Contador (2° e 3° anos)
Ciências Econômicas.

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 1° a 15 de fevereiro
Exames de 2a época - de 1° a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências

.

Econômicas - de 2 de janeírn a 10 de fev.
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 As
19 HORAS.

I Panair do Brasil S.A.
HORÁRIO

A partir do dia IOde fevereíro de 194:6
2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto AlegT�)
'laS. e domlng'os e Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)
-

7
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ASSUMIRÁ, HOJE� ÀS 10 HORAS, NO PALÁCIO DO GOVÊRNO, O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DA CAPITAL! O
SR. t:ORONEL PEDRO LOPES VIEIRA.

Madrid, 11 (United) - O ge
neral Franco, em discurso pro
nunciado durante a visita que
fez à cidade de Sogovia, reite
rou ao mundo o testemunho de
que a Espanha deseja manter
o seu atual sistema conserva

dor e capitalista e combater a

ideologia. comunista.
Declarou, também, que si as

potências mundiais não estive
ram de acôrdo com suas ideias,

'._-----, -

Florlan6polb, 12 (je Fevere.R) de 1946
,-----�--------'-_._.

FRANCO AMEAça ISOLaR A ESPANHa
sões qUe tomem os outros,
países.
Não mencionou, especial-

mente, as críticas feitas no ex

terior sôbre Q regime espanhol,
porém. evidentemente, referia
se a Organização das Nações
Unidas.

O general Franco reiterou a

oferta a todos os espamhois "de
boa fé" para que regressem á
Espanha.

a ESI>anh31 está disposta. a en

cerrar-se em suas fronteiras e

viver isolada.
Uns 15.000 segovainos escuta

ram o discurso de Franco, que
foi breve e, ao que parece, im
provisado.
Franco afirmou que a Espa

nha estava disposta a continuar
o atual sistema de govêrno,
sem se preocupar pelas deci-

---�--------------------------------------

RIO BRANCO� IJornallsta Batista
LINCOLN, E�I�ON I PereiraNa data de ho ie \}2-2-912), I

faleceu no Rio de Janeiro, Para a Capital Federal se

o Barão do Rio Branco, o guíu, ôntem, via aérea, o nosso

grande chanceler brasileiro, prezado confrade, jornalista Itambém glória das letras na- Batista Pereira, presidente da
cionais, e membro fundador Associação Catarinense de Im
da Academia Brasileira de I prensa e d�n��mico diretor da
Letras.

!
Imprensa Oücíaí do Estado.

E nasceram, a 12 de Leve- I
..

reiro, os cidadãos americanos O t d :"J é
II

Abraão Lincoln e Tomaz Edi- epu a o (tog riO
san, político de renome uni- V.

·

versaI o primeiro, e inventor- lelra
_ icientista o último. Nesta redação, em visita deiGlória ao brasileiro e gló- d�spedi?�s, esteve o sr. dr. Ro-

ria aos americanos! gerio Vieira, destacado elemen-
- ,,- -

á
to político do P. S. D., e depu-

W talar para reassu- tado federal recentemente eleí-

trabalho· E b· d
to. Não escondemos o prazer.

'mlr a m alxa ii que nos deu a sua presença, IRio, 11 (Via aérea) - Terminou a greve dos portuários, Rio, 11 (Via aérea) - Re- por se tratar de pessôa a quem
após uma assembléia, hoje, à noite, resolvendo aceitar a me- gressou hoje para o Uruguai, muito prezamos pela linha de

diação do ministro do Trabalho, retornando ao serviço segun- a bordo do "Venezuela", o em- conduta e cavalheirismo a tô
da-feira. A comissão estudará as reivindicações dando solução baixador José Fcoberto de Ma- da prova.
dentro de 10 dias. O aumento que fôr reconhecido será pago cedo Soares, que vai reassumir

. Segue o dep�tado Rogério
a partir de lOdo corrente. o pôsto. I Vieira para o RlO, a fim de co-

--=:::----------------------------..:...- laborar como membro da Cons-

Esperam-se providências políticas e militares �!�li�!ee���!�s�al, no� ra�alhos
Washington, 11 (Reuters)

Fazemos votos de boa viagem
Espera-se que as Repúblicas das farão com que o sistema vários atos de revisão e coorde-

ao amigo e auguramos, ps.ra
americanas adotarão, na Con- inter-americano possa trans- nação das decisões já tomadas O deputado, uma feliz atuacão
ferência Pan-Americana de Bo- formar-se num poderoso corpo desde a última Conferênncia no seio da Assembléia.

.'

gotá, em dezembro, providên- de segurança regional, dentro Pan-Amer icana de 1937, inclu-
das tanto de ordem política do próprio mecanísmo geral da sive para dar ao mecanismo in-
como militar, destinadas a re- ONU. ter-americano o direito de Ian-
volucionar todo o sistema in- Para que o sistema regional çar mão de sanções políticas,
ter-americano. do hemisfério seja reajustado econômicas e militares, dentro
As medidas 31 serem aprova- ao da ONU, serão necessários de SU31 esféra de ação.

Incêndio numa fábrica de tintas

R
· -

d B· Ih' I Não sairão no

eunlao. os « 19: reen carnaval de 1946
a 1 de MaiO I Rio, 11 (Via Aérea) _

Washington, 11 (United) - O sr. Byrnes disse que vai Os Democráticos e Eenia-
convidar os srs. Bevin e Molotov para reunirem-se a ele no dia nos, clubes carnavalescos
primeiro de maio, provavelmente em Paris. do Rio, lançaram uma pro-

Embora tenha o sr. Byrnes declarado, de acôrdo com as clamação ao povo expli-
conferências trimestrais dos "bíg-three", que foi 'estipulado cando as razões por que
em Potsdam, a data coincidirá com a marcada para a conclu- não desfilarão êste ano.
são dos tratados de paz na Europa. Afirmam aquêles clubes

que a principal razão do
não comparecimento, no

Carnaval de 1946, de seus
carros alegóricos foi a de
mora da Prefeitura em

prometer auxílio financei
ro, não havendo, por isso,
materialmente, tempo pa
ra confeccionar os referi
dos caros.

o Brasil �mprará trigo à Rússia
Rio, 11 (Via aérea) - Em face da gravidade da situação

'brasileira, com relação ao abastecimento de trigo, tendo sur

gido )díficuldades íncransponfveís no fornecimento de trigo
argentino e em face de certas impossibilidades de fornecimento
de trigo norte-americano, estão sendo feitas ngeocíações, se

gundo foi divulgado nesta capital, para que o Brasil venha a
se abastecer do precioso alimento no mercado russo, cujas
disponibilidades são imensas, uma vez que a União Soviética
é o maior produtor de trigo do mundo. I
I P-A-R-A---F-E-R-'-O-A-S-,--

ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
CO,CEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Rio, 11 (Via aérea) -- Irrompeu um violento incêndio
na fábrica de Tintas da Cia. de Innústrías Químicas Brilhe,
daqui. As chamas propagaram-se rápidamente, pois havia na

fábrica grandes depósitos de óleo e combustíveis. Houve pâni
co entre os operários do estabelecimento, que trabalhavam com

os bombeiros, que estão lutando contra as chamas, procuran
do evitar que o sinistro assuma maiores proporções.

Gallotti agradeceo dr. Luiz
Do sr. dr. Luiz Gallotti, recebemos o seguinte

telegrama, que muito nos desvanece:
Ao deixar Interventoria Federal, apraz-me agra

decer maneira cativante com que essa ilustrada Reda
ção sempre a mim se referiu. Sauds. Cords.

LUIZ GALLOTTI,
Interventor Federal

Retornaram ao

,CONFLITO EM PARIS
Nova Iorque, 11 (United) - A Columbia Broadcasting

Sistem anuncia que, segundo informou a B. B. C., foram de
tidas 60 pessoas em Paris, "depois de ocorrerem chóques entre
elementos monarquistas e partidários da ala esquerdista.

As alterações surgiram durante um "meeting" dos mo

narquistas, quando um orador recordou o "escandalo Stavi
nsky", de 1934, e declarou que "a república havia levado a

França à derrota".

NUN,CR EXISTIU IGURL

Adiado o

julgamento
Rio, 11 (Via Aérea)

Foi adiado, mais uma vez,
o julgamento dos recursos
contra a eleição do sr. Ee
linto Müller, para senador
por Mato Grosso. O jul
gamento em questão, foi
adiado hoje, para a próxi
ma sessão do Superior
Tribunal Eleitoral, possi
velmente amanhã.

RITZ - Hoje, 3a. feira ás 5 ff

7,30 horas

P
-

d
Ses,sões das Moças.

ara suspensao a John Garfield - Nancy ce-

L
·

d I I-d d
leman - Raymond Massey.

eJ apura t a e AIJARlUE xo ATLAXTICO
·

d· I
Vivendo entre perigos sem

8tH Ica amparo e sem arma con'tando
'apenas com muita coragem e

.

Rio, 11 (Via aérea) - O mi-I, inteligência, venceram os trai
nístro do Trabalho, informou dores infames... Cada mornen
á impre�sa que já submeteu á I to deste excitante melodrama
aprovaçao do presidente Dutra está pleno de ação e de pro
a exposição de motivos opinan-I fundo interêsse ...
do pela suspensão da execu- Censura até 10 anos.

ção do decreto que modifica a No programa: - No Eldo-
lei sindical e permite a plura- rado da Mica - DFB.
lidade sindical. Notícias do Dia JornaL

Preços: - 1,20 - 1,80, -
2,40.
ROXY - Hoje, ás 7,30 horas
Bette Davis - Claude Raíns.

YAIUOSA
A empolgante história de

uma mulher que vê fugir a

mocidade...
.

Cemsura até 14 anos.
No programa: - Notícias

da semana - DFB.
Cães do exército - Short.
Preços: - 3,60 - 2,4z.
RI'J'Z 5a. feira: - Mais um

espetáculo de horror e suspen
se.

Á lUANSÃO llE }'RÁN�
KENSTEIN

Lon Chaney - John Carra
dine - J. Carrol Naish.

Visitou O patronato
Assis·Chateaubriand
Fortaleza, 11. (Via aérea) -

O interventor Acrísío Moreira
Rocha visitou o Patronato As
sis Chateaubríand", prome
tendo auxiliar as crianças po
bres dos bairros de Paranga
bussú.

A P08� e dO Prefeito.
Pedro BiUencourt

Um dia histórico
Rio, 11 (Via Aerea)

Desde ôntem, o Brasil po
de orgulhar-se de ter ini
ciado sua alta siderurgia.
Em Yolia Redonda, assi
nalando um marco histó
rico em nossa vida ecp
nõmica e industrial, foi
aceso um gigantesco gaso
gênio destinado á produção
de gás, 'Para as baterias
e altos tornos da usina.
Começou o Brasil a fabri
car seu aco com o início
de aquecimento de uma

imensa fornalha que, den
tro em breve, nos dará
centenas de toneladas de
ferro e sub-produtos. O
acontecimento foi presen
ciado por numerosas auto
ridades, jornalistas e gran
de massa de empreqaâos
da usina.

Real izou-se ontem, às,
1 i ,ao horas, no salão de
despachos do Palácio do
Hovêrno a solenídade da
posse do sr, Pedro Bitten
eourt no cargo de }'refei-·
to Jluni('Í}}ul de Imarui,

() ato teve a presença
do sr. Interventor Udo
Deeke, til'. Carlos Oomes
de Olheira, secretar-lo (ia
.lusttça, Educação e Saú
(le; dr. Leoherto Leal, se.

eretárto interino da Via
ção, Ohras Púhltcas e

Ag:rieuItura ; Stirg'io Bnis-.
SOI1, promotor púhlleo da
('apítal; dr. Ferrelra Li
ma, dr. Anes Hual berto e
Yalérto Homes, Carlo« da
Costa Pereira, Jaime Sá,
{'olMo!' Iederul em 'I'nha
rão, ,\l'Í Jlafra e outras
autorhlades,

Congresso dos Ser
vidores Públicos
Rio, 11 (Via Aérea) -

Vem se reunindo na sede
do IPASE,.a comissão or

ganizadora do 1° Congres
so Nacional dos Seruicos
Públicos, cuja instalação,
deverá se realizar nesta
semana.

RITZ

VENDE-SE
Urna limousine Chevrolet�

tipo 41, de luxo, em ótimo
estado de conservação.
Ver e tra tar no Hotel'

.Ct>ntral). com João eicarelli.
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