
Rio, 15 (Via Aérea) - Autori

.zando a ocupação pelo govêrno
federal das Minas de São Jero
nimo e Butiá, o presidente da

Repúb lica assinou o seguinte de
creto:

- "Considerando que a cessa

rão do trabalho, por motivo de

greve, nas Minas de Carvão de

São Jeronimo e Butiá, Estado

do. Rio Grande do Sul, no pre
sente momento, importa na pa
radizacão dos transportes ferro
viários e dos funcionamentos

dos serviços públicos de Porto

Alegre, atingindo todo o parqué
industrial daquele Estado ainda
não suprido regularmente de ou

tros combustíveis, além de criar

graves embaraços ao tráfego
ferrovdário de outras regiões e

à navegação de cabotagem:

flexos em grande parte da popu

lação, que se ressentirá do abas

tecimento de gêneros e produ
tos essenciais oriundos do refe
rido Estado;

Considerando que a Minas de

Carvão de São Jeronimo e Bu
tiá foram classificadas como de

interêsse militar;
Considerando que ao govêrno

cabe diligenciar para que não

mais agrave os fatores de eleva

ção do custo da ví da, aumerttan

do as dificuldades paira as pró
prias classes trabalhistas, decre

ta:

Considerando que essa anor

malidade importará nas maiores

perturbações para a economia

daquele Estado e de outras zo

nas do país, agravamd o o encare

cimento da vida com penosos re-

Considerando que as profun
das divergências que se verifi

cam entre empregados e empre

gadores das aludidas minas, que

resultaram na greve alí declara

da, impossibilitam a rápida e se

rena apreciação do assunto e a

adoção imediata de providências
conci liaté rdas ;

Artigo l° - Fica o govêrno
federal, autorizado a' ocupar as

Minas de Carvão de São Jeroni-
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Is sensacionais revelacões do Livro· Azul
Rio, 15 (Via Aérea) - O inte- Iiató rias dos demais POYOS ame- diretor da Divisão de Polícia

rês�e continental cresce, grada
tivamenta, em tô rno do sensa

cionad. "Livro Azul", dado" ao

conhecimento público.
A reportagem voltou ao Itama

ratí, na. manhã de hoje, para ou

vir novamente o chanceler João
Neves dai Fontoura.

S. excia., que, a princípio, re
Iutára em falar, aquiesceu final
mente, decidindo-se a dizer al

gumas palavras sôbre a delicada
situação criada pela nota do go
vêrno dos Estados Unidos. De
clarou, então, que () govêrno es

tá examinando com a' maior
atenção' as denuncias contidas
no "Livro Azul", distribuido pe
lo Departamento de Estado Nor
te Amerdcano. E, terminou o

chanceler:

a opinião brasileira
confiar na visão e na segurança
do presidente Eurico Dutra, que,

acima de tudo, têm diante de si

a dignidade e o interêsse do Bra
sil ".

o general Góis Monteiro vol

tou, também, a ser procurado,
limitando-se a dizer que nada

poderia acrescentar ao que disse
orrtern,

Com aquele sorriso de simpa
tia que lhe é peculiar, o sr. Os

valdo Aranha, ao ser inquerido
pelo reporter pergunta si o Ge
neral Góis já falára e si estava

discreto ... e diz:
"Ah ! se o Góis está discreto

é porque o assunto é mesmo sé
rio". E, mudando o tom bla

•
gueur:

"Meus amigos, o assunto é
muito sério, grave mesmo, e não

comporta opiniões improvisa
das, nem testemunhos apressa
dos. Dizer a verdade pela meta

de, é pior que a mentira, em as-
.

suntos, internacionais.
Trata-se de questão de gravi

dade sem par, mas, antes de
mais nada, precisamos sentir a

}'eação da Argentina qual é. Não

podemos, nem devemos fazer co

mentários precipitados. Agora
o que cabe aos homens de boa
Vontade é esperar o desenvolvi
mento dos acontecimentos e a

boa inspiração dos nomens res

Ponsáv�s, uma vez que o pro
blema criado pela atitude Ar
gentina precisa e terá que en

Contrar uma solução, que, na sua

Illaior parte, depende do seu po-

'\."0 e também do espírito de com

:Ireensão e das inclinações con-

r icanos,

Acredito que a solução será

encontrada com diplomacia.
Acho que haverá numa solu

cão diplomática. Precisamos res

guardar as nossas relações de

amizade com Q povo argentino.
Uma coisa, entretanto, é de

se desejar: que a Argentina, uma
das terras mais g;cl,erosas, um

IJUVO que só merece admiração,
não tenha governos capazes de

comprometer sua vocação de

mocrática e sua destinação ame

r icana ",

O chefe de polícia, professor
Pereira Lira, falando à impren
sa. informou que estava estudan

do a nota do Departamento de

Estado norte-americano e que,

naturaimente, quaisquer provi
dências decorrentes das revela

ções contidas no sensacional do

cumento seriam adotadas de

acôrdo com as determinações do

govêrno.
A propósito ,a reportagem ou

viu o coronel Augusto Imbassai,

Política, que declarou: "Ag'ire
mos, aqui, em função das ordens

do chefe de polícia. Estamos,
pois , aguardando as determina

ções de s, excia., para cumprí
las sem demora".

, Assim, as nossas autoridades

já se encontram em plen,\ ativi
dade. rle modo que as rnedid'as
pre ventivas a serem adotadas
não encontrem nossa polícia
desprevenida.
Rio, 15 (Via Aérea) - O mi

nistro do exterior, sr. João Ne

ves da Fontoura, adiantou que,

depois de conferenciar com o

presidente Eurico Dutra, fará

amplas declarações à imprensa,
naturalmente de repercussão in

ternacional, sôbre as revelações
do "Livro Azul" do Departa
mento de Estado Norte-ameoíca
no.

Essas declarações são espera
das com ª máxima curiosidade,
pelas acusações que o sensacio

nal documento faz nominalmen

te a alguns brasileiros.

do

Dr. Joaquim
f. Ramos

general· Guderían
mandantes de campo na

Polônia e o Supremo Co
mando, Guderian declarou
que os mesmos "eram devi
dos exclusivamente á âes

confiança de Hitler, porque
êle sabia que nenhum gene
ral decente cumpriria a or

dem emitida por êle para a

administração do territó
rio" .

Londres, 15 (U. P.) - O pro
j eto de lei nacionalizando o

Banco da Inglaterra tornou-se
lei definitiva, com a assinatura,
.hoje, do rei Jorge VI.

Irá ao Caoadà
Rio, 15 (E) - Segundo esta

mos informados, é propósito da
Marinha enviar ao Canadá no

próximo mês, o navio .escola
"Almirante Saldanha", especí

Rio, 15 (E) - O presidente da mente para conduzir áquele
República assinou decreto, ex- 'país a turma de 67 guardas ma

tinguindo o Depósito de Inten- rinha de 1946. na sua primeira
dência da FEB e criando, no Mi- viagem de instrução.
nistério da Guerra, a primeirá'1 Será, assim, a primeira vez

Companhia de Depósito de Ma- que nossa armada enviará um

. terial e Intendência. , vaso de guerra ao Canadá:

Depoimento
Nuerenberq, 15 (U. P.) -

Heinz Guderian, ex-cnete
do Estado Maior das fôrças
de terra da frente oriental,'

•
declarou aos seus ipterro
çaâores, no Tribunal, que
[oi retirado do comando no

dia 28 de março de 1945,
depois que tentou, com Goe

rirui, Ribbentrop e Doenitz,
trabalhar pelo jim da guer
ra ..Guderian declarou que,
proixuietmenie, seu atesta
menta resultou do jato de

ter chegado ao conhecimen

to de Hitler o complô de paz
através do qual éle estaria

procurando influenciar des
de janeiro, outras impor
tantes personalidades. Dis

se que von Brauchitscti foi
âemitiâo pela mesma razão.

Referindo-se aos constan

tes conflitos entre os co-

Foi nomeado Presidente do
Instituto Nacional do Pinho,
o dr. Joaquim Fiúza Ramos,
a quem '0 ESTADO envia
seus camprimentos, e de

quem muito é de espetar
nesse novo sector de ativi
dade, pois não lhe faltam
méritos nem inteligência para
se desobrigar da importante
comissão que lhe confiou o

snr. Presidente da República.

o motivo da
, til

renuncia
Londres, 15 (U. P.)

Fernando Soto Harrison,
que renunciou ao posto de
ministro costariquenho em

Londres e de delegado á

ONU, devido a um atrito
com o ministro do Exterior
da Costa Rica, deixou esta

capital, de regresso ao seu

país a bordo do "Queen Eli
zabetti", Soto atribui sua

renuncia a um telegrama
que lhe foi enviado por
Acosta em que êste protes
ta contra a aprovação da
resolução da ONU contra a

Espanha de Franco, adota
da na semana passada.

Extinto o Depósito
de Intend. da FEB

Nacionaliza�ão do Nomeado em�aixa-
Banco da Inglaterra d�!nd�e�1��. ��resSir Re-

ginald Leeper, representante di
plomático da Grécia desde a li
bertação foi nomeado pelo rei
Jorge para embaixador da Grã
Bretanha em Buenos Aires.
O novo embaixador vai ocupar

o lugar deixado vago por Sir
.Mauríce Peterson, atual embai
xador em Angorá. Este foi, por
sua vez, nomeado para idênti
cas funções junto ao govêrno de
Moscou. O novo representante
Inglaterra em Atenas será Cilf
ford John Northon, atualmente
lninistro em Berna.
Sir John Rellier le Gougetel,

representante político inglês na

Rumania, foi nomeado para em

baixador em Teheran, em subs
tituição a Sir Reader Bul;\1rd .

mo e Butiâ e os serviços anexos

ao Estado do Rio Grande do Sul,
enquanto durar li. presente SI

tuação de anormalidade de tra

balho, nomeando um adminis

trador que promova o reinicio

das atividades dos mesmos.

Artigo 2° - O ministro do

Trabalho, Indústria e Comércio

designará uma comissão para

apreciar "in loco" as causas do

presente dissídio entre emprega

dos e empregadores, investigar
a diferença entre o custo da

vida da região na presente data
e épocas em que foram feitos os

últimos aumentos .de salários e

propor a adoção de medidas

eonven ientes.

Artigo 3° - Caberá ao mrms

tro do Trabalho, Indústria e Co
mércio baixar as instruções que

forem necessárias à execução
d esta lei.

Artigo 4ó - Esta lei entra em

vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em

contrário" .

TROPAS DA 3.a R. 1\1. GUARNE
CERÃO AS MINAS

P. Alegre, 15 (Via aérea)
Continua sem solução a greve
dos mineiros de São Jerônimo.
enquanto a paralização do tra

balho em Arroio dos I'tatos e

Butiá começa :>. fazer sentir seus

desastrosos resultados.

Conforme noticiamos. o re

greso do sr. Luiz Assunção, De

legado Regional do Trabalho,
portador de uma proposta do
Ministro do Trabalho aos gre

vistas, acenava com uma possí
bi lfdade de feliz resolução da

greve. Mas, até ontem, nada de
concreto se assentara, permane
cendo nas Minas o títulae da De

legacia Regional do Trabalho,
assim' como os membros da co

missão que representa cêrca de
6.000 mineiros' em greve.

A situação nas Minas é de re

lativa calma. mantendo-se os mi

neiros em atitude ordeira. Não

descuidam, no entanto, as auto

nidades .de tomar providências
acauteladoras da ordem, e, nes�
se sentido, foi tomada ontem

uma providência concreta.

Até então, Q policiamento nas

Minas vinha sendo efetuado por:
uma. forca da Brigada Militar do
Estado. Ontem, ficou resolvido
que siga, também, no princí
pio da semana entramte, para

as Minas, um contingente da
Terceira Região Mílltar, integra
do por elementos do 9° B. C., de
Caxias; 8° B. C., de São Leopol
do; e 8° R. L, de Cruz Alta, sob
o comando do tte. cel. Juvencio

Fraga Leonardo de Campos.

Greve geral
na Grécia
Atenas, 15 (U. P.) - Os ser

viços de trafego, comunicações
e energia elétrica desta cidade

e do porto de Pireu foram pre

judicados, pela greve geral de
duas horas, em protesto contra

o aumento de salários, que os

trabalhadores consideram insa
tisfatório.

Comprar 08 CASA MISCE·
LANEA é .ab"" economizar •.

Linha aérea
Rio-Belem

I Rio, 15 (U. P.) - O presiden
te da República assinou decre
to, prorrogando até vinte e um

de março de 1947 o prazo para
assinatura do contrato de con

cessão á Companhia de Trans

portes - Planaereos do Rio de

'Janeiro S. A., que se propõe a

construir a linha aérea Rio-Be

Iem, via Petrópolis, e ainda ou
tros ramais julgados necessá
rios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ainda a posse do
pref. Arnoldo
de Sousa
Tevv "ugar, ante-ôntem, ás

�o horae, no edifício da Prefei
tura de São José, a transmis
são do cargo de prefeito da
quêle próspero município, ao
sr. Arnoldo de Sousa, recente
mente nomeado para o exer

cício do cargo em aprêço, pelo
Interventor sr. Udo Deeke.
O sr. coronel Pedro Lopes

Vieira, operoso prefeito de Flo
ríanópohs, fez-se representar
na cerimônia, pelo sr. Epifânio
Sucupira, tendo este, usando
da palavra, enaltecido as qua
lidades morais e os predicados
que ornam o espírito do sr.
Arnoldo de Sousa, atestados no
desempenho de altas funcões
exercidas com grande hon'esti�
dade, íntelígêncía e acêrto.
Usou da palavra, também, o

ST. João Machado, presidente
do diretório munícípal do Par
tido Social Democrático, con

gratulando-se com a populaão
pela feliz escolha do seu edil.
Finalmente, usou da palavra

o sr. Arnoldo de Sousa, o qual,
profundamente sensibilizado
com o 'comparecimento dos
presentes, prometeu governar
o município, com o mesmo cri
tério, lealdade e zêlo de sua

passada gestão, visando sem

pre, e antes de tudo, o bem ge
ral .da população josefense,
termmando por assegurar aue
os seus deveres seriam cumpri
dos sem ódios e sem rancôres.
Abrilhantou a solenidade a

afinada banda de música lo
cal, tendo subido ao ar, duran
te a cerimônia da posse, repe
tidas girândolas de rojões.

DOENÇAS NERT6�AS
COIll 08 pro&,reSiloll da medicina.

hoje, ali doença. nervosas, quando
tratadas e. tempo, sã. Illales per.
feitame.te remediáTeis. O curandeí,
rísmo, trato da i&,norância, só pode
prejudicar 08 indivíduos afetados de
t�is enfermidade•. O Serviço Na.
cional til! Doenças lllentaM dispé.
de. um Ambulat8rio, que atende rra.
tuitamente 08 doentes Bervo••s in.
digentes, na Rua Deodoro 22, das'
às 11 horu. diàriaBlente.

o reconhecimento
dos sindicatos
alemães
Frankfort, t (U. P.) - Si

dney Hillman, declarou hoje,
em entrevista á imprensa, que
se deve dar aos sindicatos tra
balhístas alemães a oportuni-

- dade de manifestar os seus

pontos de vista sôbre a desna
zif�cação geral da Alemanha,
porque constituem "o único
grupo organizado da vida ale
mã que de há muito vem lu
tando contra o nazismo".
Hillman está viajando pela

Alemanha como membro do
Comité da Federacão Mundial
de Sindicatos incumbidos de
estudar as condições dos sindi
catos alemães.

BREVEMENIE
Reabartura de Laboratório
Radio-Tecoico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios, Ampli

ficador'as-Transmissores
Material importado direta

mente dos U. S. A.
Proprietário

Otomõ'lr Georges Btihm
Electl e - Tacnico - Profissional

formado na Europa
Florian6poli.
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Grande remédio
os Inales
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VIAGENS
FpoUs. -. Joinvlle

Saídas - 2 horas da
madrugada

para
do [ioodó

A PALAVRA rOXSAGRATóRIA DOS M�DICOS E DO

I r-our.ico

I ['erta mente já sabe o leitor flue nos referimos ao Hepa-
I cholan - esse remédio rnaravilhoso que os médicos e o púhlí
\ r-o, entusiasmados com a oxcelênefn de sua fórmula e a ex

J traordlnárta eficácia de seu empregado, consagraram como

I
ínsuhstítuível .para todos os males do fíg'a(lo e aparelho biliar.
Xada se precisa ti nada se deve acrescentar para a propagan
da (te um medicamento quando os próprias médãeos que o re

ceitam e (} próprio que o usa não se cansam de afirmar que
êle é de fato poderoso e incomparável. Não faça experíêncías,
leitor amígo r a palavra da medícína e a palavra do povo, atra
"és de Inúmeres atestados provenientes de todos os "recantos
tio Brasíl, lhe afirma: "Hepacholan" é o remédio soberano

para os males do Iígado. Cúlícas e congestões hepáticas, do
res e inflamações do fígaão, icterícias, colítes, perturbações
dlgestfvas resultantes do mau funcionamento do fígado (ga
zes, prtsão de ventre, azias, díspepsías etc.) encontram no

Hepacholan o remédio eficaz e rápido. Usando-o o caro leitor
"irá certamente juntar-se a legião de seus entusíasmados ad
miradores. Atenção! O Hepacholan agora se apresenta em

dois tamanhos e a 1l0YO� preços: 'I'amanho "normal":-

1:10%
mais barato que o antlgo e 'I'amanho "g'rande": - OI (lo

hro do normal e a preço inferior ao dobro, 60% maior que o
.

autígo e apenHs 20% mais caro.

Limitada a liberdade de imprensa
sua forma final aprovada
pela Comissão:
- "Todo homem tem a

liberdade de tatar, escre

ver, inprimir, publicar, e,
de uma maneira geral, de

exprimir, irradiar ou de

fender, qualquer apiniõo,
desde que essa opinião não

ultrapasse os princípios de
liberdade (contidos no

Preambulo), nem ataque
injustamente as reputa
ções de indivíduos ou gru
pos de indivíduos. Nenhu
ma opinião poderá ser im

posta ao povo pela coa

ção".
A Comissão aprovou dez

dos dezesseis artigos, acen
tuando especialmente a

absoluta igualdade de di

reitos, perante a lei e em

todos os terrenos, para ho
mens e mulheres".

Paris, (United Press)
- A Comissão Constitucio
nal da Assembléia, reiei
tau, por vinte votos con

tra dezesseis, a emenda

que propunha (J garantia
da liberdade de imprensa.

O lider radical-socialista
Pierre Got, ex-ministro da

Aviação, renunciou o seu

cargo na Comissão, logo
depois de haverem os mem

bros comunistas e socialis
tas conseguido retirar do
"preambulo dos propostos
"direitos do homem" aque
la garantia.
A emenda tinha o apoio

dos radicais-socialistas, do
Movimento Popular Repu
blicano e dos partidos das
direitas.

O artigo que deveria ser

atingido por essa emenda
ficou assim redigido, em

I .Ioinvile- ..Fpolls.

I
Saída. 9 hora. da monha

Informações nesta

rejação
=---

�"""""""""""I"""._"""""

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Nerba:1 Alus oe Souza

da Costa Avila

14° BATALHÃO DE

CAÇADORES

EDITAL
Venda de animais em hasta

pública
Faço público, para conheci

mento dos interessados, que
de acôrdo com a autorização
do exmo. sr. general diretor do
Serviço de Remonta e Veteri
nária, contida em radiograma
n. 53-D l-A, de 8-11-946, serão
vendidos a 19 do corrente, ás
8 horas, no Quartel desta Uni
dade, em hasta pública, a quem
maior lance oferecer, doze (12)
muares e três (3) cavalos, im
prestáveis para o Serviço do
Exército.
Florianópolis, 11 de fevereiro

de 1946.
Waldemar Vieira Cordeiro,

2° Ten. R./1 Conv. Secretário
do Bt. 1.

rS-apataria Jurity I
Rua Tiradentes 19
Apresenta seU5 últimos mo
delas em calcados fin0s

'pera senho'ras

Dr. H. 6. S. Medina
Ferm. L.

Exame de sangue, Exame para veriticQção
de cancer, Exame de urina, Exame poro

verificação da gravidez, Exa'fi'le:<ie escarro,
E�.me para verificação de doença. da
\)ele, boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangues,
Exame quimico de farinhas, bebido.

café. águaa, etc.I
...........................................
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Con.ulte noase Organização antes de .e decidir pelo com
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Anúncios mediante contrato-

Os originais, mesmo não>
publicados. não serão

devolvidos.
A direcão não se respon
sabiliz-a pelos conceitos

j'emitidos nos artigos .

assinados

Pelos Municipsos
Magaz ine
('oncul'.sos

Art.igos de Redaoào
D. P. AQt;'Il'i'O

.\'o\as da Prefeitura

Yjeia Escolar

[�',�t03 Pollclais
Vida Social

Vida Feminina

Relrg iâo
PEDRO J'.-\CLO ;\J.-\CH ;VQ

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante

J11es de Fevereiro, as seguintes Fa
mácias :

Domingo 3 - Farmácia Sant
Agostinho - Rua Conselheiro M
fra.
Domingo 10 - Farmácia Esp

rança - Rua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmáciã Nelso

- Hua Felipe Schmidt.
Domingo 2-l - Farmácia Moder

na - Praça 15 de Novembro.
O serviço noturno será efetuad

pela Farmácia Santo Antônio sit
à rua João Pinto.

-

TEI,EFOXES MAiS i'\ECESSITADOS
Bombeiros _ _ __ . _ _ 1313
Polícia 1033
Delegacia O. P_ Social _........... 15��
).reternidade 1 L),
Hospital Xeréu Ramos- 831
Senta Casa 1036
Casa de Saúde S. Sebastião 115:;
Assistência Municipal 1664
Hgspira l IIIilitar _. _ _ _ _ _ _ 1157
14° B. C _ .. _ .. 1530
Base Aérea _ . _ .. __ _ 786
7· B. I. A. C. _ 1593
Capitania dos Portos 1380
16" C. R. 1608
Fôrça Policial .. . _ .. _. 1303
Penitenciária 1515

::0 E�ta�o:: l0�iA Gazeta _ _ . . . . . 16,
"Diúrio da Tarde·" 1579
I�. B. A_

.,.:_ t : 16�!Emp. Funerana ()rtlga .....•.... 10..
;; ' .. *

Precisa de um empregads
competente? '

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego 1

.

Procure então a nossa Gere
eia e preencha a nossa "fichldinformações úteis", dando W
as indicações possíveis, que te. ,�mos prazer em recomendá·lo ( �l;
aos intl'ressados na aquisiçãe.· 'I

.

bons funcionários (as).
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FOLHINHA DO DIA
FEVEREIRO

47 S. Porfirio 318
Hoje lua cheia

1 6
Scíbado

1886: Falece, no Rio de Janei-
1'0, o senador almirante Barão
da Laguna.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
Não encetes negócio. novos,

podes, entretanto. tratar de
negócios de terra., ca_., mi

nas e conlltruções, Podes. tam
bém, viajar. consultar médico
ou dentista.

NIVERSÁRIOS:

DR. ADOLFO KONDER
·Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício, do sr. dr. Adol

o Konder, residindo atual
mente na Capital Federal.

Ss. foi político de larga pro

jeção no cenário brasileiro e

governador' do nosso Estato.
*

J�LIO VOIGT
Aniversaria-se, hoje, o sr.

Júlio Voigt, figura de real

destaque no comércio catarí
nense.

JOÃO MENDONÇA
Deflui, hoje, o aníversárto

natalício, do conceituado cons

rutor, sr. João Mendonça.
*

Festeja seu aniversário na

alício, hoje, a prendada srta.
izete Marcellos Moura.

c.*

Faz anos, hoje, a exma. sra.

, Lourdete Bandeira Scheide
entel, dd. espôsa do sr. Paulo
. Scheidementel.

Aniversaria-se hoje, a gentil
rta. Ivete, dileta filh::1 do sr,

rlando Rosa.

Faz anos hoje,
andido Delfino
ederal.

o sr. João
funcionário

ODAS DE OURO
� distinto e querido casal. sr.

kao Rodrigues Corrêa e da, Maria
8Q de Je.us Corrêa, festejou;

tIlltem, suas Bodas de Ouro.

neSeus filhos. gue são 'em número
17. tributaram a seu>, velhos 8

queridos pais. as moi. inequívo'
s d6monatraçõea do carinho e

l'eço em que são tidos
Embora um tanto tardiamente

!'_os _
a.aociamos àquelas demons

,"Qços...

IAJANTES:
p

Aloisio Machado

d
aro o. Capital Federal. onde .e

elt\oraró alquna dia•. via aérea·,
;�gUiu dia 14 último o nosso dia

h'to conterrâneo, sr. Aloisio Ma·
ado, ativo e c'lnc .. ituado des
.ochante, n ....ta Gapit"11. � -'" <::-r
tlçol Aéreos Cruzeiro do Sul Ltd 1 !

Grande Noitada Carnavalesca.

Bonijácío Sctvmitt, diretor-geral.
J nl1eu bornlia u scn, diretor-geral.
José Bonifácio Sctvmitt , diretor-gerente.

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas.
De con-ormidade com as exigências de lei, bem como dos estatutos que regem esta sociedade,

submetemos à vossa apreciação o balanço geral e conta de lucros e perdas referentes ao exercicéo
de 1945, achando-se ainda esta diretoria à vossa inteira disposição para prestar quaisquer cs

clarecimentc s que julgardes necessár ios.
BALA:\'ÇO GERAL, E1'\CERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

A T I V O
lmobili:;ad�

Imóveis ,
.

Móveis e utensilios .

Maquinismos ,
.

955.419,8t)
51.293,00

3.228.861,80 4.235.5í4,r,1)

Dúponí'l'el
Caixa .

Realizável a, curto e longo praco
Participações ','

.

Tinturaria o ••••••••••••••••••• o ••••••••••••• '.' o ••••••

Almoxari fado o •••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••

Marcenaria' .............................................•

Letras a receber - .

Ccnfeccões o'' •••••••••••••••••••••••••••••••••

Apólices .. .
.

Oficina mecânica ...........• a •• • • • • • •• • •••

Contas correntes o ••••••••••••••••

31.801,40

31.000,0t)
246.450,70
174.890,70
58.1304,80

1. 514. 540,20
90.479,30
95.866,80
28.238,00

251.840,30
1.164.657 .. 4<>
283.474.80

Tecelng=ru
Fiação 3.939.573.00

Contas de compensação
Ações em caução o

. 40.000,00

8.246.955,00Total do ativo

PASSIVO

Estamos seguramente infor
mados de que a conceituada fir
ma Tuffi Amin & Irmãos, que
tem a supervísíoná-Ia as figuras
simpáticas e dinamicas dos aca

tados comerciantes e industriais
srs. Esperidião Amin e Dahil

Amin, - manterá, a suas ex-

Não exigível
. Capital .

pensas, um curso gratuito no-I
Fundo de reserva. especial .

, Fundo de depreciações , .

turno, para alfabetização de Fundo de reserva
_

:
.

d lto f'
- Fundo de amorttzaçao e I'[aralatla , , .

a u s, que unClOnara anexo Fundo obsoleto .

ao Instituto Brasil-Estados Uni- Fundo de aquisiçãt). de máquinas , .

Fundo de constr. Vlla Operária _ .

dos, Letras em cobrança .

Tal atitude é, por sem dúvida, Exigíve,
digna das nossas mais efusivas Dividendos ,. .

congratulações. ���ta�P���;��,te; :.:..': : .. .:.:.: .: .. : .:.':.: .. : ::::: .. :

Prefeitura do Município de Florianópolis
A v I S O

De ordem do Snr. CeI. Prefeito Municipal, aviso
a quem interessar possa que esta repartição não se

responsabilizo por contos feitas por trabalhadores
desta Prefeitura, pois que os seus salários são satis
feitos regularrr.en te.

Diretoria de Obras, em 15 de Fevereiro de 1946:

RAYMUNDO ROTHSALL
Pelo Diretor de Obras Municipais

Cíneme «8elecões» do
"EU CONHECI ESSA MULHER" Reader's DI·gestO Cine Imperial, exibirá ama-

.

nhã, ás 6,30 e 8,30 horas, a nar- Recebemos, do seu Represen-
ca de uma vida consagrada ao

tante Geral do Brasil - Sr.

rativa poderosamente dramati- Fernando Chinaglia, com es

amor! critório à rua do Rosarío, 55-A
A distribuidora Imperial Fil-

- Rio de Janeíro, 1 exemplar
mes, orgulha-se de apresentar referente à edição de Janeiro

"Eu conheci essa mulher" _
de 1946 dessa popularfssíma

estrelando Libertad Lamarque, revista.

a rainha do tango, e, interprete Dentro do 'costumeiro espí-
hoje, a exm.a. sra, máxima do cinema argentino. rito de seleção que norteia a

Moura de Carva- Ela foi mulher na sinceridade I orientação de seus editores, o

de seu afeto. Foi espõsa, foi mãe, número de Janeiro se nos apre-
• I tendo uma vida dentro do so..; I senta 'atraente interessante e

Transcorre, hoje, o aniver-1 n�o: ? sonho de:r:t.r� de um sa- vali�? não s� em relaçâo à

árío natalício do sr. Julio Gon-' crírícío, e, o sacnflC�o de���o de m,ate�la reda.cI�>nal c?n:o tam-

alves, ativo representante co-
uma profunda reahdade... bem a confecção artística.

• ereía! nesta Capital
Vbertad Lamarque, ao lado de Do seu texto destacamos QS

.' Agustini Irusta, nos mostra no seguintes trabalhos que acon-

Aniversaria-se hoje a exma
dramatico de sua interpretação, selhamos aos leitores': O FA

ra. d. Luiza Beirão Nunes Pi� o quanu:> pode o coração de uma TOR RH NO SANGUE - Wo

es, dd. espôsa do sr. Cristo- verdad�lra mulher, que teve man's Home Comp. - A VIDA

m Nunes Pires
uma VIda consagrada ao amor. NUMA CIDADE ALEMÃ-

ASCIMENTO
1 .

Além dêsses notáveis artistas, Amer. Mercury; A PROPUL-

Helentt-Maria o filme apresenta ainda Federí- SÃO A JATO REVOLUCIONA
O lar do u. E1.oy Silv<1 e de sua

co Mausilha, Elvira QUiroga, A AVIAÇÃO - Hall L. Híb
��pô.a, da. Denise Miranda da Nelida Bilbao, Osvaldo Miranda bard ; UM ENTRE OITO MI-
Uva, foi enriquecido, dia 13 últi- e Elza O'Connor. LHÕES-CAÇA A UM ESPIÃO

:.mo, com o nascimento da int.:rea- A' t
.

tíl
:1IOnt H 1

SSIS am a esse 1 me gran- - Amer. Leg. Magazíne " 01-
.

e e ena-Mari<:1. Q quem d••e- '"

amOI perene felicidade. dioso, e, ouçam na bonita voz de TO PASSOS NO SENTIDO DA
Libertad Lamarque, entre ou- CONCÓRDIA COM A RÚSSIA
tras, a canção "TE QUIERO". _ Willia-m Hard; OIS ALOO
Amanhã, no Imperial ás 6,30 DOAIS SE MECANIZAM

e 8,30 horas, "Eu conheci essa Collier's; RIOS MORTOS E
mulher". MORTIFEROS - Amer. City;

MODELO PARA CLÍNICA RU
RAL - Progressive; AONDE
O TRABALHISMO LEVA A
INGLATERRA? - W. Hard;
EM DEFESA DA. CASTIDADE
- Margaret C. Bann,ing; STÁ
LINE LHES PAGA O QUE
VALEM - Sat. Even. Post; O
PERIGO DOIS SALDOS FAVO
RÁVEIS - Tomorrow's Tra- Avisa aos seus clientes a mudança de

Ide. escritório para a rua João Pinto n·o 5,

ITOME KNOT1_ junto à Redação do -O Estado ••

ACT.

Ur. P9LYDOBO S.
THIA&O

REASSUMIU SUA CLíNICA

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

2.000.000.00
443.292,40

1.161.456,20
282.137,50

7.813,30
259.314,00
H.020,5o

lOO.OOO,t)()
129.876,10 4.457.910,00

200.000,00
2.101,00

2.035.874,70 2.237.973,io

Contas transit árias
Letras descontadas ....................•....•.... o •••••••

Salários a pagar 0.0 ••••••••••••

1.384.664,10
126.405,20 1.511.069,:\0

Contas de compensação
Caução da diretoria ..........•.•.................. o ••• _ •••••••••••••••• 40.000,00

8.246.955,0t)Total do passivo .......................
'

.

Itajai, 31 de dezembro de 1945.
Bonifácio Schmitt. diretor-geral.
Irincv BOytÚlaUSCH, diretor-geral.
José Bowif âcio Scltmirt, diretor-gerente.
Paulo Molbura, guarda-livros.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945
A Di,BITO

Dividendos. a pagar , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . - .

Fundo de depreciações. transf. p /esta .

Fundo de reserva, idem o •••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••

Fundo de reserva especial, idem ' .

Gratificação da diretoria. idem o ••••••••••••••••••••••••••••••••• � •••

Auxílio aos operários. idem .......................................•......

Impostos, .saldo d/conta .. , 0,0
0 •••••••••

Previdência social, idem ................•..... o •••••••••• o o •••••••••••••

Estarrsp ilhas, idem , . , ..•........•..•.•.

Gastos gerais, idem ...................................•.. o •••••••••••••

Aux. médico-farmacêutico aos operários, idem . o ••••••••••••••••••••••••••

J ttros e descontos, idem o •••••••••••••••••••••••••• o ••••••

Seguros, idem .. , o ••• o • o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

����e:s� ��:���i�i��e�e�"::::::::: � : � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Comissões, idem o o •••••• _ ••••••••••••••••••••• o ••••••• _ •••

Lucros e perdas, idem o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tinturaria, idem ....................................•...•.............

Marcenaria, idem o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••• _ •••

200.0DO.oo
322.886,Zo
57.510,ó8

443.292,40
115.021,20
62.226,'0
68.100,00
75.614,80
180.326,30
73.949.00
15.2S0,30

355.551,20
82.6-'9.40
173,672,70
70.843,50
155.931,00
14.369,000
27.562,60
2.928,<:0

2.4'7.705,10

A CRÉDITO
Tecelagem, lucro verif. n/conta o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fiação, idem, idem
l
.............................•.......

Confecções, idem o •••••• o •• _
.

Oficina mecânica, 'idem o ••••••••••••••••••••

1.464.771,80
949.7J8,ío
57.616,00
25.578,6..

2.497.705,10

Itajai, J! de dezembro de 1945.
Bmtf:fácio Sc/r.mitt, diretor-geral.
1rine» FO,.,�lrausC1f" diretor-geral.
]!JSé Bonifácio Schmitt, diretor-gerente.
Paolo Malburg, guarda-livros.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
.

O eonse1ho fiscal da Tecelagem Ltaj ai S. A., tendo examinado ruinuciosa�ente ._ escritura
i:j.io, balanço l:eraJ, conta de !lucros e perdas e demais atos da diretoria, relativos ao exer-cício de
lfl'45, e tendo verificado a Doa ordem e per,feita regularidade, é de parecer que os mesmo<. 80-

iam a!,rovad05 pela assembléia geral.
Itajai, 6 de fevereiro de 1946.

Avüõnio Ramos
Carlos M.lburg
Genésio M. Lins

RAUL BICOCCHI
e

HILDA DE SOUZA BICOCCHI
participam aos patentes e pessoas de suas

o naseitnertto de

LUCIA - HELENA

relações

Fpolie., 10-2-946

FARMACIA
. ESPERANÇA

•• I'.rma�.tteo NILO LA US
110. e__"' __ ...

_ • d de ............... - __, - pr.,..Irj...._'III__

.................
---- . --., ...... - .__.. _'"

�--- I -

({KIOI »
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4 o e5T.OO-Sàbado, 16 de Fevereiro oe '''46

Religião [lnslHufo Brasil:Es!ado� unidos/Academia de Comércio de
o s:�;:cI::oDIA

F,co PÚbli,��odo��:�!l!r::I�usnão que se acha
I Santa Catarina

15 de Fevereiro aberta, até 28 elo corrente, a matrícula. para os cursos de inglês man-

Beato Cláudio de la Colornbíé- tidos por êste Instituto. (Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
re, Confesser De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto- A X O L E 'f I V O DEI 9 4: G

O B. Cláudio de la Colombié- ria de 8·2·46, os sócios e seus filhos menores pa�arã? uma tax� me_n., CURSOS: Comercial Básico
re nasceu em S. Sinforiano de sal de dez cruzeiros (Crs lO,oo). enquanto os nao-socios contrtouirao .

Técnico de Contabilidade (10 ano)
OZOh, na França. Era de ?!i- mensalmente com 9-_ importância de vinte cruz.eiros (cr.$ 20,00): .1 Contador (20 e 30 anos)
gem nobre. Educado em Lião, I Essas taxas serao cobradas adiantadamente; sendo que a primei- Ciências Econômicas.
nu� colégio da Campanhia de ra, no �to ela matrícula.

'," ,
.

.'
. '

...,.. I INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso. ComercialJesus entrou na mesma Cam- Os interessados devem dirígír -se a Secr etaria do Instituto, a rua
Básico _ de 10 a 15 de revereíro

panhl.a uma vez terminado o Artista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclareci-
Exames de 2a época _;_ de 10 a 15 de fevereífo

curso. Desde o noviciado maní- mentos. Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
festou-se religioso exemplar. N. B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua ruaerí-

Econômicas _ de 2 de janeiro a 10 de fev.
No terceiro amo de provação que cula, sob pena de perdê-la. MATRíCULA _ de 15 de fevereiro a 14 de março
segundo as determinações de Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.

INÍCIO DAS AULAS _ 15 de março
st? Inácio de Loyola, fazem os PI·of.•J. Atcântara Santos

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE
jesuítas após os anos de estu-: Diretor de Cursos

ESCRITóRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI-
dos, Cláudio tomou admirável CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
surto na santidade, abrigando-

----- --'- -

MíNIMO DE ID�WE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE

s� por voto espe�ial á obS€rv�n- reunissem em conclave para LICENÇA GINASI_AL, DE ACÕRDO COM O REGIME· ESTA-
ela das Reg�ras.aa Ordem, am-, eleição do Sumo pontifi.ce. De- BELECIDO NO TITULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, de
da gu; r_xllnas: Po� singular pois de um pontificado de ape- 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-

provl�enCIa, fOI enVIado. com� nas 4 anos, faleceu o santo Pa- bro de 1945),.: . , .

superror a Paray-l�-M�.mal. AI, pa, aos 10 de Janeiro de 1276, INFORMAÇOES - Avenida HerclllO Luz, 47 - DAS 17 Às
e?controu sta. Mal.galid.� Ma-

em Arezzo, 19 HORAS.
na Alacoque, de quem fOI con-, '.' <1< ..'

o SEu OQGANISMO � _

-:-..
PQECISA DE U�A

...._--:fess<?redire�resPiritua.l.�.s:. HORÁRIO DAS SA�TAS lUIS-,
LIMPEZA GER.C,L ----

E UTE.NSIL,OS PARA

Iri��:�;�;�:o�:����r!�1 hO;�!:r�A�,A�)��mr:o_
101 B:l::��:��R!��� _

EPa������e� I R?:m'dore,
tao revelada a sta. Marg�n�a Novena: às 19 horas. Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-

�assa?os alguns anos, Cláudio
I Em dias da semana: Missa: I tear -= Cordàs, vidros para relógios, etc.

I
e enviado a Londres, onde, na às 7 horas

I Preços e prospecto- com a

Côrte, opera várias conversões. I

Igreja d� S. Francisco: 7 - C A SAMA � E T T r
Perseguido por calúnias, é ex-! 9 h�ras.

'

.

d I t lt Rua Semir.ár io , 131 135 - São Paulo.. "pulso a ngla erra e vo 'a a Hospital de Caridade: 5,30
Poray-Ie-Monial, falecendo no

_ 8 horas.
�no de 1682, com �1 anos �e 1 Puríssimo Coração de Maria
Idade. Sta, Mar��nda Mana (Parto): 8 horas.
contemplou a glona celeste de Igreja de StO Antônio: 7, _

.. :;"""��';.",�O���';,�';.�o'o"'.;�:�.".;'���o�"oo_,,
••

seu santo confessor, não lhe re- 8 horas.
gateando os mais altos louvo- Igreja de S. Sebastião: 6,30
res.

'I' horas.* * �,

Igreja de Sta. Terezinha: 8
16 de Fevereiro horas.

S. Gregório X, Papa e Con-. I Capela da Base Aérea: 8 ho-
fessor. raso

Nasceu Gregório em 1210. Asilo Irmão Joaquim: 6 ho-
em Piacença (Itália), como fi- raso
lho da poderosa e nobre f'amí- Saco dos Limões: 8 horas.
lia dos Visconti. Recebeu na pia Ginásio: 5, - 6, - 7,30 _

batismal O nome de Teobaído. 8,30 horas.
Era um homem de grandes vir- Capela de S. Luiz: 6,30 - 8
tudes e muito hábil no desem- horas.
penho de negócios,mas sem Capela do Abrigo de Meno-
muita formação científica. Ti- res: 6 horas.
nha sido nomeado arcediago de Trindade: Matr'iz : 8 horas.
Liége (Bélgica). Tendo fracas- Trindade: Chácara dos Pa- remos um meio de auxiliar a

sado o plano de S. Luiz IXO da dres: 8 horas. um irmão.

França de libertar a Terra San- João Pessoa (Estreito): 7 Não façamos um benefício
ta do jugo dos muçulmanos horas (igreja) - 9 horas' (ca- esperando uma recompensa;

por meio de suas cruzada:s, foi pela). os hipócritas é que fazem as-

Teabaldo para Palestina para São José: 7,30 horas. sim.

estudar a possibhlidade de au- * <J' �, • Ajudemos a todos desínte-

xilia:r os cristãos alí existentes. resadamente e Deus, que tudo

Ora, enquanto '0 Arcediago se �

BJ
.

-�
vê, saberá dar a cada um de

achava longe de Roma, reuni-
"

cnn' nós o premio de· nossa boa

ram-se afinal os cardiais, de-
I ,), .;: ação. I

pois de muitos meses após a
___. _

(Ext. do livro "52 Lições de

morte de Clemente IV, elegen- I Catecismo Espiritismo - Eli-
.

.

-

zeu Rigonatti).do a Teobaldo, que nem era A caridade consiste em fazer I �, �, 'x'
cardial nem bispo. o bem e evitar o �al. . . Hoje, sábado, às 20 horas,Recebendo a notícia de sua Estando-se a vida e�l�ultuall realiza-se no C. E. Amor e Hu-elevação à Sé de s. Pedro, din- descobriu-se que os espírttos fe-I míldade do Apóstolo, sito à ruaguíu-se para Roma onde, no dia �zes são aqueles que vI�eraI?; Marechal Guilherme 29, nes!a27 de Março de 1272 foi sagra- na �erTa fazend� o bem, isto e, capital, a sua habitual sessaodo e coroado. Poucos dias depois praticando a Caridade. doutrinária.enviou carta a todos os príncí- Se é preciso �azer o bem para Amanhã, domingo, às 15 ho-
pes cristãos, comunicando-lhes a gente ser fellz, devemos ado-

ras haverá aulas de Moral
sua intencão de celebrar um tar a regra: :- FOR;A DA CA- Ev�ngélica para crianças, no
Concílio geral em Lião (Fran- RIDADE NAO HA SALVA- C. E. Bezerra de Menezes, à
ça) , De fato, inaugurou êle çÃO. rua Chapecó, a/n., e às 10 ho-
essa importantíssima assem- �,

ras, n05 seguintes Centros: C.
bléia em 1274, dedicando tôdas O REI�O DE DEUS E. Amor e Humildade do Após-
as suas fôrças à solução das O reino de Deus est� situ�-! tolo, rua Mal. Guilherme 29, C.
questões mais prementes da- do em tôda a parte: f o ur:_l-I E. Fé, Esperança e Caridade de

'Iquele tempo: a pacificação da verso, é o espaço sem fi,m, sao i Jesús, avo Mauro Ramos s/n., I.

Itália, a união dos Gregos com os milhões de estrelas, e o sol, C. E. Juvêncio de Araújo Fi- I

a Igreja de Roma, a libertação é a lua é a Terra.
_ I gueredo, rua Pedro Soares 16,

da Terra Santa. Conseguiu Neste reino imenso uns sao : A. E. Fé e Caridade, rua Fer
também que os príncípes-eleí- felizes e outros são infelizes. I nando Machado 51, C. E. José
tores da Alemanha puzessem São felizes aqueles que pos-,' de Nazaré, rua José Boiteux
fim ao imfeliz interregno com a suem uma conciência pura. ,s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua
eleição de Rodolfo de Habsbur- São infelizes os que são I Castro Alves 21, do Estreito e

go para imperador. Intrepida- acusados por sua conciência! C. E. Seára de Amor, rua Da
mente protegia os pobres con- de êrros que praticaram. I Tereza Cristina 141 no P&trei-
t r a as aIlbritariedades dos *

I to.
grandes, não poupando nem os CO}IO SE FAZ rlU BENEFÍ- i A noite, também de domin-
:reis de Castela, Aragão e Par- CIO I go, às 19,30 horas; no C� E. Jo-
tugal. Foi Gregório XO quem Se tivermos boa vontade e sé de Nazaré, tera sessao dou-
determinou que os cardiais se! bom coração sempre arranja-

I

trinária.

Aq'ncia. e RepNaentaçõ.. em
0••01

1II'-<1triz � Florian6poli.
Rua João PiAto. n. S
Caixa POIItal. 37
Filial: CNlaci6ma

Rua Floriano Peixoto, e/n
(t-<ut, Pr6p�f.tI).

Teiegraznl1ll: "?RIMOS·
A",.", t.. '!lO. p.rinci·pai.
�t .. ",' ...,1"';O. �,.. �.tftà.,:,.

C" •n ..... , Gr�val",1I Prrarnes
Meiasda. melhores. pelos me

Darei preços ,6 Da CASA MIS
rlLA NF.A - RuoC. Mafra, 6

CONC1JRSO
Afim de serem preenchidas duas vagos existentes

nesta Filial, fica aberta, a partir desta data, (l ins

crição para candidatos às provas paro o cargo de pra
ticante. Só serão inscritos os que provarem ter mais de
18 e menos de 30 anos de idade.

Quaisquer outras informações poderão ser prestadas
aos interessados, diariamente, das 9 ás 11 horas, na

Sede desta Filial,
Florianópolis, 15 de Fevereiro de 1946

BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A.

GUIOO BOTT ORLANDO FERNANDES
(Ge.ente) (Contado)

No Bar e no Lar «KNOTn
deve faltar

-

nao

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElE(jAHC;?�jPROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello
· .�.

Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

ESCRITÓRIO JURtDH;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - l'one 54 - Caixa Postal 5<1

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - 8t" Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TENHA JUIZO

Declaro a quem interessar possa que, nesta data. deixei
.por minha livre e expontânea vontade, o cargo de gerente da
«A Soberana», pertencente à firma Moritz &, Cia. desta praça.

Florianópolis, 11 de fevereiro de 1946,
.

(a) ALCIDES ROSA
lIte a côrdo: MORITZ & ClA.

CHEGOU DE LONDRES .Economío ej
Londres, (H. P.l - .Já ChegOu:o·

•

- Frigidez, irregularidades ouva- 'F inanças ,�Brasil o reputado e esperado truta- i-ianas, idade critica, obesidade ou COUROSmento Okasa. � Okasa é hoje uma magr-eza excessivas, flacidêz da pele
por SIDNEI NOCETImedicação de escolha uníver-salmen, e da cútis, queda ou falta de turgên- • .

te reconhecida pelo seu alto valor da dos seios tõdas essas defíelê n- Segundo as notícias que nos
terapêutico e peja sua eficácia índís- cias, de origem glandular, na mu.! chegam através do rádio e da
cutível. - Okasa á base de Hor-mô- lher. Okasa �ncontI'a·se � "yenda nas ..nprensa, são grandes, no monios vivos, extratos de glândulas se- boas__Drogarla:- e Farma�Jas: lI�fol" mento as possibilidades mun-xuaís e Vitaminas selecionadas, maçoes e pedidos ao Dístrfbutdor ..' •.

combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos, Arna, Av. Rio diais do comercio de couros.
sos Hgados diretamente a per-tuba- Branco, 190 - Rio. Okasa Importa- Entretanto, na defesa de
ções das glânulas genitais do apar-e- do �iretan�_el�f:e de Lo�ndres, pro- seus interêsses, os países conlho sexual como: Fraqueza sexual porcíona A !l'I11daàe, Força e Vigor sumidores criaram um óraâona idade avançada ou por outro 1110· com as drágeas "prata" para ho-

. . b_
tivo, no moço, selinidade precoce, mr-m, _ Feminilidade, Saúde e Be- que denominaram Comissão
perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drageas "ouro" para Mista de Peles e Couros.
mental etc., no homem... .. mulher. Dos 21 membros que com-

�---------------- • põem a Comissão, com excep-,
ção da Noruega, são os

prÕ-jprios govêrnos quem etetua,;
as compras, tendo sido deter
minad. com antecedência, pe
la Comissão as quotas a serem

compradas, e preços a vigorar.
Na Noruega êste serviço já

foi entregue a particulares,
não mais sendo executado pe
lo govêrno.
Os países componentes da

Comissão controlam o merca

do mundial de couros e estão
seguros de cumprirem IreUS

membros as suas deliberações,
que somente correm o risco de
ser perturbadas pela Rússia,
país que não faz parte da Co
missão.
Com a normalização da vida.

em muitos países atingidos
mais de 'perto pela guerra, as

suas indústrias de beneficia
mento de couros voltam a fun
cionar como antes o que ten
de a aumentar a procura nos

mercados exportadores, espe
cialmente de couros salgados,
diminuindo, consequentemen
te, a procura de couros prepa
rados, fato êste que deve ser
1mbrado pelos 'nossos indus
triais e negociantes dêste ra

mo da economia nacional.

rEM S(FIL'S OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? us _;, O PO·

PULAR

I

A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO
o Figado, o Baço, 1) Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia e

Ahôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel como um Iicôr, IO ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo da

I
•I

I
__________________________________________________________J

mesma origem.
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sôbre o preparado ELI
XIR "914" devo dizer-lhes:
sempre que o tenho empre
gado, em os cas-os de indi
cação apropriada (sífilis
em várias de suas mani
festações) os resultados
tem sido satisfatórios, pois
são rápidos e duráveis.
Dr. Washington Ferreira

Pires

A composição e o sabor
agradável do E i, I X I R
"914" recomenda-no como
arma de fácil manejo para
o público no combate à si
filis, qualidades que fre
quentemente aproveito no
Ambulatório da Materni
dade de Santa Maria.

Dr. Silvestre Passy

--------------------,'--IIIJ!

I

...._---_..__ _�---�-

Declaração

Dr. SAVAS LACERDA

TOME APERITIVO

KNOT

NJ(O HJ);, iGUAL
Ii&.. ... •••••I"�

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

Lacerda, o to-rino-Ieriagologis ta.

Panair do Brasil S. A.
HORÁRIO

A partir do dia 10 de fevereiro de 1946

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
'las. e domingos: Rumo JS"orte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)
)

o PRECEITO DO DI�
MãOS E DOENÇAS DOS

OLHOS
A mucosa que protege o glo

bo ocular é muito propícia às

infecções. Levar aos olhos as

mãos, que a todo o momento
se encontram em contato com

impurezas e micróbios, é dar

ensejo ao aparecimento de in
feccões .

•

Não esfregue os olhos, e,

quando fôr preciso tocá-los,
faça-o com o lenço limpo,
evitando o contacto das
mãos. - SNES.

Fpolis. 27-1-46.

Clica n UM HOMEM
ENTRE OITO MILHÕES NI RÚSSIII TODOS

GaNHIM o QUE MERECEM

Aos sofredores
Dra. L, GALH'A.RDO-Ex·mé

dica do Centro Elpírita Luz.
Caridade e Amor, comunica
�. mudança do seu corraultê
rio para a Rua do Senado,
311 .- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde passa a oferecer
011 seul préstimos. Escreva de
talhadamente .- nome. ida
de endereço e enve Icpe se

lado para Cl reOlp'-1tu .

Qual era, entre 06 oito mi

lhões de habitantes de Nova

York. a pessoa que envia

va aos nazistas segrêdos
referentes à navegação? um
dos mais notãveis episódios
de espionagem da Segunda
Guel'l'a Mundial.

Um artigo que desfaz a imo

pressão generalizada, mas

errônea. de que todos os

trabalhadores naRússia têm

igual salárto, independente
do trabalho que façam••.

E outros 24 artigos do ",aio.
inte.êsse e atualidade.

Como vivem atualmente os

alemães? Mostram'se de.

sesperados ou enfrentap. o
futuro corajosamente? So
frem fome ou se alimentam
bem? Eis algumas das per

guntas respondidas nêste

excelente artigo, 1'''"'-'1•••

CtiMO É • VIDI NI
lLEMaNHA DE HOJE? 119

PlÍd/IIIIS

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

Indúslrias Gerais
€assio Medeiros S.A.

BLUMeNAU
FABRICANTES DO FERMENTO MEDEIROS

para bolos. doces, tortas etc.

AÇÚCAR DE BAUNILHA MEDEIROS
aromatizante para pastelarias, sorvetes e licôres.

PÓS PARA PUDINS MEDEIROS
sobremesa deliciosa e nutritiva. Dez sabores difereo teso

Distribuidores dos inseticidas ii 'base de DDT

MEOelD em pó. - MEDCID concentrado em pó.
MEOCID L 5 líquido,

A N'O F E X

Ij' contra pulgas, piolhos, percevejos, baratas.
moscas e mosquitos.

-------

Tenha sempre em casa uma garrafinha de

aPERITIVO «K N o I»
R.ECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter

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

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

Florianópolis, de de 1-94 .

Nome por extenso , , .

Local onde deverá ser sobrada a mensalidade .

I
CAPITAL, ('RS 60.000,000,00 I,RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis I�==============�

Agosto

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do D.istrito Federal Se Ae

Clube Doze de
PROGRAMA DE :J<'ESTAS PARA O ::MÊS'DE FEVEREIRO

DE 1946
3 - Dia 17 -

" Festa Carnavalesca", com início as aI
horas.

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

horas.
NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão distrtbuídos

csnvítes especiais aos senhores sócios quites, os quais deverão

desde já apresentarem à Secretaria a relação dos fil.hos �eno
res para a respectiva distribuição de cartoes de Identidade,
para o ingresso ao baile infantil.

..---------------------------------------------- ....,�---�

AI)VOG r�DOS
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe Schmidt 82 - Sala 5

II' Edifício Cruzeiro Florianópolis.
.:_.---_.....-

•

5

I
1
1

I

I
·1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'6 o 1t'5ya&o" Sábàdo, 16 a. Fevereiro de, .!:J�6

Amanhã, no estádio da rua
-,Bocaiuva, Ivaí e Caxias

,disputarão o cçtro máximo do futebol catarinense.
PAULA RAiviOS X FIGUE1RAIE· FI - ,

I· C lO

10
titulo de Jack Sharkey por

Amanhã, às 9,30 h<,n:as, ten- m onanepo IS, O ({ angrejo» no�aute no. 6� :'round" .. Ca;--do por local � magnífico gra- Aportou ante-ontem, ás 12 hO-l trecho, em cinco dias, com ven- I nela, na hlst�na mundíal ao

mado do Abngo de Menores, I ras em nossa bahia sul o íate i tos contrários box, fOI o mais alto dos cam

deverão defrontar-se ��sto- de 'recrelo "Cangrejo", perten- A sua trip�lação consta dos peões mundiai�, o mais pes�
samente as bem constituídas cente á flotilha de iates da vízí- seguinte valentes velejadores: do e o que mais vezes subiu
equipes juvenis do Paula Ra- nha República Argentina. Comte. e proprietário: Ehri- ao "ring" (93) lutas. Max:
mos E. C. e Figueira F. C,. O barco é de classe nacional que Salzmann. Tripulantes: Ho- Baer derrotou-o em 1934, no

O jovem Waldir Mafra, téc- argentina "Narval", de cons- rácío Campí, M. Bosisio e Lucas 11° "round".
nico do Departamento de Fu- trução bastante semelhante á C. Glastra. - Que foi James Bradock
tebol Juvenil do Paula Ramos nossa classe Brasil. quem, em 1935, arrebatou o

designou os seguintes jogado- Saiu o barco de Buenos Aires Depois de pequeno descanço titulo de campeão mundial
res que deverão formar o qua- no dia 29 de janeiro último,. ten- em nossa ilha, onde serão home- das mãos de Max Baer, numa
dro para ° encontro com os do tomado parte na regata Bue- nageados pelos nossos yachtmen luta de 15 "rounds"; e que foi
rapazes do Figueira: Cami- nos Aires - Mar del Plata, em Rio de Janeiro. no próximo do- Joe Louis o atual campeão

" deverão seguir com destino aonha, Ro-con-con, Lauro, Chi- disputa da "Copa Atlântico '.

mundial que arrebatou o títu-
nês, Waldir, Danda, Oraivo, que se realiza naquele país t�- mingo. lo de Bradock em 1937 numa
Hercílío Neno Hilarino e dos os anos, para barcos cruzei- deverão seguir com destino ao luta em que venceu por no-

Paulo.
"

ros. Pela segunda vez "Cangre- Rio de Janeiro, no próximo do- caute no 80 "round". Louis
* * * [o

" saiu vencedor. mingo. foi o campeão mundial mais
AVAl X CAXIAS Escalou o barco em "Punta Fazemos votos de feliz estada

moço da história do box, pois
Avaí e Caxias, respectiva- del Este" e cidade de Rio Gran- e bons ventos aos nossos distin- tinha apenas 22 anos quando

mente campeões do sul e nor- de, tendo efetuado êste último tos visitantes. recebeu a coroa.

te do �st�do, defrontar-se,-ã?, socíação de Futebol Argentí- tas máximas foram arbitra- - Que o selecionado cata-
amanha, a t�rde, no esta?lO na, daremos alguns dados es-I! das contr.a as seleções do Uru- rinense participou pela segun
da rua Bocamva, em partida tatístícos do mesmo. guai (2). e do Brasil e Para- da vez do Campeonato Brasi
decisiva do Campeonato Essa- A colocação final dos coscor-: guai (1 de cada). leiro de Flutebol, sendo derro-
dual de Futebol de 1945. rentes Nota: Maspoli, goleiro do tado pelo combinado da Ba-

_

* "" "1.'

_
É a seguinte a colocação fi- quadro oriental, defendeu as hia, por 8 pontos contra 4.

VA�IAS �OTICIA� .Lnal, por pontos perdidos, dos duas penalidades. apitadas e
__

.

Amanh� o Libertad jogara participantes do "Extra" de batidas contra o seu arco. 1 J

com.o Sao Paulo, campeao 1946, de Buenos Aires: 10 - "Plauers" expulsos I
• RETIRARAM SUAS CANDT- •

paulista, e a' 24 do corrente Arzentína O· 20 - Brasil 3' tio gramado D.4.TURAS
, b " , ,

Ienfren!ara o .Vasco da Gam�, 30 - Paraguai, 5; 4° - uru-I 03 "referes" que estiveram T�das as bebidas, inch.l;Slve li'>

campeao carioca, O campeao guai e Chile 6' 5° - Bolívía.] em função nos jogos do "Ex- I fab.f1cadas em outros .Estadn�,
Paraguaio [á cumpriu exce- 10 t

'

d:d I
t"

.

1 .

o.�. , 'reti rararn suas candidaturas,
_ . . - pon os per 1 os. ra expu saram �eI� Jogaa<?- .

para reinar nos lares catar-i-
lente,.? eXlJblçoeS. �m .sua ex- Os goleadores do sulame res do gramado: PInI, do Chi- nenses, _ em vista da cer tissi-
cursao I?el?S principais Esta- ricano le;.Sabatel, do Uruguai; De ma vitória do aperitivo KNOT.
dos braSllell'os: _

Foram os seguintes os mar- La Mata e Boyé, da Argenti-
-Com destmo a Sao Paulo cadores de tentos do "Extra", na' e Chico do Brasil. C· Odjá seguiu a delegação de remo 8 tenros; Labruna (A), 5; zi- Os árbitr�s que atuaram Ine; eon

do C. R. Flamengo que ama- de Buenos Aires: Medina (U) Foram os seguintes os juí- CINE ODEON ás 8 1/2 horasnhã con:p,�tirá com os �lubes zinho (B), 5; Mendez (A), 5; zes que atuaram no certame 3.a RÉCI'l'!\_ DE ASSINATURAda Paulicéia na prova Cida- Gremaschí (C) , 4; Vilalba, continental de futebol de Nova sensacional apresenta-de de São Paulo:'.. _ (P), 4; Heleno (B), 3; Salvini Buenos Aires: Mário Viana, ção de
�Raul V:aldívla campeao (A), Jair (B), Araya (C), Pe- (Brasil) 4 vezes; Nobel Valen

chileno �e bIlh�; que e?tabe- .redo (B), Pedernera (A), e tini (Uruguai) 4 vezes; Bar
leceu o record mundial de Chico (B), 2; Norival (B), tolomeu Macias (Argemina)
carambolas ao tempo: 1.616 Martino (A), Rolon (P), Rie- 3 vezes; Hi:gino Madrid (Chi
en: un:a hora e quarenta e phoff (U), Salfate (C), De La le) 2 vezes; De Nicola (Para
tr:es nlinu��, e��ntra--se no Mata (A), Genes (P), Vasquez guru) 1 vez.
RIO, onde l�a eX]/blr-�. . (U), Ramirez (P), Gonzalez. As rendas e o total apurado
�E?n Vlsta dos m�ldentes (B), J. Garcia (U), e Lostau! do ce1·tame

ocor:-:dos em �uenos Alr�s por (A), com 1 tento. Total - 581 Foram as seguintes as ar- Preços:OCasIao ?a. ruIdosa pel�Ja en- tentos. I recadações durante as foda- Cr$ EI
·

dtre brasilerros e argentmos,. o "Arlilhetrosn rtegatívos das do campeonato Sul Ame- Cad. numers. 12,00 og.8 aCnal°manHdan1te dOda�ue llaCd.10- Apenas três jogadores da ricano: Ar,gentina x Para- Balcões.............. 10,00
, e eno, es�"l.U e m- seleção do Pa-c·:nai mar-ca- guai 71.859 Pesos,' Chile x C t 60,00 Cidade do Vaticano, 15 (U. P.)

Boc J
�-� amaro es .

g7taessalr nrt0 �.""

a UllIlohr, da ca- ram tentos contrao seu pró- ParagtUai e Argentina x Boli- Geral 5,00
- O novo cardeal ca�gianoh �apI. 'po e.lJLL.la, que e ofer�- prio arco. São êles: Busta- via - 79.558 Pesos; Brasil x "Imp. até 14 anos". Argentina, conferenclOu oJe-

ceu a avultada soma de 30 rrul mante, Ramirez e Coronel - Bolivi� e Uruguai x Chile _ ATENÇÃ: AS ASSINATU- vinte minutos com o Sumo Pon-
pesos por um contrato de um um tento cada. 68.827 Pesos; Brasil x Uruguai RAS não são válidas AMA- tífice· Depois da audiência, de-
ano.

,. .
Os arqueiros mais vasados - 72.607 Pesos; Bolivia x Pa- NHÃ. clarou aos jornalistas que o Pa-

� tec.ruco argentmo <?e- São os seguintes os guarda- raguai e Argentina x Chile - CINE IMPERIAL ás 4 1/2 pa lhe dissera que a sua eleva-
sanm aceItou a proposta feIta cão a Cardeal constituia uma-

. '- valas mais vasados do certa- 89.055 P�sos; Brasil x Para- 7 1/2 horas (p-rova do elevado conceito que-pelo Pa�melras,. �e Sao _Paulo. me ,c:,ut-americano de futebol: guai e Uruguai x Bolivia - Sessões popularesRecebera Cesanm 35 mil cru- Arraya (Bolivia) 23 vezes; 26.644 Pesos; Argentina x U- I gosa a diocese de Rosário. Dis-
.

d "1" an se Caggiano que o Papa lhe pe-2€IrOS e uvas por um
.

o Fernandez (Chile) 11 vezes; ruguai - 95.260 Pesos; Brasil Uma história emocionante, diu informar aos argentinos que-de c0D;trato, 2:�OO _ cru.zelr� Maspoli (Uruguai)' 9 vezes; x Chile - 19.938 Pesos; Uru- cheia de aventuras!
a Santa Sé havia concedido amen�alS e· gratIflcaçoes l�a�s Garcia (Paraguai) 8,vezes; guai x Paraguai e Chile x Bo- JIENINA RAPTADA Benção apostólica a todo o po-aos Jogadores em caso de VltO- Arí (Brasil) 5 vezes; Vaca livia - 10.003 Pesos' Brasil x com LINA YEGROS

ria ou empate, e, se o Palmei- (Argentina) 3 vezes,' Luiz Argentina _ 115.101 Pesos. II
vo argentino. O bispo de Tu-
cuman, Agustin Barrere, que-r� con��guir ?, .titulo de cam- (Brasil) 2 vezes. Total - 676.952 Pesos, equi- DON REED BARRY no com outros membros faz parte-peao, o coach portenho re- Penalidades maxtmas valente em moeda nacional a O eletrizante "weocern" da comitiva do cardeal Caggia-cebe�á mais 12 mil cruzeiros Durante todo o Campeona- Cr$ 3.384.760,00. TA'rUAGEM MISTERIOSA no, disse que o Pio XII elogiou.no fIm do ano. to Sul Americano Extra de �, �, �, Lutas! Torcidas! a Ação Católica argentina, ten-* * 'f, Futebol, não obstante alguns Ê BOM SABER _ . . III do discutido a situação religiosaESTATÍSTICA GERAL DO jogos por demais "carrega- - Que o Fluminense, do Fina] do seriado: de Tucuman e de outras dioce-SUL - AMERICANO EXTRA dos" apenas fdram assinala- R'lo, já venceu oito campeo- 'rERROR DOS ESPIõES ses argentinas com amplo co-DE FOOT - �A�L das quâtro penalidades má- natos cariocas de basquete, com KANE RICHMOND nhecimento de causa. Barrere

Dado� esta�z�tlCos ximas (penalty). Três das consecutivamente (1920 a No programa: - CINÉDIA aduziu ter visto o atual Papa.Para m�ls faCIlItarmos Os quais foram marcadas pelo 1927). JORNAL ... CineAia. quando era cardeal em Buda-
nossos

_

leitores, numa

com-I
árbitro brasileiro Mário

Via-I
- Que Primo C'3.rnerà foi Preços: Cr$ 2,40.

I
pest, em maio de .1938. �alandopreensao gera� do que foi ü na, e a outra, por Nobel Va- declarado campeão mundial 2a Platéia - Cr$ 1,00. ! 3õbre a saúde do Papa, dIsse que

certame patrocmado pela As- lentini, do Uruguai. Essas fal- de box em 1933 ao arrebatar "Imp. até 10 anos". I '2stava em "declínio".

r I Direção de PEDRO PAULO MACHADO

PROCÓPIO
o maior átor do Brasil
E SEUS COMEDIANTES
com a peça em 3 átos de

COELHO NETTO
QUEBRANTO

Uma obra prima do teatro
nacional!

«Um beijo na lace» e
nossa apreCiação
('om ··Cm beíjo na lace", de

'j'l'Ís1an Bernurd, consagrado
humorista, estreou Procópio
eu tre nós.
Pro(·ópio... é Procópio mes

mo. Acima de comentários, es
tupendo como sempre. mexeu
d o ('OJJJ a g'ente nas cadeiras
e ('ur1'(",u;anco tôda a nossa.

atencão. Nâo é de invejar,
pois}- OÍ' que trabalham com

êle, _E são bons artistas.
J U r e m a :lI'Iagalhães, por

exemplo, em Aurora de Champ
vert roi soberba. Soberba em

todo o sentido, mesmo porque
ela fez êsse papel nos dois pri
meiros atos. Hierática inaces

sível, arrogante, gelada, só
desnudou o fogaréu que tinha

oculto, depois das maunas de
Boucatel (Procópio) lhe derre
terem o g·elo. Jurema Maga
lhães é boa atriz, transformou
se de maneira perfeita, encar
nando as duas Auroras: a mar

quesa de Champvert, e a 011-

tra, a que dizia a Boueatel, da
porta: Um beijinho, só bem
pequenínlnho L; J. Poltcena,
em Lord Asnel, roi bem. Prln
cípalmente no seu "tête-a-tê
te" com lUarg'arida (Maria Li
gfa), Almerinda Silva (a eon

dessa) e Paulo Corrêa (Gas
tão) bons, no mesmo plano.
Carlos Hurral (marquez), UM,·
rajara Aveíros (Leclero ) e Ali
ce Avelros (ereada) Interpre
taram satisfatoriamente den
tro dos papeis que lhes dístrt
buíram.
De um modo geral, a primei

ra récita da companhia agora
dou muitíssimo. A casa, cheia
por completo aplaudiu protti
g·amente.
Procópio, ao entrar em ee

na, já ia adiantado o primeiro
ato, foi saudado pela platéia.
demoradamente.

Previsão do tempo
Previsão do tempo, até 14 ho

ras do dia 16 na capital:
Tempo - Instavel, com chu-

vaso

Temperatura as extremas de
Ventos - Predominantes os

do �uadrante norte, com rajadas
frescas.

Temperatura a extremas de
hoje, foram: Máxima 28,0. Mí
nima 22,6.
Previsões para o litoral de

Santa Catarina e Rio Grande da.
Sul: Tempo instavel com chuvas
em Santa Catarina e nublado
no resto da costa. Ventos do

I
quadrante norte, com rajadas
frescas. Visibilidade de bôa a

sofrivel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíXJC;\ iUf:DICA Ei\l GER.'\L

Doenç:as elo coração. pulmões, fi

gado. estômago, intestinos, rins e

den1ajs orgãos Internos de adultos
e crranças

{'ONSUI,TóIUO: Rua Fernando
Machado, 16

CONRUurAS m:.'\RUMIENTE:
das 15 ás 18 horas

RESIDf:\CIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

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

ele senhoras
CONSUI,TóRIO: R. .Ioão Pinto '7
Diál'ialnent.e das 1 � às 17 horas.
RESIDêNCIA: .'\lmirante Alvim,

36. Pone ]II. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

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

Caridade
CLÍ�JCA )JÉIH('i\ DE CRL\SÇ_-\S

ADUIJI'OS
CONSULTóRIO: Rua Nunes ]lla
ehado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RElSIDÊXCIA: Rua Marechal GUJ·
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universjda
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Míserlcõr-dta, e Hospita l
Psiquátrico do Rio na Capital l! e-

deral
CLíNICA lIfÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultó ir-ío: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro ele Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GER.UJ - AI,TA CI
RURGIA - ]llOT,f;STIAS DE SE
.... NHORAS - PARTOS ..

Formado pela Faculdade e1€ Medí-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico elo

.

Prof. A'lípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias br
Iíares, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Varrco
cele, hidrocele, varizes e herria

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

ra iso). Te!. 1.598.
RESIDf:NCf.<\: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764

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

Doenças dos intestinos, ré to e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meir-eles, 28.

Atende diariamente às 1l,30 ns.
e, à tarde, das' 10 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1007

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL1'-,\S - Pela arnanná:
diariamente das 10.80 às 12 11s. à
tarde excepto aos sábados. das 1-1
ás 16 horas -- C01"\'SULTóIUO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MltDlCA de adultos e

críanoas ,

CO:VSVLT6HIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CO"\SULTAS: das 4 às 6 horas

RESID�"'CIA: R. Felipe Scbm idt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

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

A]<�ECÇõES UnO-GENITAIS
DE A'\1BOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

Felipe Schrn idt. 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de .Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operacões dos OLHOS,
OUVIDOS, XARIZ e GARGANTA
Cír-urg ia moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPO'RINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, bronr-oscopla para
retirada de corpos estranhas. etc.
COXSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUi\ NUXES MA(H.<\D0 N. 20 -

Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habil itaoão do Corise-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUIJTóRIO - Felipe Schrn í
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID:flJSCIA - Conselheiro Ma-
.

fra, 77.
TELIDFONIDS 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Paro o seu dínamo ou

motor de arranco

OFltlNA ENALDa
Ruo Conselheiro Mafra

rre. 13�

,_ .. .......1110=="........... iii ..........

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA·
F..d.d. •• 187. - Sétl.: B A I A
INCENDIOS ".E TK:.l..NSPI9KTE8

Cifras do ,Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Recets
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

.. c

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabi lidades
98.687.816,30

76.736;401.306,20

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

Estatística IPequenos
CURSO DE ESTATíSTICOS-Ianu'neiesAUXILIARES
A estatística é a base de tôda I

a moderna administração. E' 1\11' I
#

o selecíonamento do corpo dos i 1'1010r a Ó eo cru
seus funcionários ,é uma ne-I II •

cessidade que se ímpôe pela V�NDE-�E um _marca cn

importância da obra que ete-: max
- mil ro tuçoes -:- força

tuam ! de 6 a 8 cavalos;' possuindo co·

O
.

Departamento Estadual I te de óleo.
.

.

de Estatística, com vistas pa- [d
O mOIto� .pode ser exOsmma1·.

t
... ,

2 d ' o em tajai com o sr. swa -

ra IS o, iniciara, a e marco,' d D d I d I tit t.

'

I
o utra e ega o ns 1 u o

O Curso de Aperteíçoarnento d M iti T t S d' . . . os 8ft Imos_ r9 ar com I·
de Estatístícos-Auxiliares, que -

N t·' J
-

P' t
f

.

't' 15 de !
. nei lace I a rua oao In o.

uncionara a e e janeiro 34. Telefone 1l34.
de 1947_ >I< * *

O curso compreende dois

MI· bciclos: o de Revisão e o de a a e carril o
Aperfeiçoamento: o prímeíro, Vende.se um, para criança,
com a duração de 3 meses, e

com pouco uso e artigo fino.
O segundo, com 7 meses. Idem mala armário em bom
A matrícul� .

é obrígatórra ] es+ado
•

de conse'fvaçã�, de sol i
para os e�tatIstlcos-a�xIllB:res, I dez invulgar e muito utrl para
e tacultatíva aos outros tun- caixeiro viajante
cíonáríos estatísticos do Esta-j Preço: Çarrinh'o Cr$ 300,00
do, ou do Município, e extra- Mala Cr$ 500,00
numerários de repartições es- Ver à rua Deodoro n". 18
tatístícas; os demais funcioná- (" * *

rios estaduais ou municipais Compra-seque a desejarem, deverão soli-
citá-la, em ofício, pelo Diretor Mobília de sala, grupo esto
da repartição a que perten- f'ado em bom estado.

ce,m,. á Comissão. dos Serviços 'I' Dirigir-se' à caixa Postal 106
Públicos Estaduais (CESPE) _ Nesta.
Quaisquer outras informa

ções deverão ser procuradas na

Secretaria do Curso, no D. E.
E., até 28 de fevereiro'; quan
do se encerrará a matrícula.

Tratar na chácara Espanha,
com o soro Oscar Pereira.

I

1 VEE!���,9'00
OA-O ATACA o ESTOMAGO.OS O'NS.NEM o COOAÇÃO I velas. com 6.000 metro. de fio de

I
cobre.
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COMPRA-SE

SÓ SE USA

evlatõrros
Londres, 14 (U. P.) De-

zesseis membros das fôrças ar

madas e elementos civis: pere
ceram hoje, quando dois apa
relhos se precipitaram, com

pequeno intervalo de tempo
entre cada acidente. Assim é!
que um hidro-avião "Sunder
land", pouco depois de deixar,
uma estação da RAF em Chal
sea, no Hampshire, a caminho I

de Gilbraltar, precipitou-se ao

mar para explodir logo em se

guida. Segundo se acredita,
tôda sua tripulação, composta
de oito homens, pereceu no

desastre. Outra tripulação de
oito homens perdeu a vida,
quando um "Dakota" cana

dense chocou-se com um mon

te de oitocentos pés de altura,
em WOI1ms, no Surrey.
----------_._---

Móveis de Aço, ArqUivos e

Cofres «SYNTHESIS»
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & elA.
Felipe Schmidt. 2 - lo ando

eAS A -- CR$ 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

* �, *

VENTILADORES
Vendem-.e doi. ventiladores elec

tricos. grandes. para cima de me

.a. ou parede. sendo um oscilante,
proprio. para escrit6rio. barbea
ria., cafe., etc. Tratar na rua Al-

I mirante Lamego 15 .

t * '" *

VENDEM-SE
Móveis de Quarto

* * *

UMA ESCRIVANINHA
UM TERNO ESTOFADO PARA

SALA
UMA PRENSA PARA CÓPIAS

UMA MÁQUINA DE ESCREVER
UMA BALANÇA PEQUENA
Oferta. a O. L. ROlla

Rlla Deodoro, 33.
5 vs. 3

A instalação dos
jornalistas na
Voostituinte
Rio, (E.) - O sr. Melo

Viana, presidente da Assem
bléia Constítuníte, assim res

pondeu ao telegrama do presi
dente da Associação Brasileira
de Imprensa apoiando a indi

cação do sr, Café Filho, no

sentido de ser facilitada a mís
são do jornalista no recinto do
Palácio Tiradentes: - "Tenho
o prazer de informar ao pre
zado amigo, 'respondendo seu

telegrama, que a Mesa Consti
tuinte considerará seu pedido
relativo aos jornalistas que
trabalham no Palácio Tiraden
tes, já tendo sido colocado no

recinto um dispositivo que faci
lita a providência. Cordiais

saudações. - Melo Viana".

........�........ ..__F

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOR05,CALClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

119. Pilldo.. DlpauPlr.do.,
�.90tado., Anêmico., Mi ••
jlqUI criam MIgrol, Crilnça.1 't' b -

·raqul Ica•• flCI .rao I toni-
o

fica,io ger.1 do org.nilmo

Sanüüinol
LIa O.N.S.P. n· 199, de 1921

* *' *

SRs.DEHTISTAS
Cvn1/y'te;tt

J1��",OlSO·��POSll\
PREÇOS MODICOS

SO�TIMENTO INCOMPARAVEl

foiici/ír.STA�PRECOS-

���YÃ�18m�SETTJ
(J ,,,d/;.ACffl�(jf :;fcn.li-�

\
m'INAPIO 13!'13HAIXA z�:· $. Pt.::It" .

� �

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegiveL
2 sorteios mensais 4 e 18

PRtMIO MAIOR CR S 6.250,00

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

-

Fabricante e distriouidores dali afamados con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Posllue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões, moríns e aviamento.
para alfaiCl.te.. que recebe diretamentf' dos

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

Flol'ian6poU.. -lFILIAlS em 13lumenau e Lajes.'
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A carta do snr. A. N. Lentz, chefe da Contabilidade da Prefeitura desta Car �i
ontell publicada neste diário, é UII docullento que pulveriza a toleima dos aCI

sadores perversos da adllinistração do Coronel· Lapes Vieira.

r

1).

Querem assim •••

o "Diário", que, algum
tempo atrás, dava a impres
são de um órgão partidário
e que hoje passou a defen
der os interêsses de meia

âúzia, em sua pasquinada
de 13 do fluente, foi pródi
go em veneno. Nem seus

próprios partidários deixa
ram de receber seu qui
nhão! E que quinhão! En

fim, que é que vamos Ja
zer? !

O sr. Udo Deeke não esca

pou, como, aliás, era de se

esperar, á sanha felina de

quem se gaba de nada

haver produzido de constru
tiuo!
Não [ôra o sr. Interventor

federal um homem ponde
rado, afeito ao trabalho e

-com um passada inatacável

e, possivelmente, a farta.
dose dos »irus espargida a

manctieias, lhe teria per
turbado o espírito.
Caráter forjado no traba

lho e retem.pertuio no acon

chego do lar, o dr. Udo Dee

ke, estamos certo, reoiâará,
com o âesprêzo que bem

merecem, seus adversários

gratuitos. A mesma atitude,
pot certo, tomarão seus au

xiliares de imediata confi
ança, visto que, como seu

chefe, são também, homens
dótados de grande enver

gadura moral.
Além do mais, pode o go

uêrno contar com o apoio
leal e desinteressado da boa

imprensa e do povo catari
nenses.

Não tomem os adversá
rios nossa atitude como sub-

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

Florlanõpolb, 16 �e Fevereiro de 1946

Esperarão até hoje
Santa Maria, 15 (Via Aérea) - Acaba de se realizar uma as

sembléia com número superior a oitocentos ferroviários, inclusive
representantes de todos os nucleos da Viação Férrea para resol
ver sôbre a atitude que assumirão no caso das reivindicações que
pleiteiam. A reunião não teve caráter político, falando diversos
ferroviários e ficando resolvido esperar até sábado a solução que Idará a direção da Viação Férrea ás pretensões apresentadas.

Findo o prazo�o satisfeitos, será declarada a greve geral. I
Homenagem ao dr-Davi Ferreira Lima

Os funcionários do Tesouro do Estado homena
gearão, ho ie, num almoço íntimo que lhe será ofere
cido no Lira Tenis Clube, ao dr. Daví Ferreira Lima,
ex-Procurador Fiscal do Estado, por motivo de sua

nomeação para as elevadas funções de Secretário da
Fazenda.

A falta de gasolina IA bem õa ve: .rdade
e o ônibus de Li com mUi;�':'��en\ ção a no

f1. injusta publicada em 7 do cOr

unquelros rente pelo "Diário ( ia Tarde'
Esteve ontem, em nossa Re- apresentando-me com o chefe'

dação, o sr. João Assad Naeder, bando dos agressores, na naU

propríetário dos ônibus que fa- de 31 de janeiro.
zem o tràjeto Florianópolis-Co- A escolha da minh

queíros, e vice-versa. como chefe de deserde

Na palestra que conosco man- ! gas e calunias e outrs

teve, s. s. manifestou encontrar- -maís, sr. Diretor, nãc

se face a uma situação angus-
I minha dignidade.

tiosa: a falta de gasolina. .E' verdade que, est

Declarou-nos o sr. Naeder que, casa com a minha fam

caso não conseguisse obter ga- receu pelas 18 horas, u:

salina ainda ontem. seria força- I ro de rapazes, vindo

do a suspender o tráfego de seus I dêste distrito, aclamanc

carros, pois não possuia mais me dos srs. Nerêu Ramo

nenhuma em estoque. Segundo I ral Dutra e outros eleme

o mesmo, o transporte de passa- P. S. D.

geíros para Coqueiros, ontem, [ Entretanto de minha c 'asa não
fôra feito pela Emprêsa Limoen- sai, o que posso provar.

se, que, gentilmente. se oferece- Mas como aquele jorn al, qUe

ra para suprir a falta dos car- desde o princípio das eleições
ros que ser-vem a Linha regular. tem procurado maneiras de ea.

Não dispunha entretanto, aque- lluniar-me e desmoraliz ":;l"-rne

la Emprêsa, de combustivel su- não poderia eu estranha) '�f!��!"
ficiente para atender ás neces- la nova publicação com I

ren

sidades da Linha Coqueiros-Flo- ela á minha pessoa.
r'anópolis mais do que um dia. Sei que tudo isto não

I Em vista disso, o sr. Naeder I de paixões políticas. -ur.
teria tomado providências junto. Não sou, porém, o UlllCO (.

I aos srs. Interventor Federal, pado da vitória do General r».
Secretário da Segurança Públi- tra. E' verdade que trabalhei

ca, Prefeito Municipal e Delega- para êle e pude ajudá-lo corr

do da D. O. P. S. Muito embora uma percentagem de votos.

procurassem aquelas autorida- Mas é muito natural que f

des -- disse-nos o referido Se- assim procedesse. Não fiz ms

nhor - solucionar o probiema, do que cumprir o meu dev
rate ás 17 horas nada haviam Sempre tive uma certa Influe

conseguido. ela política em minha zona

Declarou-nos, mais, o sr. Nae- de muitos anos, mas ser.

der que existe na Alfandega 10- tratei os meus adversários, i§.'
.eal, para desembaraço, cêrca de mente como os meus corre'

duzentos tambores de gasolina, nários.
dos quais, ante-ontem, 25 ha- Nunca tive adversários

vima sido desembaraçados para cos como inimigos; se'

seruiéncia, como baixo ser- atender ás necessidades da--Ba- dêles não me considei

vilismo. Não somos iâôla- se Aérea de Florianópolis. não sou culpado.
tras! Dada a premência que o caso Creio que a direção
O apoio que ora presta- .requer, solicita, por. nosso inter- jornal como o "Diário (

mos e hipotecamos ao go- médio, sejam tomadas, pelo sr. de", não deve permitir que os

vêrno receni - constiiuião, Inspetor da Alfandega local, ur- seus auxiliares fiquem a ouvir

não implica no fato de re- gentes providências, que virão queixas de mentirosos e c .alunia-

conhecermos e calarmos os minorar, sensivelmente, o pro- dores, só pelo motivo d e serem

erros que, porventura, ve- blema dos transportes em nos- amigos políticos. Assim� se tor-

nha a praticar. Não. Se tal sa Capital: nará uma fôlha desac reditada.

acontecer, dentro da ética Quanto á minha vidfie a, tem si-

profissional apontaremos a do só de trabalho. Fui,fi_' p�ofe�sor
falha e - porque não dizer? Correio LageaDO 26 anos e 8 meses das primeiras

_ tomaremos a iniciativa letras, desarialrabetísr deei .312 a.lu-Venda ovulae na f t
de sugerir aquilo-que melhor AGÊNCIA PROGRESSO nos de ambos os seios. de'

IZ mm as

nos pareça do bem de San- festas para melhor ;vac. instrução
O proprietário da «PADARIA e CONFEITARIA CARIOCA» ta Catarina. dos alunos, tenho Vi)13/I'I�0 sempre

AVISA à sua distinta clientela que, devido à escasez de Somos um jornal do Po- R I' T Z na maior ordem :t:to�ossIvel, sem-

trigo, suspenderá, temporàriamente, a entrega de PÃO a
vo, feito para o Povo e, cO-' I pre tive caráter dcai' homem, �o�

domicílio, sendo que continuará a venda desse produto
mo tal, nos arrogamos ês- Hoje, ás 4,30 e 7,30 horas

r
mo- ,funcionário s�e l�mpre respeitei

b
se direito. Continua a apresentação do os. meus chefes e sem�re Pl�de

no seu esta elecimento, bem como a de doces biscoitos A. DAMASCENO mais belo espetáculo em tecni- acatar estima, n,_unca fOI preciso
e demais produtos dogênero.' color feito até hoje. 'o

meu nome a' n�ar ?aluniado
Tão logo se ia solucionada a crise do trigo, será nor- Nomeapão mo. certa! A. NOITE SONHAIUOS nas páginas d_'

JS jornais, Esta a

malizada a entrega a domicílio. Y com: Merle Oberon _ Paul, verdade e poP�so provar c�m ":O 10. tenente Arruda Câ- Müní _ Cornel Wilde. i das as pess.:l.poas d� meu d�stnto.
mara, distinto oficial da nos- o que tinha a d

A história sublime e erno-
Era isto al,

b ti
_

izer.

sa Polícia Militar, foi no- . "'f.)e as zao D Barcelos
cionant« do grande composí- ..1 ..

meado Aiuderite de Ordens �

do Interventor Federal snr.
tor Chopin e sua companheira Cf

Udo Deeke. George Sand. 8reJoTJ,Je DOS O"DI·busCENSURA LIVRE
Folgerno« em registar a 18

-

P Inomeação, pois em homem
No programa: - Notícias de

se ao ao o
d r h

da semana - DFB d
P 1e ln a moral reta, firme e Notícias do Dia � Jornal

-

f' tJ• au o, 15 (E) - Os moto-
segura é que recaíu o ato do

. Preços: _ Cr. 600 _ 360 1"
IS as_ � co�radores dos onibus

Chefe do Executivo Estadual. H"
'.' ',., de varias íínhas desta ca ital

Q
oje, as 4,30 e 7,30_ h01�aDFB desdobraram h'

p

O fI- uem ach u? 10 - Filme Jornal � .

.

E
-se 0Je em g'l'eve.

S con 110s em. Cclcuté o \ - 2° - Arthur Lake r:
v lllgenuo

.
,nt�ndem os grevistas, com êsse

Urna carteira de chaufer e outra Pancracio rÁ '-TTASll.f ��VpI���tO dforçar a solução do
Calcutá, 15 (U. P) - Informou-se que nos hospitais desta cí- d. identidaa1e. modelo 19, O cRniE DO 1<'''<: 'n , 1, A �. .1 O e aumento de salá-

d�de per�ceram 45 dos· 400 feridos durante os tiroteios de três Pede-•• entregar ao .nr. Manuel U
1 -,õlOnal comédia nos feIto há tempos e até ho-

diaS aqm. Co.tiço Bulgallo na c:Pen.ão Elite» . n�a sens'" j e, sem solução.
"

����_�_��_�_�������_� �__�=-�r�u�.�C�o���e�lh�e���o�M�Q�&�a�.� p031�lal .. ,.liimo episódio do
I " - FI

se-

.

d .f
na o. ,.,',TÉRIO NÓRDICO

°
IlH, - John Garfield - Nan-4 peman.

cy C1fRIlfE NO A'fLÁNTICO
A�4:ada momento_ dêste exci

talte _

melodrama está pleno
d i açao e de profundo interês-
e

...

IÇ
se, Censura até 10 anos.

l' Preço: - Cr$ 2,40.

Pão a dez cruzeiros, em S. Paulo
São Paulo, 15 CE) - Agrava-se a crise do pão aqui.

L

Hoje, o� moradores de Ipiranga, depois de esperarem longo
tempo na fila, resolveram assaltar as carrocir..has de pão quando
estas se aproximavam.

Algumas padarias estão vendendo o quilo a nove e dez cruzei
ros. Por outro lado, o pão de vinte centavos diminuiu a olhos vis
tos, mais parecendo pequenos biscoitos do que pão.

A população começa a indignar-se com a falta de providên
cias oficiais.

Almõço de homenagem e despedidas
o capitão Antônio Carlos Ratton seguirá breve pata

o Rio, afim de se especializar no Curso do Estado Maior
do Exército. Segunda-feira próxima, seus amilJos lhe ofe
recerão um almôço, As listas de adesão acham-se à dispo
sição, no Clube 12 de Agôsto.

Exposição de pintores americanos
... A partir de hoje, o instituto

Brasü-Bsiado« Unidos exporá
maravilhosas reproduções lito
gráficas de quadros de pintores
norte-americanos.
.

São perfeitíssimas cópias, que
poderão ser adquiridas direta-

mente aos EEUU, ou por inter-!médio do Instituto.
Também hoje, ás 15 horas, ali

serão exibidos vários filmes sô
bre pintura.
Mais tarde noticiaremos am

plamente.

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INflAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.

o sírio-libanês
. Lond�es, �5 (U. P.) - o Conselho de Segurança das Nações

U�Idas dISCUt:_U na manhã de hoje o caso sirío-Iíbanés. Afim-de
ev�t.ar a votaçao em seguida, com o direito de veto, que podia ser

?tIlIzado pelas cin_co potências, o delegado holandês, von Klef
tens, �ropos qu� nao fosse tomada nenhuma decisão antes de te
rem sido examinadas as provas do que alegam os países do Le
vante.
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Novo embaixador
inglês Da BlÍssia
Washington, 15 (U. P.) _

Truman anunciou que acei
tou a demissão de Averrell
Harl'iman do cargo de em:...
balxador dos Estados Uni
dos na Rússia. Ocupará es
sas funções o general WaZ':'
ter Bedell Smith,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


