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Novo método para
a cura da cólera
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Exame de urina, Exame para verificação da grav!S
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10 plano de reconstrução de Coventr, �
I�ONDRES, (BNS) - Um dos mais interessantes projeiJfl

de construção de casas está 'sendo levado a efeito na cidade

Coventry quase totalmente destruida em consequência das i

cursões aéreas inimigas - escreve um redator do "Reynol
News" desta capital.

O novo projeto se reveste do espírito de comunidade q

existia na, vida das aldeias de um, século atrás combinado c�

I os mais modernos requisitos de conforto e medidas de pro�'
ção à saúde. Compreende não só duas mil casas, como um, P

i que, um centro comercial, um local destinado a creação
uma igreja e uma fazenda que fornecerá produtos de prim �

ra qualidade. O novo centro residencial possuirá um clube

moldes do famoso Packham existente em Londres, e que c

tará com uma piscina, serviço de bar, ginásio e todas as fac

dades de recreação para as duas mil famílias. Deve-se a i

ao dr. Barlow, que fazia parte do grupo de médicos respo

vel pela organização do Peckham, O plano do dr. Bevan

sentido de prestar todo o apoio a sociedades domésti
dentro do esquema de reconstrução da Grã-Bretanha, veio

re

grande impulso aos projetos da móvel sociedade.

Washington - (8. I. H,) - Foi
anunciado recentemente que, du
rante a guerra, oficiais médicos
da Marinha dos Estados Unidos
desenvolveram um método de
combate á cólera. Num comentário

editorial, o "N. Y. Times" expres
sou que se o homem puder do
minar essa calamidade, uma elas
mais antigas e mortíferas molés
tias, "é bem possível que o feito
resulte num dos mais sigruricatí
vos progressos no campo médico
emanados da guerra",

A "cura" não reside numa no

va droga, mas numa nova técnica
de emprêgo das drogas já couhecí
das, os compostos da sulfa. em

conjunção com plasma sanguíneo
e soluçã'l> salina. Desenvolvuta por
especialistas médicos ela Marinha.
a "cura" foi enviada á lndia e Chi
na para combater a cólera. como

medida ele proteção das fôrças
norte-americanas nas áreas af'SO

Iadas, O comandante Julio ::VL An-

�:������i2�ele����::. á :est:fe(il:�� :�� NegÓCiO urgente!
Calcutá e Chungkmg encontran P

.

de vi d
do.se azora er ",:. o-r

•

or motrvo e viagem ven e-

b n ashíngton,

ele'j se o armazem de secos e mo-
clarou que com o

..

novo tratamen- Ih d it
,-

P L 1\11 "I
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e

. " _
. . _

. .. reguezes. ratar na AI aratarra
anteriormente a íncídêncía de ô}Ji. " -'

to' era (1 ')0 80
Pereira, a rua J080 Pinto, 16

:-;. e.J a por cento, 15 vs. 10

SANGTJENOI_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc,

08 Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Ortanças Raquíttcas r�.('",_berão 6 tonificação gera.

do organismo com o

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Clinica Geral de. Adulto.
Doença. da. criançClll

Laboratório de Ancílille.
clíni.cClll.

COnllult6rio: rua Felipe Seh
midt, 21 [alto. da Ca.a Pa.
rai.o], da. 10.30 ã. 12 • da.

15 à. 18 h•.

R••id3ncia: rua Villc. de Ouro
Preto, 64.

Fone: 769 [manual I
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do l.Ri�. de Janeír« J
llUPQSTO SIN1)lf 'le S:RCWIO DE 194:6

.

/ or\1
Ficam a' ísado " os in, c( tbríoantes de

fÓS�f 1\
segurança E;�i:abelecidos dern L base territorial i II

dual do Municípío do Rio de eiro (Distr-ito Feder

Estados do Rio de Janeiro, ( Jáo Paulo c de Santa (

na, que é de Influência dêste � índícato, que o Imposto Si'

do exercício de 1946 deve ser recolhido ao Banco do

S. A. ou agências mais próximas do mesmo Banco, du

mês de janeiro de 1946, de acôrdo com os artigos, 580 o

587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto e

5.452, de 1-5-1943, publicado no "Diário Oficial", da U 11.

9-8-1943).

i
de

Êste Sindicato está expedindo pelo Correio, em

do, as guias próprias para êsse recolhimento, e pede 'a

que, por qualquer motivo, não receberem ditas guias I les

zo razoável, dlÍrigirem-se à SecreUtria do Sindicato, ,( ra

xico n. 163-8° andar, no Dtstríto Federal, sohcitand.-' é

pressas próprios.
,

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1945.

.João Dale, Diretor-)p'residente.

I L!��t?unn(SeII��io�
general Herbert H. Lehman. dire-

I tal' ela Administração Estaduni
dense de 80co1'1'0 e Reabllitaçâo,

I
louvou recentemente a8 outras re

p,úblicas americanas pelos sacrí-

r
fícios que souberam fazer em fa·
VOl' elo sucesso ela UNRRA.

I -?i.rigindo-s� á nação por inter
medlO di! maJOr rede de emissoras

J
clo� EE, DU" o sr. Lehman comu·

nicou aos seus compatriotas que

'------:_-:_-:_-,::.-:_------! os países irmãos elo hemisfério es-

ta vam fazendo sacrifícios. propor
cionalmente tão importantes como

(l"; EE. UF" para far.el' face aos

pedidos ela Ci'\RRA. Citou oBra·
sil, cuja contribuic_'ão, disse abran·

gel' 1 % elas despesas governamen·
tais anuais em tempo normal e El
Sal vac[or que autorizou uma c(m

tribuição de 120 mil dólares apesar
da granel e falta ele alimento:,; Cal'

que luta e,sta pequena I'epúbl'
centl·al·americana.

Para muitas das rcpúhlicas
ricanas não foi tarefa facil (

huir funclo,.; para a L'NRFU
luou o sr. Lehman, moti
qual clel'emos apreciar ain.
() seu e"fôr('O,

o SEU ORGANISMO
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Est.n.istic 'i.

Esportes
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4 Ct �'rI" ílO - Terca .. 'eira, 1 ,". Janeiro �. 1!iJ46
---------------------------------------

Notas rurais

ultivado com vantagem.
O sorgo é recomendável aos

A Mulher �,�Ie Parl·s e londreslUma oldeic1,ioR'E·""V-E-M�E-N-IE-"lagricultores que tenham em mira;l I

Io clesenvolvimento e uma indústria '" Lon dres dezembro para es-j I
em que êle entra como matéria París - (H. P.) - A mUlherj' rece O máximo de sucesso eIT:

I

te jorrral :_ Muitos
'

segredos I Reabertura do Laboratório
prima. ou quando haja facilidade moderna de Paris e de Lor.di es todos os casos ligados a defí- da guerra estão sendo agora i RadlO-Tec.Jlcc-Eiectron
de sua colocação 'Vantajosa para o sabe despertar. adquirir e COl1- ciências do sistema glandular, lJOUCO a pouco revelados

..
As- I Fundado em 1935

mesmo fim. servar a sua Feminilidade Ju- do aparelho zenial e do teor sim. sabe-se que os aliados I' Montagem de rádios. Ampli-
A varieade que há alguns anos ventude, Saúde, Atracão � 13e- vitaminico, co�o: Frigidez, in- construíram na Inglaterra: fic,:,dor�-Tran.smisso",�s

1
.

d 1 tâ d
.

d
�

.

f'"'' Idcí • > s 0)1

1
Materlo1 i rrrporco do d ireto-

vem sene o anuncia a como um reza, ao eseja as e necessa- su icrencia ovariana, regras uma a ela 11 allc� �, c mj e-
mente dos U. S. A

produto bom com o 110me de "en- nas em todos 1i:3 períodos de anormais. perturbações da ida- ta até nos seus mmrmos deta- Pr('or', tá. 1('
xêrto de milho na cana" ou ":-,. ".

sua vida. A sua arma é () ramo- de crítica (menopausa), obesi- lhes, para treina�'. as tropas ütnrn - r Oeorgrs IWhm
go Açucarado", nada mais É: do 50 tratamento OKASA. à base dade ou magreza excessivas, I que futuramente rrrarn tentar E\ectre - 'I'ecr.ico - Profissional
que uma das muitas variedades de Hormonios frese.O.'3 e Vl�03 flacidez da pele e n�gOsida.de

I
a invasã? ela. NOl:mândia. I brr;:ado n;> E,:,ropa

que nos Estados Unidos foram, (extratos das .glan.d ulas enuo- da cutiz queda ou falta de tur-
Os mais mdllll�cd'lOSOS detalhes

�ua 10'� 1��:::,o�ol�9 __ Sob.durante a guerra civil, ensaiadas c�'inas e de Vítanunac
.

essen- aência dos seios etc .. todas es-
foram. repro UZl �s ao nat1.:-:.

... .

para produção ele açucaro Filiam· cíaís) - (fonte de VItál](lade_) I �as deficiência� de orizem I ral ; e como a ad�la-modelo� fl-. ---------������
se estas á sub·espécie saccurata, OKASA. ?e a�ta rep�lta(;ao landular na mulher.

'"

cav� perto de Ripou, 110 lO�'-
que na Africa também aprovei- mundial. e Iabrícado há 11:<115 g kshíre, recebeu o nome de Rí-
tam para chupar O" colmos. como ele 25 anos pelos conliPcícto3! Experimente OKASA e SE: ponvítle, A meticulosidade dos
aqui fazemos. com maior vanta- Laboratórios Hormo-Pharma a' convencerá! Peça a fórmula seus construtores chegou a tais
gemo com a Succharmu otícínaru m. II Londres e Paris é importado drageas "ouro" em todas as extremos que, a certa distân-,isto é. a nossa preciosa cana de agora diretamente de Londres boas Drogarias e Farmacias. cia, foi colocado um cartaz -

acucar Estas variedades se re'j O tratamento OKASA e uma só em embalagem original de em tudo idêntico aos que s81comendam para forragem verde medicação de escolha. ultra ra-I Londres. Informações e pedidos encontravam nas estradas da
para animais: requerem. porém, cional e científica. ccnnecida ao Distribuidor: Produtos AR- Franca - com a iudícacão -

terrenos bons e mais ou menos pela sua erícacia terapêuticr,
I

�·�A - A":. Rio Branco, 109 Rípouville, a 1 quilômetro e

úmidos. clinicamente comprovada, e1'e-1 Rio - 'I'elefone 43-33j·8. meio. Barricadas de madeira e

Praticamente. podem-se distin-
I pedra impediam a entrada d, INSTITUTO Dl: DIAGNOSTICO

guir formas culturais próprias pa- - aldeia. cujo cemitério apresen- CUNlCO
ra os seguintes misteres:

I E t
'

a verdade I tava filas seguidas de "sepul- DR. DJALMA10 - Para forragem verde: a) . _J S a e _.., turas
"

decoradas com. a Cruz l
só .Cult.iváveis em terrenos irriga.- d 1 d ....s

de Ferro nazista. Cadeiras. me-I MOELLMAN NSapatos de todos os mo e oa e '" tipos mais
elos; b ) cultiváveis em terrenos

modernos, inclusive 8andalias poro praia ao alcance sas e outros objetos jaziam' f'ormado PIIIA U'lUft1"G1da&l 11. �

ú.mid�s mas não carecendo de ir-:II d.01l SENHORA.S e SENHORITAS, poe verdadeill'oSl por toda :p.arte, dentro e fora Com prttlaa IlOO hoap1«ÚI .1U"8IMIUIIngaçao:!lI das casas, «ando a impressão CIfIUca � .m. ..-eJ. pedj&tr1a, 00IIl1'

20 - Para produção de grãos

I
PREÇOS SEM RIV.A 1 S ! de uma fuga precipitada da ... 40 l.18tIIroa lI.<Bl'TOIIO. .,pm-elho ....,.

para forragem de aves e ma

...
mífe... 'Nao comprem. seus cc l ço doa 8'9m .,lsitOT o. • guarnição alemã. A placa ele 1I:1'I1D4rIo do ilommn .. da mu.!he

o

I
........ or.6eaI.m .,L PAUIiO TAV.....ros: e 3° para material par.a o Ia·

I «I'amanca ria Berreiros» uma rUE que ostentava o 110-' aur.o tt. Ra410101fla (!lfi!1ea com e dr.
brico ele vassouras. Acreditamos

,
me" Adolfatrasse ,

.. fôra arran- lfUIoeJ ã Al:JI'eu Cltmpv;uu1.o (Ho "'u-
que justamente estas última,.; "a· RUA CO?-JSELHET,RO MAFRA 41 cada e substituída por OUÜ'O �. 1IIIpccIa11ado IIID m.,A!l." e III".

riedades poderão garantir melhor '

llOl1P escr1J:o 13.1Jl'Pssadamente Nb!fcI. paJe tTm� "", ".1" ·19 .)'�
.

1 l'
, UIl'o, - GtIl!.JwtG a. Ral.>!) x - EI._...renda a quem quell'a (ec lcar-�e " a giz - "Rue de París", O:::; lIU'(I�ocnt1S eI1nlca _ ••tabol1mv> __cultura elo sorgo. Os norte·ameri· COllstnltores dessa aldeia fo- AI _ 1ouG.Mpm DuOO_1 _ '1<l!I.�

canos selecionam e culti\'am chfe'l ral1'1 dois oficiais do Serviço .. � - Úl*-'-tdIr1D «<» ml�

rentes formas para êste mi.,tér. de Engen.halia, - o major Pa- eopSa. &úUw cJ.fDf.ca. - Rua .__.,

CJue chamam "Eroom Corn". De:,· \'itt e o tenellte Prou<:lfoot, que
tas, talvez a "Californian Golden \-i\-eram anteriormente muitos
Broom Corn" é a mais remunera· anos na França.
dora. Atinge a 3-4 metros (le altu- Homens de todas as partes
ra e o panículo ele frutos tem 1'8· da Grã-Bretanha receberam
mos de 50 a GO centímetro,:, de intenS(l treinamento em Ri-
comprimento. Pela colocação áu· pOllville, :para onde mais tar-
rea, esverdeada ou parda dós re· de foram também enviados os
ferielos panícula., separam êles continge.ntes none-an1ericanoo
muita::; sub·formas para as quais que participariam da inyasão,
êm pretendentes especiais. Outl'a A própria RAF chegou a ba-
ariedade, "Dwarf Eroom Com". ter inúmeras fotografias aé-
um tipo mais fixo. ele apenas reas da aldeia para q.ue os seus

a 180 ClTIS. de altura. que for- pilotos se familiarizassem o
panículos nos ramos de 40 a ,11ecessano com o que iri.am

ms., mui delicados e flexíveis, yel durante a invasão_
JS, portanto. para o fabrico Assim, pode-se afirmar que
ssouras. (Da revista "Vitó- foi em Riponville que as tro-
e São Paulo). pas aliadas aprenderam a in

vadir a Nonnândia - e a efi
ciência das aulas recebidas foi

;-
plenamente demonstrada no

AUTOMOBILISTAS -Pia_D._
I V�site. sem"'i:mp,omissos
LIVRARIA RtJSA

I Rua Deodoro, 33 IFlcrianópo!i!!
Livros novos e usadoa

em diversos id�omn

o SOHGO

.\. proriuçáo do sorgo é geralmen
te mais abunrlan!o que a ele qual
quer outro cereal, embora não se

POS;';d ("(1111P(1I'(\·10 na qualíc.adr
com qua lquer os cereais mais cor

rentes como o arroz, o milho, o

trigo e a a veia.

Em nosso Estado o sorgo pro

;L� aconomicamente e pode ser

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Voei!

está auxiliando o seu pro::umo .

Contribua para a CIlix3 de E.r..molna
aos Indigentes de Florianópolis.

....w...,._.......-.·_...........·.·_w_...

--_.--------::

a a nu oenol
CONTEM Afenção

o seu dínamo <ou motor
de arranco a

OfiCINA ENALDa
Conselhei.ro Mafra ne. l35

ParoOITO ELEMENTOS TONICOS!

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS, CALCIO

ETC

TOHICO DO CEREBRO
TotIlCO DOS MUSCULOS

Oi Pálido.. Depauperadol,
ESlJotados, Anêmlcol, Mies
que criam Magro), Criança.
raquítica., r�cab.�io • tORa.
ficaçio qe,.! do orgenitmo

A tende encomendas de
obras edItadas no Brasil

o u no estrangeiro.

Novidades todas 8s1serngras

.,..-��_......,- �Sa nüüõ n 01
. Llc D.N.S.P, n' 199, da 1921

Agradecimen'to
Afonso L de AiGis J. Aureliano de

A.sei. e GIl�tave de Asais penhora
disaimos aqradeoem 00<1 facultati
vos Drs. João Muniz de Aragão e

Augusto de Paula, pela aniatando.
dedicada prestada até os ultimo.
momentos de lIua ineaquf?cival 3

pranteada mãe Maria Serafina
Vieira ds ASli., de coração <!'xten
aivoe à .. virtuosas Irmã. do Ho.pi
tal da Co_idade pela. muita. aten
ções dispensadas à finada durante
.ua enfermidade. bem corno ao

Desembargador Madeiros Filho,
Provedor do Hospital de Caridade
e Mesa Admi·nistrativa e a todalll
as pes.oos que nos acompanha
ram no doloroso transe, oe que
enviaram flores, telegramas. car

tões a acompanharam o cortejo
funebre até a último morada da
finado

VASA -- CR$ 400,00
PrC"cisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fon�s 1022 e 1360
uo C<llX"'. POl'tpis 240 e 270,
--------------_'.

DESPERTE I BlllS
DO SEU FIGADO
( Saltm .. c- lIspsa .......

Seu ffgado dCTC produ,,;
um htró de bilis. y

�rementc, os aL_. .� " ..o 120 digerid8t
e apodrecem. Os gases incitam o estôlJl60

1;0. Sobrevém a prisão de �enrre. Vd
sente-se ",batido e como que envenen,,"
Tudo (: amargo e a vida é um m..n:i....

üma sírrples e7acuaçio n:io tocad a

causa. Neste caro, as Pílulas Carter._
extraordinariamente eficazes. Fazem &
ref esse litro de bílis e você .-ente-se d

posto para tudo. São suaves e, con!:'",

c$Decialmenre indicadas para fazer a b
C';!Ter Iivrememc. Peça as P'lulas Carl
!\ão aceite outro Dl'oduto_ Pceço, Cf, $ 3
-----_._--'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. I,'

I
----_._----_._ ---'
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s

1 - que uma lâmpada de
100 velas produz um têrço
mais de luz que quatro de 25
velas.

2 - que, nos 72 anos do rei
nado de Luiz XIV, a França
teve 45 anos de guerra e só
mente 27 de paz.

3 - que quatro substâncias
apenas integram 90 '; da com

posição da Terra, estando elas

assim, ,c�n�ti�Uidas,: fe,=. �9, I74(';, oxigemo 27.71 q. slLco
14,53 o/, e manganês 8,97 (

c •

4 - que uma associação I

fundada em Berlim, em 1923, I
para combater um projeto dos Icervejeiros daquela. cidade,
destínado a aumentar o prêço
da cerveja, intitulava-se sim

plesmente: 8ieTdesiliterabga·
beaitationslommissioruieüeçier
tenoersammiunçspetition;

5 - que os mortos, na anti-

I ga Grécia, eram lavados, �n
gidos e luxuosamente atavia-

�������������������������� dos, ficando sete dias expostos,
-----

sempre rodeados de carpidei-
ras; e que, finalmente, com

grande magnificiência, eram

conduzidos em grandes pro
cissões ao lugar do sepulta
mento ou da incíneracão.

6 _ que do côco
J

babaçú,
fruto d€ uma palmeira abun
dante no norte do Brasil, no

tadamente nos Estados do Ma
ranhão e Piauí, podem extrair
se grande quantidade de sub

produtos, entre os quais óleos
lubrificantes, sabão. glícerlna,
anilinas, vinagre, peixe, breu,
carvão e alcatrão.

Cereais em grosso
Manteega, queijos, xarque,

banha e salgados

& (IA ..(IEl, FONSEC
Comissões - Consignacões - Conta Própria

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

Rio de Janeiro

(elxa Postal: 3794
Telefone: 23·1598

Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
al h o s e todos os produtos de Ia vo ura ligados ao ramo de cere ais, Fecula,
caçãc , camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

RIO DE }ANEIRO--BRASIL
...............................................�

I TEODORO FERRARI
proprietário da

I
.

Londres, (BNS) - Só agora
revelado um dos segredos

ais bem guardados de tôda a

'ji;:i:'a: uma fábrica de muni-

7; que funciona nos subter-
.30S do Parlamento.

lt..ltos
funcionários do Parla

rpto, as senhoras dos mem

'IS do gabinete, policiais, run

�nários públicos, homens e

!Ilheres. empregados dos Cor-
los, e até cozinheiros de vá

...

IS hotéis e restaurantes, cons

-. uíam pessoas que mantinham
lábrica em pleno funciona
!nto e que conseguiu realizar

. trabalho verdadeiramente
- tável .

li fábrica "parlamentar" pro
I ;.a certos aparêlhos de extre

.precísão empregado no com-

1� ás bombas aéreas nazis

jj E mesmo quando o sinal de
Irne anti-aéreo soava sôbre
ia Londres por baixo do Par

I�ento as diversas secções da
flJ'rica continuavam a traba-

r ininterruptamente. Diz-se
�smo que foi este o único es

pelecimento industrial em tô- r
""

�
.

a Inglaterra qu� �unca pa- Frantisco Meira e, espõsa
Illzou as suas atívídades du-

'I'rte os piores momentos
,

da particpo.rn 0.05 parenta. e

,tz contra Londres. pe85100s de Im.as relações qUE>
18m princípios dêste ano, isto seu filho OSCAR ajustou
já na última fáse da guerra o nupcicu com a senhorita

.nístérío dos Suprimentos re- Nadír Garcia.

leu dessa fábrica subterranea -------------

�s
de 1 milhão de certas pe- OSCAR e HADíR I'relativas a uma só enco- Confirmam

nda - e tôdas essas peças
am construidas, montadas,
erímentadas e enviadas a seu Florianópolis, 25-12-1945

�,.)tino pelo pessoal da fábrica,

�arlamentar", que funcionava
. b a supervisão daquele Minis

!to:io que lhe fornecia os contra-

I e o dinheiro necessário ao

� financiamento. Essa fáorica
( montada depois que nume

sos deputados e membros da
- Ir'.ara dos Pres se ofereceram

.dra trabalhar voluntariamen
_

'. "algumas horas por dia nas

bricas próximas ao Parlamen-
«. i' Verificando-se, porém, que

il.si todos trabalhavam tam
in á noite, resolveu-se estabe
er a fábrica nos subterraneos
'. Casa - onde funcionou tO

ta guerra com os melhores re

ftados possiveis.

CONfEITARIA CHIQUINHO
deseie aos seus ireg uezes e amigos

FELICIDADES EM

o

e

ramo de bebidas
vinhos»

«Para

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

Os candidatos deverão apresentar referên-
-, 1 cios e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.
C(.ll·tas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
dois en velo peso um dizendo só mente «pro
curo-se Vio'jonte», e o outro com o nosso

endereço.

Vva. Estelita Garcia

participo a08 parentas e pes-
80CUI de SUo.s relações que suo

filha NADÍR ajustou nupcias
com o sr.

Osc.r Meira

As balancas que trazem a garantia
na proprió marco, tradicão do parque

industrial brasileiro.

(LElTOPOii UXANUllD�DE
r
Afim de estar sempre a po s

s em seu lar. foi eleito, por
)lamação, o afamado aperitivo
1-----'----
1 "'5====

Outros afamados produtos COSMOIl'OLlTA:

APARELHOS SANITÁRIO'> EM FER�O ESMALTADO
FOGÕES _ AQUECEDORES - VAlVUlAS �JTO
MATlCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

1 - 5.()STODIECf.\ & CI . =
r :, '" PR

Copynght da

The HAV[ rou H/ARO? Inc:

Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal

CASAS
Pes-ca interessada em

corn orar 5 casas de Cr$
30.000,00 a 150.000,(10
cada uma, pe d e cferta por

carta, aos cuidados desta

redação. 30 v.10

Drs.

ADVOGADOS

I

o "elWOG vtQMiFtlGO
ee ff:fnO Sf6�OO
f IN()FEftSIVO A$

CDIAJlÇ�S r
,

Ai-

Felipe Schmidt,
(Sobrado)

Florionópo lis

21

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, As doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O eurandeí
rismo. fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispô,
de um Ambulatúrio, que atende gra
tuitamente os doentes Rervosos in.
digeutes, n a Rua Deodoro 22. dss li
i't." 11 ho"."" riE'lTiamentc

l<ua

Compra-se
Mobília de sala, grupo esta

fado, em bom est.ado.

Dirigir-se à caixa Postal 106'
Nesta.

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

RETIRA.RAM SL'AS CANDf- .

DA. TCRAS

Tôdas as bebidas, Inclusive as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares cal ari
nenses, - em vista da cer+issi
ma vitória do aperitivo K�OT.

VENTilADORES
Vendem-lIe doís ventiladores alec

tricos, grandes. para cima de me

lia ou parede, sendo um oscilante,
proprioa para eacritório. borbec
ria., cofes , etc. Trocar na rua Al
mirante Lamego 15.

l\1otor a óleo
,

cru
VENDE-SE um marca "cu

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com G sr . Oswal
do Dutra delegada In strtuto

dos Marítimos. Tratar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto,
34. Telefone 1134.

Correio Lageano
Venda o"ulsa na

AGÊNCIA PROGRESSO

40s sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ell.

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança d-o seu

consultório para a Rua
do Senado. 3l7-2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

ofel:'ecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado ...para ares

pos�.

VIAGEM S
'polls. -- 'oinvlle

Saídall - 2 hOfall ela madrugadQ

.Iolnvile _- Fpolis. J
Saídall -- 9 horo. da monbii IInformações nesta redação

D -
I,

:,;, ;'

I
l wr"'l'I fá br ic o s

I
Vl::;ítú a"t'.Ia de �):,.t�lorl;;m tlur,JS

'j ���:l&liIJ5MIiS!!IIlIIWIM ',m-

çli.crno c

r:.:->mpl'aG,
atenção doa
MATRIZ em

Fabricante e d is t eí b u
í

d o res daR aromadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Poa ru e um gr'm
de sortimento de co sern i+os , ris�ados. brins
bons e baratos, "lqodões, rnoz-rna e aviamentos'
para alfai<::ltes, que recebe diretoITlent.. das

Snra. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAlc.: <>TTl 'Blurnenau (> Lajerr.

,
IIA Co.s o

.. A Cl�,PITAL"

•

.....aamm � ..

\
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XADREZ
DR. J. SOUSA MENDES - O
NOVO CAMPEÂO CARIOCA DE

XADREZ
Encerrou-se a 17 do corrente

a disputa do campeonato de xa

drez individual promovido pela
Federação Metropolitana de Xa

drez. Participaram da prova 16

concorrentes, tendo sido uma

das mais brilhantes competi-
. cões enxadrísticas até hoje dís-

O I t Cl b g t
be dos Caiçaras, devendo pre-. ferente ao mês de elezembro., l;utadas no Brasil. Participou do

« a e u e» venceu a re a a I
S�(lí:lo o all11i�'a�1te J�l'�e �ods- .c\lém do .�alário, na i�ll�)Ürtân�1 �ampeonato o mestre int�rnaworth Martins. ministro da ela de CIS 1.000,00, os Jogado cional Elískases, que Jogou

Conforme havíamos notícia- be, a vitória ela linda taça "Dr. Marinha. res receberam uma ajuda de "1101'S concours "�o
do, realizou-se domingo últi-! Fleming", em vista da mesma Foram também convidados o custo de CrS 500,00, para via- Ao final, sagrou-se vencedor
mo na raia oficial dos Veleiros, haver competido com

grande, prefeito do Distrito Federal, gemo Durante a estadia, em o dr. João de Sousa Mendes,
da Ilha a regata inter-clubes,' superioridade )l�nto aos seus chefe do Es�ado Maior .da Ar- l\I�ntevideo e Buenos Aires, uma das glórias do enxadrismo
entre os valorosos con�an�an- dignos �clver�arI?s. I

mada, atuoridades navais e es- alem das despesas de tram;;- nacional. O campeão carioca
tes do Iate Clube Florfanópo- A equipe vítorrosa estava

aS-jllOrtlVas.
porte e de hospedagem, sala- pretende disputar o campeona-

lis e Veleiros da Ilha de San- sim constituida: Cornandan- * * * rio e "bichos", os jogadores to brasileiro. que deverá ser pro
·!ta Catarina, em homenagem tes: Abelardo Ferrari. Arnoi- HUI 1:'EHJIAX};('ERA �O perceberão a diária de ......•novido em breve pela Confede-
ao Dr. Thiers de Lemos F'Ie- do Cúneo, João E. Moritz, Ar-I 8,\0 PAULO CrS 30,00. racão Brasileira de Xadrez.

ming, presidente de honra dos I mando Sabino e Osmar Nunes; S. Paulo - Rui não voltará: -Jf.' * �, NÓ_SSO PRIMEIRO PROBLEMA
V. r. s. c.

1
Proeiros: Felix Sehaefer, Na- ao Fluminense - isto foi 01 Y.H AO \"ORTE.'\ POH'rr- Aí nda que pareça incrível.

Coube, merecidamente, à se- zareno Simas, Ladislau Grams, que nos informaram com l)1'e-1 UT'ESA DE ESPORTES I nosso primeiro problema, pu-
lecionada equipe do Iate Clu- Gilberto Oliveira e Aldo Nunes. cisão na noit� de ontem. Adian-I S. Paulo,. 1 (E) --:- Pr?curan- blicado �1a edição de 16 �o cor-

* >JIo ., , tou o nosso mformante que o do regular-izar a lhtuaçao dos rente, nao encontrou decírrador

Rio, 31 (Via Aérea) - O mi- pelos relevantes serviços pres- S. Paulo F. C. já está de posse seus profissionais antes da sua á altura, entre os nossos pro
nistro da Marinha do Brasil tados ao esporte nacíona.. do contrato do meia banclei- part ida para o norte, a Portu- blemistas. Trata-se, em verda-

recebeu a seguinte mensagem O dr. Aneion CO!Têa de Oli-l rante. guesa de Esportes vem de re- de, de um trabalho de mestre,
do almirante Ingram, coman- veira. corno convidado de 11011- x x x contratar vários dos seus ele- para o qual é necessária muita

dante em chefe da esquadra ra da C. B. D. aguardará, aqui, 1 l'ACLO PRETEN1)E .JOGAR mentos destacados .nas fileiras argúcia e atenção.
norte-americana no Atlanttco, I ó passagem da nossa ernbaixa- �O �AO (,RI�TóYÃ.O do campeão do torneio qua- Eis a solução: P igual a C!,
por _intermédio do adido naval, da, qUand.o s� in.cOl'POrará, s.e- s. P�ulo - Assegura-se 11es-1 drangular.

' isto, o peão passado .da coluna

aqui, comodoro, Harold DoJd: I gumdo VIa aerea, para q C8,Pl- ta capital. que o avante Paulo, * >, * do cavalo atinge a oitava casa

"O almirante Ingram deseja' tal argentina. I ultimamente defendendo a ca-I }1'l('AJL\.O '\0 P.\.CAE3IBí' e é promovido a Cavalo! Slm-

que .eu expresse 3: v. excía, e á A distinção qu� � "rnater miseta grená do Juventus, es-I O� '\"AJ!ADORES ({tE ('(!�I. ples, pois não? Exam!nem os

marmha do Brasil os seus me- dos desportos brasileiros acaba] tá mesmo decidido a ir para o PETIRAO E)J �AO PALI,O problemístas C?I? at.ençao e ve-

lhores votos de um feliz e pro�- de fazer aos desportis��s eaú-I Ri?, ?l�cle ingressará no São S. Paulo, 1
,

(E.) - .Em dis- . 'ao que agora e. inevitável o ��=
pero Ano Novo, no qual mais I chos, com o convite feito ao Cristóvào. puta do Trofeu Benedito Va- te no lance segumte. MUlto na

se estreitem os fortes laços que presidente do F. R. G. F. eCGOU I x x x ladares e taças "Anita Costa" bil
_

e engenhosa, esta cornpo-

já unem nossas duas Marinhas. simpaticamente em n03SO'; SOARES E CtLDEIR.\. LC- e "Gabriel Monteiro da Silva'·,'slçao.
A esses votos, acompanham os meios espor�ivos, �is? dr. TAR"'iO NOVAJIElS".TE. I reuni!'-se�ão na,s .datas de. 5 .e , cu�der:.1-se. os

_ se?hore� �r?�
meus mais calorosos protestos I Aneron Corrêa de Oliveira e S. Paulo - A 5 de jauetro 6 de janeiro p1'OXlmO, na PISCl- olemlsta.", �OlS nao e admíssíve

pessoais de estima e inalterá- dos mais prestigiosos esportís-] próximo, será efetuada 110 gi-' na do Paeaembú, as represen- qu� um simples problema
t

de

vel amizade". I tas gaúchos. nasio do Estadio Municipal, do \,tações de natação desta ca.
_

dois lances n-:es pon�ab�?� .er-
* * *

,
* * * Pacaernbú, uma Juta-revanche I

pital, do Rio, Minas e Es- ra todo o esforço e alI aae.

JÁ FOI ESCOLHIDA A NOVA PREÇOS DAS PARTIDAS DO de box, entre os "pesados" An- tado do Rio. sob o patrocinio CORRESPONDÊNCIA
DIRETORIA DA FARG I SUL AMERICANO tõnío Soares, português, e I1'i- da Federação Paulista de Na- Aos que não conseguiram de-

P. Alegre, 31 (E.) - Na reu- Buenos Aires, 31 (United) ._ neu Caldeira, uruguaio. tação. cifrar o nosso primeiro proble-
nião de assembléia geral da Em sessão extraordinaría I)

* * �, Nos setores natatórios, reina; ma - Por esta vez. nada feito.
Federação Atlética Rio Gran- Conselho da Asocíação Argen- JUIL CRUZEIRO:;;. (I SALÁ- interesse pela apresentação I Mas não desanimem.
dense, para eleger a nova dire- tina de Futebol tomou várias RIO PADRÃO DO:;; .TOGADO- dos nadadores fluminenses que Persistam! Vejam que o se
toria e o Conselho Fiscal dessa deliberações com respeito aos, RES BRASILEIROS há muito não são apreciados gundo problema já é bem mais

entid3:de, que_ se encontrava jDgOS do próximo s�l america- r RiD, 1 (E) - Os jogadores nesta capital. Informa-se que fácil.
""J.., Intervenção do Conselho f no. Dentre elas, delíberou que brasileiros estiveram em sua todos os nadadores das embai-' ,.--.-----

Regi_?nal de D€�port(�s ..
o des- as e�tradas para as pl'il��eiras maioria, na sede da C. B. D., xa.das visitantes, fica.rão aloja-I para a Caix�°cfeT�!��8 a08 lndi-o

portIsta dr. Jose Antomo Ara- partIdas do certame COnl<Ulen- onde receberam o salário re� dos no Pacaembú. ll!entes de F1Al'ianépolis.
nha, representando o E. C. tal sejam vendidas ao preço de
Cruzeiro, propoz fosse malltido dois pesos. No gramado do l-�i
na direção da mater eclética o ver Plate, custarão seis p;:;.::cs
interventor Tulio de Rose, o as cadeiras, e no campo do

que foi aceito por unanimi- San Lc>renzD as arquibancadas
dade. custarão três pesos.

Iniciada, assim, sob bons * * *

auspícios, a assembléia passou ESC1\LADOS OS ,JOGADO-
a eleicão dos demais membros RES ARGENTiNOS
da diretoria e conselho, sendo B. Ain:.s, 31 (U ?) - A co-

eleitos os seguintes esportistas: missão de seleção designou os

Ciro Gavião, secretário; Os- seguintes jogadores para COllS-

cal' Donat, tesoureiro; arqui- tituir a represent.ação argenti
vista Geraldo Drews. na: Vaca, Salomor., Marante,

Para o Conselho Fiscai fo- Sobresa, Alberti, Rodrigues,
ram escolhidos os seguintes Fonda., Sosa, Peruca, Strembel,
desportistas: Olavo Barreto Ramos, Pescia, Ovide, Boye,
Rosa, Geno1' Barros e Helmuth Salvini, De la Mata. Mendez,
Frade. Farro, Pontoni, Pedernera,

Após, foi escolhida uma co- Ferrara, Labruna, Martino,
missão para adquirir, e fazer a Lustax e Sued. BaLH�;liero fi

entrega dos prêmios a que fi- gurará na seleção percebencto
zeram jús os diversos ass,da- os mesmüs prêmios que os de

dos, durante o ano de 1945, a ma:is escalados.

qual ficou constituida pelos
• ,.. •

srs. Arno Uhr, João L. Daudt, DECLINARÁ O CONVITE O

otto Ritter, Paulo Blaschke e SR. KEFFER

Rubens Ramos, sendo, após, S. Paulo, - Segundo conse-)

encerrada a sessão. guimos apurar em rodas fidE*-
«, * � dignas o sr. José Fen-eira Kef- Os

O PRESIDENTE DA F. R. G. F. fel', não acompanhará a dele-

É CONVIDADO DE HONRA gação brasileirra que embarca-

DA C. B. D. ré com desUno ao Pra.ta.
l'P. Alegre, 31 (E.) - A Con- • ... •

2'federação Brasileira de Fute- VAI SER HOJIENAGEADO O
001 acaba de constituir a em- "YA('HTMAN" NÚMERO UM 3'

baixada que participará do DO BRASIL !4'próximo C a m p e o n a t o Sul Rio, 1 (E.) - Por motivo S'

Americano de FuteOOl, a reali- de sua recente cOlld�oração Os

zar-se em Buenos Aires, no pela Marinha de Guerra do Os

mês de janeiro entrante. Brasil, vai se'1' homen.ageado Os

Entre os que foram distin- no próximo dia 8 de janeiro, o Os

guidos pela entidade máxima dr. Jos-é Cândido Pimentel
nacional para fazer parte de Duarte, <lonsiderado o "yacht
sua delegação figura o dt>spor- man" número um do país. A
tista dr. Aneron Corrê8. de OU· homenagem contará de um

veira, presidente da F. R. G. F. jantar a ser realizado no. Clu-,

Plsno

Mundial «C)� Mundial cO.)
42962 Cr$ 30.0no,ou Cr$ 25000,00 Cr$ 20.oo0,UU
52962 Cr$ 30.000110 Cr$ i4.000,00 cr$ 1O.ooU,OO
62962 Cr$ 30.000.011 Cr$ 8.000,00 Cr$ 5.000,00
72962 Cr$ :10.000,00 Cr$ 5.00u,00 Cr$ ii.OOO,OO
82962 Cr$ 3J.l-loO,oC Cr$ 3,000,00 Cr$ 2.000,00

2962 I 'r$ 9.(l00,OO Cr$ 1.50000 Cr$ 500,00
962 Cr$ 200 00 Cr$ 100,00 Cri 50 00

62 Cr$ 4000 Cr$ 20,00 Cr$ 10,00
2 Cr$ (Isentos de pagamento da mensalidade seguinte)

2' número 4 pa_ra os planos MUl'ldial cC- e Mundial cD.
isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguinte.

UNIVERSAL "H'Y
ticam

Emprêsa Construtora Universal
. Departamento de Sorteios

Autorizado e Fiscalizado pelo Govêrno Federal-· Caria Patente n. 92

Avenida Rangel Pestana N .. t 538
Matriz S. Paulo Caixa Postal, 178·8 e 2999 - Fone: 2.4550

End. Teleg. Reg. (cConstrutora.
FiliaiS em todos os Estados e Agências no Interior

Resultado do Sorteio realizado em 26 de Dezemb o de 945
l' Número Sorteado 2.962 •. 2° Número Sorteado 9.084

PLANOS Mundial .a· Mundial cC. Mundial .D. 1." prêmiO \42.962

Mundial -8.
1" Premio
2' Prt>mÍ.'
3. Premi"
4' t'remio
5. Premin

Os 4 finais (milhar)
Os 3 tinais (centena)
Os 2 finais (dezena)
O final do prêmio

titulas com o final do

Premio 084962
« 184962
« 284962
c 384962
c 484962

4 finais (milhar)'
3 fln!:ois (centena)
2 finas (de/Z:enas)
títulos com o final

Valor
c

•

4962 «

962
62 c

l' premio 084 962

do l' número 2 e tinal do 2· flúmero 4 ficam isentos
da primeira mensalidade seguinte.

O PROXIMO SORTEIO REALIZAR-SE-A' pela Loteira Federal NO DIA 26 DE JANEIRO DE

Vi.sto: ARIMO MEIRELLES

('1'.$ 100.000,00
Cr$ 25.00U,lJO
(' r$ 20.000,00
('r$ 15.",0,00
Cr$ 10.'1' 0,00
Cr$ :;UO,IJO
CI$ .lO,OO

,
c· r'$ I U,OO
do pagam'

DR. ALFREDO ALOE
Fillcal do Govêrno Federal Diretor Gerente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
DR. NEWTON D'AVILA

Operaçôes - Vias Urinárias -

DO€nças dos intestinos, réto e
a n u., - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
F'is�o�el'upia - Infra vermelho,

Consulta: Vitor Xletreles, 28.
Atende diariamente às ll,30 ns.

e, à tarde, elas 1(; hs. em diante
Resid: Viela I Ramos, 66.

Fone 1{)67

____ o ._ ._. _

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de 01110.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitaç-ão do Conse-

lho xacíonat de Of'talmo log ia.
COXSli.LTúHIO - Fe lipe SclUl1 i

clt, 8. Das 1-1 às 18 noras.
ROSIDíi:NClA -:- S�nselheil'o :.\1a

fr-a, 1/.

TELEFOXBS 1118 e 1204,

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Oi-tcped iu clf n ica e ('1·
rurg ía do t01'<1X. Partos e doenças

(l e sen h01'as

COXSUI/rúHIO: R .. loão Pinto 7
Diárialllente das 1 S às 1"i horas.
RESIDÊN(�IA: Almiruute .-\.Ivim,

:16. Fone xr. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Servicox (le Cl ín ica Infantil da
Assistência Xl un ici.pal e ele

-

Caridade
CJ.íNJC.'\ -'fí,DICA DE CIUAX('A8

,\Dl'LTOS
('OXS[;)}I'úHIO: nua Nunes �la
chado, 7 (Edifício S. J."l'anciscoJ.

Consllltas das 2 às ti horas
RESJDf::-JC'JA: Hua :.\lal·e('hal Gui

Iberrne, ;) Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional tle :.\Iedicina tia Un iver'<ida
de do Bnl"il). :.\Iéclico por concur

so do ScrvIco Xacional de Doen
oas l\Ientais.- Ex interno da Santa
Casa ele :llisel·jcórdia, e Hospitat
PsiquiÍll'it-O do Rio na Capital Fe-

deral
CJAXJC.'\ -'H:DJCA - DOEX('AS

X1<JHVOSAS
_ Consultóírio: Edifício Amélia

:'\ETO
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das l.� ás 18 horas -

J{esidênl'ia: Rua Álvaro de Carva
lho nO 1 � - Florianópolis.

iNSTITUTO DE DIAGNóS
TICO CUNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

C'linica módica em geral, pediatria)
doenças do sistema nervoso. apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

-

VARES
Curso ele 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 ele Raio X - Electrocar
d iografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
.-\.ssislenle do Prof. Sanson, do

Hio de .Ianeh-o
]i] S P E (' I A J, 1ST A

Doenças e opeiacões dos OLHOS.
OUVJDOS, ?\ARlí: e GARGANTA
Cirurg ia moderna da GU,ELA DE
LOBO, elo LÁmo LEPORINO (lá-
bio e céu ela bôca fendielos ae

nascenca)
Esôragoscopíu, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc.
CONSt::I,1'.\S: das 111 às 12 e daa;

t;; às 1 R horas
RL",\ Nl.'Xm; :\L\CH.-\DO X. 20 -

Fone 1447

DR. POLYDORO S. THIAGO
eJ,iXICA )U,:DICA El\[ GERAI,

Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e críancas

COXSULT')lUO: Ru� F'eruando
Machado, 1&

COXSULTAS DllAR1AMENTE:
das 15 ás Ul horas

RBSIDJ::XCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone :lIanual 7(j(j

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rlo de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanná:

d iaríamente das 10,30 às 12 hs. à
tal de excepto aos sábados. elas 14
iÍ, 1(; horas -- CONSULTúRJO:
Ruu João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residêncla: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
:.\Iédico do Centro ele Saúde e Di
ret or elo Hospital ·"1\"el'êu Halllos"
CLl:-JlCA :.\D!:DJCA ele adultos e

r-rtanoas .

COXSlJLTóRIO: R. Trajano. H
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CO?\SlJLTAS: das 4 85 () horas

RES1DÊXCIA: R, Felipe Schmídt,
38 - Fone: manual 812

{
DR. BIASE FARACO

Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOENCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇÕES LJRO·GE:'JTTAfS

DE A�lBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

F'eli pe Sc-hmidt. -lG
RES.: R. Joínvíle, 47 - Fone 1648

DR. ROLDÃO CONSONI
clIn:nGU GER:H, - AI/I'.\ (I
RCHGL\ - :UOJ,í,S'I'TAS DE SE·

. _. XHOHAS - PAHTOS __

}"'01'1l1ac1o pela F'aculdadn de �\ I ('dI
r-ínna da Universidaele ele Sâo

Paulo, onele foi assistente por ,-!t
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto

Cirurgia elo estômago e vias l),
Itares. intestinos delgado e gl'OS:-;O,

th-ó ide. rins, próstata, bex iun , Iútero. ov'ários e trompas, Varno

c-ele, hidrocele, var-izes e hetn.:
. f'O.'\'SULTAS:

das 2 às 5 horas. à Rua FI'· J)t_

Schruidt. 21 (altos ela Casa Pi"
raiso). Te!. 1.5!l8.

J{ES1D1<�XCJ:\: Ilua Esteves .tu
nior. 179; Te!. l\II 764

-

.., � IIIII.U.W.......... IIIIIJ III::

FRACOS •

AN�IC05
TOMEM

Vinba Cmsltld.
"Sll.VEIRA"

(�OMPA.NmA "ALIANÇA DA BAlA"
"'••dada e. 187. - Sé".: I A I A

INHENDIOS E TRANSPORTES
Cifras do .Baranço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

IMPOSTO SINDICAL
....- -

.. _-_............. w -h O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

O PRECEITO DO DIA GAÇÃO MARÍTLVIA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 3°

EDUCAÇÃO ADEQUADA andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
Muitos dos maus hábitos adqui- instituido pelo decreto-lei n. 1.492, de 5 de julho de 1939, ten

ridos na infância repercutem du- do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do 'I'raba-
rante tada a vida. tornando oindi-, .

víduo infeliz e desajustado. ieto é, lho, Indústria e Comercio, conforme carta sindical assinada

um ser fora das normas habituais em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que
do sociedade. A rned icjrio já fixou pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que

, regras espeClalS para evitar êase O IMPOSTO SlNDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
� des.ajulltamento e 011 seu. .maus pelos empregadores deverá ser

-

recolhido ao BANCO DO BRA-• efeItos. Essas regras constltusm I "'. A' , • A

l�
um dos objetivos da higiene rnen- SIL, suas sucursais ou agencias, durante o próximo mes de
tal. janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida-

Dê a seus filhos uma 9�u.cação I ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
ade.quada, pondo e:n. pratIca os. de 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
enSlnamentoll da hIgIene mental,

d f" C lidacãSNES. , a re eru.a onso iuaçao,
����--�����������

Cr.
Cr$

80.900.606,30
S.978.40L755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

c

ti.

Sinistro" pagos nos últimos II) anos

Responsabilida des «

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.
cC"" --

.....
-

.... ,.= .... " M • " ." _ M .. • - - " .

..,.wtr.iI'I

quiseres
Londres, (BN$) - Baton e pós A «Caixa de Esmolas», uma das coisas � mais sérias e

de arroz fabricados á base de mais socialmente benéficas que, em matéria de instituições,
penicilina são as sensacionais entre nós existem, -- oferece aqui um «couporii de inseri

aplicações do produto de "PE- ção para os que quiserem dar-lhe e iuda. Não se pode di
NICILIUM NOTATUS" prevís- zer todo o bem que merece seia dito da CAIXA, mas

tas pelo seu próprio descobri- pode-se substituir o bem-dizer pelo bem-fazer. E' isso o

dor, sír Alexander Fleming.

I
de que precisam os pobres socorridos Dor ela. Leitor, mãos

De fato, falando há pouco à obra de caridade. Preenche o co upon e ampara, assim,
durante uma reunião de cente- Q teu próximo. Dá-lhe quanto puderes.
nas de médicos militares norte
americanos em Nettinghan, sír
Alexander sustentou que o seu

j á famoso antíseptíco poderá
ser empregado com absoluto
sucesso na fabricação daqueles
dois artigos de toucador e

com vantagens facilmente com

preensiveis, sob o ponto de vis
ta higiênico.

Aliás, nessa mesma ocasiao

sír Alexander, enumerando as

variadas aplicações da "droga
maravilhosa ", afirmou com ab
soluta convicção que entre os

casos em que o uso da penicili
na oferece plenas garantias de
sucesso - além dos já conheci
dos - figuram os ferimentos in
feccionados. a difetéria. o an

traz. a pneumonia, a grangre
.na gazoza, e até o próprio téta
no. que pode ser combatido e de
belado por completo com a apli
cação a tempo daquele especí
fico.

O químico inglês, hoje um no

me mundial graças aos extra
ordinários benefícios que a sua

descoberta veiu trazer a um

grande número de sofredores,
declarou perante os médicos
americanos que a penicilina po
de sustar a propagação do car

bunculo em dois dias, e que o

"Penicilium notatus" eram sem

sombra de dúvida o antiséptíco
ideal uma vez que é completa
mente anti-tóxico e impossível
de ser aplicado a qualquer pa
ciente em dóses demasiadamen-
te elevadas.

Notas científicas

TOSSE.

PJRONQUITE

SEMPQf.

ITu po·des, se

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte
dessa CAIXA com a mensalidade de Gr$,�----

Florianópolis, de de 194--

Nome por extenso

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ---

Brevemente, sumaríaremos, nesta coluna, os nomes das
firmas ainda não contribuintes, e das que já o são.

O coupon supra deve ser remetido à Diretoria da CAIXA,
ou à redação de O ESTADO.

Modas GUASPARI,I
I

Ternos e costumes sob medidas para homens e

senho as. - Smokings e Jackets.

Vendedor por conta proprio Plocido Mafra,
Ruo Fe ipe Schmidt, 34.

(Bazar de Modas)
FLORIANÓPOLIS

EDITAL
SINDICATO NACIONAL DAS E1IPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MARíTIMA

•

I Sedas Casimiras e Lãs

I CASA $A.-r� aOSA
1 ORLANDO SOA. 1--< PfGI__.L]

/

! Rua CO_Dselheiro Mafra, 36 - loja- e sobreloja - Tel�foge 15t4 (�ede, int�rna)(J CalJCa Postal' 51 --- End. Teleg_: «Scarpelll» --- Flortanopobs
_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quem lê jornal, não o faz para sorver. vinap�e ordinário, de sa

cáustico, vertido pela pena de plumltlvos IdIOtas e perversos"
__________�--- ---------�(j-. i

������,t�s���!��s\���� II � �:p;�;:�t:,::;::; �;'!:::�;:,��:;;:o�:'�m�' ;�� I,ral Elll?t Thorpe, chefe da son-I e é genro do nosso amigo dr. Altetniro Guimarães. ,tra-espíonagem norte-(imel1ca- •

�
'I na, declarou aos jornalista q�e I _

.I â�s�������:����ll���o�he;�?�1 Um naViU lIiO íor IMôlS um -_ .
.---------�-----------::-"""'"':':--::--- imbuido pela escola Japonesa ue

I .
- L- b es .,tFlorlanõpollt, 1 ele Janeiro de 1945

propaganda pan-asiástíca, em
I .LOlld]'�s_, (:BNS) - Um :sta- 10 ar. ,

. .J.Tóquio, são os responsáveis Pé-Ilelro britàuico de Sundel:and �io, 31 (Via Aérea) -{FOI I
'la atual luta nas Indías .t{0-1 recebeu uma encomenda rela- assinado decreto nomeanqo oNOTA5 POL I T I (. A'""5 !landesas. A propósito, o bl'iga-I tíva a um navio-motor de ..

,

.. sr. Vicente Alves Lmh�r�s,fj
I deiro-general Tnorpe declarou. 10.000 toneladas d� desloca- membro do con.selho ad�111s;- textualmente: "Os japoneses menta e uma velocidade de

II trativo da oarxa Econo! ICIa
CONVIDADO A ABANDONAR eleitores para o registro do deixaram minas tntelectua.s treze nós, destinando-s,e. o. Federal, no Ceará, e prestuen-O DIRETóRIO UDEN1STA partido. Saudações - João

que estão agora explodindo e mesmo à Companhia Marrtima : te do mesmo conselho. \
•Rio, 31 (Via Aérea) .- Di- Mangabeira, presidente; P?- que ainda continuarão a I;,X- e COl1ler�ial de Geneb;:a, -

.se� ··d d 'I\{"vulgou um vespertino que nu- mingas Velasco, 'secretário plodir durante algum tempo .. I gundo l�lforma o
.

Evening Na UOlversl a e I ' L,ma reunião ontem realizada, geral". S. H. r. - Segundo despacho Standard', desta capItal:.
,
-

I 1
deliberaram DS diretores regro- « '" �,

de Batavia, o sr. J. Peters�n, 11- Julga-se ser este. o pnmell'.O de �ao Pau o '!nais da 'GDN carioca solicitar a COMO FOI RECEBIDO O der nazista da .comumdade navio m�rcante a ser con�t�Ul- São Paulo _ (S. r. H.) '-Emrenúncia amigável do sr. Mau- ADIAMENTO DAS ELEIÇóES �e�'mâni?�, foi .detIdo pe�a 1?0- do especialmente �ara ,a uiça.
sesão solene, presidida pe1; o Pro.rício de Lacerda da entidade ESTADUAIS lícía militar m.glesa" .Junl,a- Durante ,toda a bU�rI a, este
tessor Benedito i\lontenegrc} Bei. �local, ficando resolvida do ela- R'io, 31 (Via aérea) - O de- mente co� cem mdo�esI�s, :::.0 ú.ltimo_ pais, a ,d�spelto da su� tor ela Universidac1e ele Sã! 'au- rboração de um documento nes- creta-lei que adiou a realiza- serem realizadas batlda.s !la situação geog'ráfica, tentou or-
lo realizou-se no dia 13 de '''_,�m- )se sentido. o ('I uaí Já teria o cão das eleições estaduais roi colonia indonésia do distrito ganizar uma fronta mercante, 1: -

')1 I oras no Salão' 1()bl'eapôlo de 58 d')Sl60 diretores 1'e- bem recebido pelo presidente de Kramat. )'oram re�lizadas mas até agora consiste a mes- e��o'F��ulda(�e c1�' Direito del'Sãogíonaís. Adianta o mesmo 101'- da UND e pelo sr. Mozart Lago, ainda outra-s de�ençoes, no ma de navios comprados

,eml Paulo a solenidade ela entrega donal que o !10!lH: do sr. Luiz Ara- da corrente dutrista do PSD. curso de investigaçoe� rel�tlVa- segunda-mão a outl�os p�lses. título' de Doutor "Honorís Causa",nha está sendo apoiado pela Entretanto, o sr. Augusto do mente a uma agressao feita: � Desses, aliás, os dOIS maiores,
pela Universidade ele São Paulo,maioria desses diretores para Amaral Peixoto, também do um europeu que pa.ssava numa com 10.000 �oneladas c�da um,
aos SI'S, Cecil NL P. Cross, Cônsulsubstituir o renunciante. En- PSD, mas da corrente getulis- rua em companhia de ur:'-a toram também construidos em
Geral Americano, neste Estado, etretanto, O pres'dente da VDN, ta, manifestou-se contrário ao senhora que envergava o dis- estaleiros britânicos no ano de
Arnold Tschudy, Diretor dc! Es.)sr- Otavio Mangabeira, estaria decreto, não vendo qualquer tintivo da Cruz Vermelha. Te- 1932.
cri tório ele Assuntos Inter./�lneri-prestígíando O sr. Maurício de justifícatíva no mesmo, 'I'am- me-se que o referido europeu

, \
., , �'

- canos. t
Lacerda, pa: ..'l. :1 que já realizou bém o sr. Segadas Viana, secre- venha a morrer em ?on;:;equen Farmáci,1 de plantão Saudando os homenagear'los Ia-várias <:>:es',,).,� com próceres tário do PTB declarou-se con- cia dos disparos feI�s contra

Estará de plantão hoje, i«, do lou O Professor Andre' Dreyfus,udenistas no Rio. trário ao decreto, Quanto ao o mesmo, embora nao se te- ano. a Formacio E.perança, na
Diretor da Faculdade de Filosofia "

* <li' * Partido Comunista va'rios dos nha encontrado o cadaver. A rua Conselheiro Mafra .

. L

Ciências e Letras, que externou,.LíDERES DAS CLASSES seus lideres recusaram-se de situação agora é mais tranqui-
em nome da Universidade ele SãoECONOMICiiS VISITAM O externar opinião pessoal, ale- la em toda a ilha de Java.

DITZ Hoje, 3.a feira, à!l
Paulo. o reconhecimento aos rele-O GENERAL DUTRA gando que a direção do parti- Os acampamentos de inter- K 14 horas
vantes serviços que os srs. CecilRio, 31 (Via Aérea) - Fo- do ainda está estudando o as- nados de Ambarawa foram lo Cine Jornal Broo.ileiro • DFB
Cross e Arnold Tschudy vêm p,""�_f'uzí ...... 20 «trailer» Você já foi à Bahia? li\-

ram recebidos ontem, pelo ge- sunto. atacados com UZIS e morteiros
30 .TRES PANCADAS DO BARU- tando ao intercambio cultural ,neral Gaspar Dutra, com que * * *

pelos rebeldes indonésios, que LHO _ eletrizante comédia com tre o Brasil e os Estados Unidosconferenciaram, os srs. João O SR CARLOS PRESTES foram repelidos sem terem 10-
o. três pa'. a..

e, e,;pecialmente, entre a Universi.Daudt de Oáveira, presidente PROTESTA grado causar baixas entre os 40 Donald Oconor, Peggy Ryan, Ja.
da(le ele São Paulo e as Institui,da Federaca-·.) das AS"o"I·a'·'·c·s RI'O, 31 (VI'a Ae'rea) - O sr. I·nternados. No setor nordpste ckie Oakie e Ann Blyth emu.... .,_v -

_ ,

CA ções Culturais Xorte-AmericaIYl,. ,Comerciais
�

do Brasil, Eu-v'âldo Luiz Carlos Prestes, secretário de Bandung hauve alguma TRADIÇAO ARTISTI

t d
. Uma .Itonteante comédia rnu.ícal, xa 11leSma oCdsião foi feita

..
(n-Lodi, presidente da Fede�..ação geral do Partido Comunista, atividade por par e os extre-

repleta de boas muaicas e romance trega do título ele Doutor "I; ldas Indústrias do Brasil, Hurn- telegrafou ao Presidente da Re-! mistas, mas a situaçâçl já ago- Livre de cen.ura ris Causa" ao clr, Adriano ...vIm-'berto Reis Costa, presidente do pública e ao Interventor de ra é bastante tranquila. Os na- Preço único: Cr$ 2.40
ni. diretor elo Instituto de Pes !Sindicato das Indústria::. Tex- São Paulo protestando contra cionalistas atacaram com gra-

noxy Hoje, 3" -feir:?, à, "as Tecnológicas, CJue foi sawtis, de São Paulo, Carlos Rocha a prisão de militantes do parti- nadas de mão e fuzis uma pa-
K. 14 e 19,30 horas pelo profe.ssor Paulo :'\01. Men

1"
. .1ltifFaria, presidente do Sindicato do, por ocasião da greve da trulha ing.lesa em Sumatra,

da Rócha, Diretor da E,;cola J, r.,.t lO Notíciaa da .emana . DFBdas Industrias Textis do Rio Light. ferindo levemente a qua 1'0
�o Ronald Colman e Jane Wyatt litécnica. "i'P '.de Janeiro, Lacerda Men2zes. * * * soldados ingleses. em HORIZONTE PERDIDO Ellcenando a se,;são, lk; 1101110-presidente da Cia. Confiança I ELEIÇõES NOS ESTADOS .

Uma história empolgante e
nageaclos pronuncianlm seus dís.Industrial, e Firmo Dutra, re- ENTRE JULHO E AGOSTO? 1�,l:jl',I'IJI:llIIIil 11�1',f;1 30 Dona)'d ���:��i:;:l Peggy Ryan curso,,; de agradecimento.presentante das Indústrias de I Rio, 31 (Via Aérea) - Infor- _�_��L � _L_-_ em TRADIÇÃO ARTÍSTICA

•

São Paulo. Esses representaú- ma um vespertino que o Con-
:í 1U.I8 QPK VJ[ Uma comédia musical. repleta de

I I
tes das classes conservaduras gresso deverá, dentro de seis lfOJUC, 1il UI boas piado. e lituaçõe. cômicas PROFESSORA I- adianta um matutino - meses, no máximo, votar e pro-I I I )( B O 1.01 Livre de censura I .�conversaI'am, longamente, com muI !lar a nova Constituição, -- Preço.: - às 2 horaa único 2.40

I
Datilografia e

I.'';l!.
v

� PODJ:ROSO ..l.tJD- àa 7 horaa único 3.00 Correllpondência Comercial
,

O general Gaspar Dutra sôbre sendo, assim, provável que a.s LlA.R NO TRAT� Rua Alvaro de Carvalho, 65

1
problemas atinentes á vida eleições nos Estados se reali- M.OTO DA RITZ às 14, 18,30 e 20,45 hrs. •econômica e financeira do zem entre os meses de julho e

�C B J hcp"país, demonstrando o interêsse agosto. �h";i$.:�;:��.!1Ar�IeM�eErI;A::�LnUnze�tten
e

artiu para MosCG\!' ,.que têm em colaborar com o
._ �

"

Ch K' 21 (R t \.

'A

O BRIGADEIRO VIAJARA- 4a S ' Tras interprete. glorio.os num ro- ung- rng, eu ers". I
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