
o General Gaspar Dutra, Presidente eleito da República, tomará
posse da Magistratura Suprema, no dia 31 do mês corrente.

I; f r�f.h'·!·f��", Pl"HLln ...\ 1.. f,' • no l'�
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I O sr, Interventor Feira Internacional

jFederal almo�a de Praga
no Rotary noE:��;d�����5 ��i�ad�ér���
Como habitualmente, reuniram- milhares de compradores pro

se, quinta-feira última, os rota ria- cedentes de todos os recantos
nos de Florianópolis, sob a Presí-
dência elo com. Cunha e secretaria do mundo representava uma

do cornp, Cúneo. Com o hasteamen- exposição em larga escala dos
to do Pavilhão ?\acionaL pelo COI1- produtos de um dos mais ín
vidado Luiz Gallotti. o Presidente 'dnstrializados paises da Euro
dá por iniciada a reunião.É f�ita ao

convidado a auto-apreser.taçao dos pa.
--------

rotar-ianos. Pelo Diretor do Proto- A primeira feira na Tchecos-
colo são, a seguir. apr�sentados.à lováquia libertada será realiza
casa o convidado e,.;peclal dr. Luiz da na cidade de Praga de 17 a
Gallotti, Interventor Federal elo, ,"
Estado e o visitante Telmo Vieira 24 de març? dy, 1.94.6, e pro�e-

PETRARCA CALADO Ribeiro, ele Blurnenau. pedindo-se, te ser a maior jamais organiza
. após. para êle,!, uma salva ele pal- da, O fato de que a indústria d.o

mas
..
O Secretano, em seguida faz país não tenha sofrido dema

a Leitura elo Expediente bem como
.

do Programa de Palestras, organí- síadamente durante a guerra e

zaclo pela competente comissão. o fato de q.ue a sua situação po
Com a palavra. o comp. Cid _Am�- lítica esteja calma contribuirão
ral pror:uncla nbran!e oraçao so-

sem dúvida para o seu maiorbre o DIa ] o de Janeiro.

I
'

O comp. Machado, pedindo a p; sucesso.

lavra, diz comemorar, no dia de As firmas estrangeiras que
hoje, o_lAPT 'T�eu 80 aniversári� c!e : desejem obter informações pofundação. Não sendo necessano Idem dirtalr ao sezuínte ende-ressaltar mais a grandiosa obra be-

A t;' b.
neficente dessa autarquia, aqui 1'e-1 reço: Feira Internacional de
presentada pelos comps, Décio Reis Praga - Departamento de in
e Temo V. Ribeiro. em favor ela formações - Praha VII Vele-classe industrial, - diz o comp. .,

,

- hoje,. são justas as expressões trzní palac.
ele simpatia que vem recebendo, --------------
às quais Rotary se associa. Após Explodl·U umagradecer em nome elo IAPl as pa-
lavras elo comp. Machado, o cornp. I-a-o d f '8Décio pronuncia-se assim: Minha av ,a 11
entidade ludo tem feito para me

lhorar e continuará em sua árdua
tarefa, procurando cada vez mais Rio, 5 (E.) - Cêrca das 11

São Paulo, 5 (Via Aérea) beneficiar o proletariado industriá- horas de ante-ontem, partiuO sr. Silvio de Campos decla- rio. da Escola de Aeronáutica, no
rou que será sugerida a. revisão �a Hora da Camaradagem o C d Af

.-

comp, Tolent ino relata episódios amp? os onsos,
A

um aylaode alistamento "ex-off'ício" a
interessantes ele sua viagem ele re- de tremamento da Força Aérea

ser feit� pelos próp�ios jui�es creio. bem como ela sessão

come-I
Brasileira, o qual; ao chegar a

e �e ,acordO. C8m as mstru?o�.s morativ � �' que é::os�<;�iu �o Clube) restinga da Marambaia, ex
a serem baixadas pelo Olg�O �e l:aJ.al;. a ,(lu,a1., al�,,�, tece el�gH> plodiu, tendo morte imediata
competente. Essa medida serra sas referências, Fll1allz.dl1do:_ irans- .

tr t . '1 t I Ar'"
.•

<; ,
' . V"1lte ao.. l ornps. é:'; f'elicitacões cn- 0_ lnS_ lU 01 e o pIO o-a uno..

'uma 111",l1e11 a ?e ,vanal as. f,
dos iacla� pelo Clube de Itajaí e! um propósito do fato, tentamos

ll:as q.ue decollela�n do IeÜjo.;,;pecléll al?ra(:o ao Pl:e�lClente obter maiores detalhes, teleforido SIstema de alístamento « inha em lado pelo Presidente nándo para o oficial de dia àsó poderia ser feita pelos pró; 'G_nZlal1l.,. _ �
, ,

"

..

'", A propo- íto de uma questão ele Escola de Aeronáutica,
_

o qual
P,uos JUlze.s q,u�, e�pedlr,�J?" os

I arte suscitada pelo comp. Tolen- entretanto, declarou nao tertItulas eleItoral", ex-oflclO. Uno. pronuncianj-se os cornps. Ma- autorização para nos fornecercedo, que diz ser ele lamentar a .

f'
-

dídB doi. í'a lta ele liberdade art.ística ainda as In orrnaçoes pe I as_

erna Olle existente no Hl'élSil e, o cornp. He-

I
renhauser. expressando que em Blobll·oleca versusvem ao su nossa tel'l'�l é lamentável a 12recá- .

na condicão ele conservacao de G t110S';OS valiosos e tradicionais te- es aposouros artísticos. hem como ú ele-
masíada preferência que se dá ao Paris, (S. F. I.) - A Biblio-
que é estrangeiro. em prejuizo elo teca Nacional lutou durante 5
que é nosso. anos contra a Gestapo paraPronunciando-se a respeito ci;l guardar seus tesouros, recor
questão Pl'oHJCada, sôbre arte mo-

derna, diz o c()lwiclado, para frase-
dou esta noite Teodoro Beregi.

ando um poeta: "Na arte cabem to- O conservador Julien Cam foi
elas as escolas, como num raio ele deportado para Buchenwald.
sol todas élS côres". Agradece, ele- Policiais alemães vigiavam diapois à carinhosa acolhiela de que riamellte nas salas de leitura.foi alvo em Rotary, onde yê reu-
nidos os l'epreoientantes elas mais Porém os adversarios do regime
nobres atividaeles e. anele ,-ê, tam- de Vichy podiam frequentar a
hém. na pre"idência seu \'elho ami- Biblioteca sem perigo. A des'peigo ele infancia João Cunha, fazen-
cio-se. elêste modo. com que depois to de tudo �ornais clandestinos

ainda ele tal recej)\;ão lhe se.iam pal't1cu- ses em campos de concentra
larmente éompensac!os toclos os cão.
sacrifícios e inju,:_tic:as enfrenta cios I' Vinte e dois funcionários eelepoIs da aceltac:ao do cargo, para .

. ,

I
si tão honl'o,;o, de Interventor Fe- adIdos fOI am suspensos. Os
cleral do Estado de Santa Catarina. alemães organizaram uma lis
O. Presidente d�cla1'a membro ta negra das obras suspeitasefetnTo, (le 110SS0_ Clube, depOlS_ e�a de anti-nazismo notadamenteneceSSélna \'otaCé]O, o sr. FlaYlo .' r

Ferrari, nomearitlo o comp. Cúneo de autona de Leon Blum,
para saL1(lú-lo na próxima reunião. Georges Duhamel A r a g o n,
Agraclece. em ,;eguida. ao comp. vi- Emil Ludwig e de todas as
�ltante ])61' �l1a pl'e,.;e�lc;a._ ao com]). obras sobre a Alsacia Lorena.Tolentmo pelas fellutacoes tran;-;-

.

,

'

mitidas, bem como élo
-

com idado; e HItler. ,

por sua honrosa pl'e,.;en\·a e suas I De UIna feita, a Gestapo pre-'
lisonjeiras palavras. COlwida. a se-' tendeu mesmo distruir estf,l.mguir, o ol'élclor da sess.ão, C0I111)· C.'id, pas de oTande valor POl'quh aspara arl'lar a flanrlelra BrasileIra, . t;' ,. . f
o que é feito sol) estromlosa sal\'él conSIderou lnJUrIOSas pa�a o
ele palmas. III Reich. '..

i

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proor'ietar io e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

\ Oamlngo, 6 de JaneiroFlorianópolisAno XXXI

A posse do general Outra
RIO, 5 (E.) - Ao que tudo indica, está assentado que a

posse do presidente da República eleito a 2 de dezembro, gene
ral Eurico Gaspar Dutra, se verificará dia 30, Pelo que infor
mou, ontem, a um vespertino o ministro Leão Veloso, dezenove
paises, em sua maioria americanos, já comunicaram ao Itama
ratí, nomes de delegados. seus áquela cerimônia. Nada de ofi
cial, entretanto, se sabe ainda acêrca do representante norte
americano, sr, Fiorello La Guardia, e muito menos da hipótese
de ser indicado o sr. Churchill, líder da oposição conservadora,
inglesa, como enviado do rei Jorge VI ao Brasil, naquela opor-
tunidade. -

pouco SE 5 A B E il-evisAO do
�

alistamentoWashington, 5 (De William
I que o general Dutra indicará

Lander, da United Press) que a Conferência de Chance
Até o momento pouco se soube leres na capital do Brasil se

com respeito à Conferência do ria inaugurada dentro do Irmí
Rio de Janeiro. Os jornalistas, te de tempo estabelecido pela
que tinham a intenção, de Junta Diretora da União Pa
perguntar ao secretário de Es- namericana,
tado Byrnes, algo sôbre a pos- \
sibilidade de que os Estados'
Unidos tratem de ;c>bt.er o ad,i- Lurpulo t"beco paraamento da Conferência do RIO "
de Janeiro ou a exclusão da OS Estados Uni-dosArgentina, foram informados
pela Divisão de Informações ESTOCOL!Í\'IO, 5 (Via Aérea)
do Departamento de Estado ele Zatec, centro da cultura de

que o sr. Byrnes não os rece- lúpulo na Tchecoslováquia, um
beria hoje, por se achar ligei- trem carregado de lúpulo e des
ramente resfriado. tinado à maior cervejaria da
A Embaixada brasileira de- América do Norte, a Anheuser

clarou que não recebera ínf'or- Bush, de São Luiz. Um mês an

mação alguma do Rio de

Ja-I tes,
fôra despachada uma grau

neiro, no sentido de desmentir ele carga de lúpulo para a Tur
ou confirmar os rumores de quia.

PREFERE A GUERRA
ESTAMBUL, 5 (U P.) - Alguns diplomatas geralmente

bem informados dizem que o ministro das Relações Extel'Íol'es
àa Turquia, Hasan Saka, recebeu instruções para rejeitar
quaisquer pedidos ou reivindicações sôbre territóriDs turcos e

para comunicar aos representantes da Inglaterra e dos Esta
dos Unidos que a Turquia prefere cair, sob uma guerra a ::'0-

frer uma derrota diplomática.

Ca�l1Sall,
.

Gravatas. Pijamel'Novas obras deMelasdal melhores. pelos me-ID.arel preços 16 na CASA MIS Robuslav Marll·DUCILANEA -RuaC. Mafre, 6

HomOlogados os
resultados no
Paraná

A Quarta Sinfonia do gran
de compositor tcheco Bohuslav
Martinu, que vive nos Estados
Unidos, foi apresentada pela
primeira vez em 4 de dezembro

* pela Orquestra de Filadélfia,
. dirigida por Eugene Ormal1dyCuritiba, 5 (Via Aérea) e, no dia 11 de dezembro, peloDe acôrdo com os documentos

mesmo conjunto, no CarnegIee atas finais apresentadas p.e- Hall de Nova-York.

.), las Juntas Apuradoras ao Tri- O violinista cubano Angelhunal Regional Eleitoral, em Reyes tocou em Nova-York, emsessão de ontem, sob a presi- 18 de dezembrD, a nova sonatadência do desembargadDr Leo-
para violino de Martinu e, nopoldo Santos, foram homolo- dia seguinte, a Orquestra Na

gados. os .resultados do yl�ito cional de Washington, dirigidapara presIden�e. da �e�ubll�a, por H. Kindler, apresentou a
que �ao os segumtes. .ber:��all nova obra sinfônica "Thunde:
D�tra - 137.600 votos,. bllba- bolt P-47", que o grande com

delro.- 5�,661; Yedo Fl1lza -!Pos.itor tch.eco dedic?u aos vi-6.811, Rollm Telles - 650. tonosos aViadores alIados.Foram anulados 290 votos

�em
branco e outros 296. Com-

pareceam às unas 195.778 elei-
ar C

_ ('OdNTEsRIBUIAp a 8 alxa e mo as 80S Indl.;r.t-ores. . I!entp!< de Florianópolis_

de 1946 ! 9574

Brigam
BUENOS AIRES, 5 (U. P.) - Na localidade de Lanus-bri

garam dois grupos de partidários de Peron devido à rivalidade
que existe entre os mesmos, pois cada um deles pretende ser o
iniciador da candidatura Peron naquela cidade. Depois de uma
noite de discussão os componentes dos dois grupos acabaram
brigando, calculando-se que cêrca de 50 pessoas participaram
no conflito. Um edifício de Carpa, onde estava localizado um
dos comités, foi incendiado pelos perenistas adversários,

os peronistas

H.

Está hoie em festas de ani
versário o nosso grande e

bom amigo Petrarca Calado,
cuia pena de jornalista tem
sido excelente aqui, e na

imprensa de outras Capitais,
Discreto, sutil, oportuno,

Petrarca é, neste momento,
a figura meis graduada das
tendas ;ornalísticas do Estado
de Sta. Catarina.
Ao amigo e colega, o nosso

sincero abraço de amizade e

de parabéns.

Estocolmo, 5 (U. P.)
Anuncia-se que o príncipe Ber
nadotte, da Suécia, realizará
em breve uma viagem de "boa
vontade" à América do Sul,
promovendo um maior interês
se pelo intercâmbio comercial
com a Suécia.
O príncipe, que atualmente

trabalha na Associacão Suéca
de Exportações, visitará vários
países sulamericanos, regres
sando pela América Central e

México.
O intinerário exato

não foi anunciado.

LEIAM A REVISrA
O VALE DO ITAJAt

Quadruplicada a di
vida nacional suéca
Estocolmo, 5 (Via Aérea)

Em fins de Agosto, a Dívida
Pública sueca havia subido a

11,385 milhões de coroas (U. S.
$2.846.250.000), em compara
ção com 10.024 milhões de co

roas no ano anterior e 2.071
milhões de coroas em princí
pios de Setembro de 1.!)39. Êste
aumento sedeve, principal
mente, ao l'earmamento da Sué
cia, durante os anos de guerra,
Mais de 90 (>; da dívida estão co

locados na Suécia. e a dívida
consolidada é de 8.431 milhões
de coroas (F, S. $2,107000).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como se pode curar o mêdo s��!���� R��ran�oA�91 �����;lr
Londres - (Do B. J.'i. S. - tes, foi encontrado um trita- RIO DE JANEIRO

Por John Langdon Davies) - menta de grande eficacia. É
Uma décima parte das baixas baseado na assertiva de que e I Carta Patente n. 113.-Expadida pelo Tesouro Nacional
sofridas pelo exército brítâní- necessário produzir o alívio da I PLANO fED�RAL De Bt'!. A.2:\h.
co, durante a Segunda Guerra energia psíquica, reprimida I I{pslIltado I" sortei" ielilluido 00 di- 31 ,j.., Dezembro
mundial, foram causadas por pela união de me�ó�rias esqae-Ide 1945, de l:nr forrrir1�f;p ('(lm (I l)eel'Pfo-L ... j .nu, �.8�1,transtornos nervosos e men- cidas, fazendo revivê-las. Estes 111f' 20 úe Dezembr o de :940, nl1 pr ... "'enyli ,10 ",r Hsual f e·
tais. Na Primeira Guerra Mun- procedimentos é recomendado dere l e grhUfÜ' número fi ... prl-'�Iarnlstti,. p illltrl1" P�SSOIHi,
dial, estes doentes eram con- especialmente para os casos I Ol:i sede da Aliauç» dq Lar Ltdx., de HCil"{jo com as illlS-1siderados em grande parte co- de anésia e perda de controle, I truçôvs h»ixlidlt!'l peln r ... f ... ritlo D,·(·rptn·L. i.
mo neuróticos e envi.ados p�ral con;�oic�nsequ�ncia de

�Olre�1
Plano Especial- Premiado o n' 5.566

,3: b�se. :�ucos t<?�na:a:n a

le�-IO?
' . + c;

d.e
uma

eXPlosa.� y.l. 5566-Mii]]l:1r-Prllllt:>lfn nremi« 110 valor "e (1.$ 11.1.01.,000Iízar selvIço� mll�tare" e mui- zinha, d� morte_de um oficial 566-Centeoa _ Pr ermo no v�11II' d e (('$ 1.2(1).011
tos foram Iicencíados, achan- do propno pelotão, ou ri", r=r-e-

Inversão _ pr .. m I) no vatrr o... Cr.$ 10000
do-se incapacitados, entretan- ber mas �?tíc�as sôbre algum Plano Popular _ Premiado o n' :).56.6

'

to, de enfrentar a luta pela en+» ----
- o"'81mente, 68-, � .

id tes mdivíduos padecem -unda 5566-Mllhar-t'nmelro Pr êmio nu valu rVI a.
Cu' I dAté que ponto esta situação de dores de cabeça, insonía e 566- ente�1i -

1 rem�(I no ':1:1 (Ir e

angustiosa mudou, pode ser depressão. Inversão - Pr�m!o "" vH_l"f fi ...

julgado por um só fato: de 'I' «Plano Ahanca»
tôdas as baixas de tipo psi- Modo de Reviver as Lembram- Série I número 0703 Cr$ 50.ú(\O,OO TiDO liberal

quiátrico havidas no Oitavo cas Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 ») »

Exército, 987r voltaram a pres- Em tais casos o paciente é Centena Cr$ 600,00 }) )}

tar serviços e quasi uma terça conservado na cama, e o medi- Inversão do rni lhar Cr$ 200,00 » lt

parte deles foram reenviados co procura estabelecer com ele Inversão da centena Cr$ 60.00 » '/)

para as frentes de batalha. Es- uma relação amistosa. Ê af'ir-
Série 1 número 0703 Cr$ 25.000,00 _ Tipo clássico

se resultado foi alcançado de- mado assim para ele que "as .

Cr$vida a uma revolução comple- explosões não somente podem Milhar de qualquer série 1.250,00 - »

ta que processou no tratamen- ferir o corpo, mas tambem ge-I Center:a Cr$ 300,00 -» »

to então em uso, cujos deta- rar o medo, e enquanto este Inversao do milha r Cr$ 100,00 - lt »

Inversão da centena Cr$ 60,00 - � lt
lhes aparecem descritos em não desaparecer, persístirâo os

\um memorial redigido pelo sintomas da enfermidade. Pro- OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á no
Tte. GeL Harold Palmer, do cura-se estimulá-lo a que re- dia 31 de Janeiro, de 1946 (Sa-feira), às l� horas, de couíor
Corpo de Sanídade Militar, pa- carde tudo quanto lhe aconte- midade com o Decr'eto- Lei 2.891.

I
ra explicar os melhoramentos ceu, e força-se seu raciocínio Rio de Janeiro, 31 de Dezembro dI" 1945
obtidos nas experiências realí- de modo a relembrar vívamen- NelsoB Nogueira =-Ftsca! Federa!
zadas com doze mil baixas de- te suas experiências como 'Se VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor 'I'esoure íro
vidas a transtornos nervosos. voltasse a vê-las projetadas em O. Peçanha =-Dlretnr-Gerente
Em primeiro lugar, como fi- uma MIa cinematográfica. Aj- Convidamo,", os senhores prestamtstas

COO!PffiPlfldOS'1cou comprovado que os trans- ministra-se-lhe éter para estí-
que estejam com I)Fl seus tltulos em cta, fi virem à DOS88

tornos psicológicos são conta- mular a imaginação, e o medi- séde , para receberem seus prêmios. de acõrdo CO� o nos

g000s,m�ili��oopro�noosooo����m���õ� e

==�======��;n�R;p;���1)�18�m���n�t�n������������������������a contágio eram alijados de perguntas. Depois de algum ;seus companheiros, antes que tempo, sua memória volta a Ipudessem ser causa de dífícul- funcionar e consegue rever seu

Drs. Aldo A'vl·la 'Idades. Assim, certo número de passado de tal maneira, com

recrutas, que por seus antece- tal clareza, que chega muitas

d Ldentes familiares ou por sinto- vezes a prorromper em pranto. a DZ
mas pessoais não ofereciam É despertado, e quando a lucí- E
garantia de resistir á tensão dez já lhe voltou, afírma-se-Ihc Leoberto Leal Idas batalhas, se dedicaram que agora após revíver.; duas

_

' acho
desde o primeiro momento a recordaçoes, começará 'ital',en- ADVOGADOSfazer trabalhos de retaguarda. tir-se melhor. Mais tarci:v� rei-

t 1 t '1 di b Dr. H, 6. S. MedinaNão se fez tenta iva a guma o com que e e urma 00 a Rua Felipe Schmidt , 21 Farm. L.
para obrigá-los a ser soldados acão de calmantes. Este trata- (Sobrado)
submetidos, contra seu tem- acão de camlantes. Este trata-

o Florionópolisperamento, a uma disciplina quiatra hábil, permite curar os

rigorosa imposta pelos sargen- mento realizado por um psi
tos, Deste modo, reduziu-se o pacientes, e depois de duas a

mais passiveI o dano que cer- três semanas de repouso com

tos indivíduos inadequados po- pleto, a maioria pode voltar
dem causar na moral de uma a lutar e, além disso, o deseja.
coletividade.

I
Acontece que ás vezes após a

* crise eles se sentem reamma-

TTatamento Preventivo crise eles s esentem reanima-
Em segundo lugar, tôdas as dos por um espírito belicoso

pessôas que deram mostras de mais pronunciados.
transtornos nervosos foram Um outro tratamento, não
alijadas por seus companhei- tão original, era o da terapêu
ros e receberam tratamento tica narcótica. Muitas pessoas
imediato. Cêrca de terça par- costumam pensar, ao sentir-se
te destes casos sofriam de fatigadas: "Com que gosto eu

simples ansiedade, e por isso dormiria durante uma semana
eram tratados o mais próximQ e me esqueceria de tudo!" 1s
das frentes de combate. Fa-I to é precisamente o que este
ziam-nos dormir abunà::tl1te- método oferece. Aos pacientes
mente e lhes eram fornp(> ,dos que sofrem de ansiedade ou
alimentos e duchas quentes, depressão, como conseqw�ncia
além de lhes ser facilitada a de trabalho excessivos, se lhes I _

troca de roupas. Na maior par- facilitam drogas soporiferas e agrícola de Trípoli. Ainda que
-te dos casos bastaram estas s eos mantêm dormindo du- estes soldados constituiam em
medidas para que os pacientes rante dezoito ou vinte horas sua maioria casos graves, re
voltassem a ter confiança em diarias, durante um período puseram-se por completo após
si mesmos e desejassem retor- que oscila de três a oito dias., curta temporada. Os trabalhos
nar para as frentes. Segundo o Tte. Gel. Palmer, I agrícolas demonstraram ser
Descobriu-se um ponto de este é o melhor agente tera- especialmnete benéficos para

grande importância, o qual pêutico, tendo sido empregado tonificar os antigos pacientes
reside na afirmativa de que os em 10 (; dos casos, principal- psiquiátricos.
casos leves podem degen�rar mente nos casos rebeldes ou A moral e o espírito do Oita
em graves, se lhes não for ad- sistema que estudamos ante- vo Exército chegaram a alcan-
ministrada a cura mais rápida riormente.

I
çar fama mundial. Uma das

passiveI. Seu objetivo, pois,

po-,
" razões principais para isso re-

de ser considerado preventivo Os Trabalhos Agrícolas Facili- side ao fato de que a Marechal
e encaminhado de forma a tam o Restabelecimento Montgomery concede á psi
impedir que um ataque de I Depois do tratamento psi- quiatria tõda a importância
ne!vos, de ansiedade ou de quiátrico, segue-se a convales- que possue para impedir a de
medo dure o tempo suficiente cência ou rehabilitação. Esta cadência da moral, e para
para ,converter-se em hábito. pode adotar várias formas. Em curar os indivíduos qUe; sofremMaIS graves foram os casos 1943, cento e cinconenta solda- de transtornos nervosos. Nas
de perda de memória ou de dos do Oitavo Exército que so- fileiras do Oitavo Exército O
histerismo passageiro que friam de neurose de guerra de- mêdo mmca debilitou ;. fÔl'ca
ocorriam ?om frequên�ia r:os vida aos efeitos de alta tensão militar porque foi considerado
s�ldados SItuados na_s Imec':lIa-lnervosa mantida durante um como uma enfermid:::v'le que
çoes de uma explosao. Para largo período, foram levados a ))(»dia ser paralizad?, Jnra sem
estes casos e outros semelhan- trabalhar em uma fazenda r"e,

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exal'i'\e <ie escarro, Exame pal'Q verificação de
doenças do. �ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
l'utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.

��\�tSOllq.9� Laboratório
!§ ��.ê . � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

�, _

'. � (em frente ao resouro do Estado
nnRTOnO PATOLOGICR5 Floria.nõpolis

dI:' \.�r.$
('1.'$
C,, s

5000,00
600,00
:.iOO,OO

Diário-Matutino
. 1

Redaçào e Oficinas ú. rua Jo:tP (
Pinto n. 5

o ESTADO'!
t

!9U�
JrNIptId'

ENFERMEIRA

: DTHETOH. DE HEDAÇW�.I A, Damasceno da Silva
'

I ASSINATURAS

I
::\'a Capital

Ano CrS
i Semestre "" CrS
Trimestre Cr$
Mês .. , ,. CrS
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo ... Cr$ 0,50

No interior
Ano ., ,. Cr$ 90,00>
Semestre Cr$ l':�',oO'
Trimestre Cr$ 30,0f}
Número avulso o-s 0,50

80,0(1;'145,00'
25,001
9,OW
0,4!r

(

A aproxima�ão do perio·
do mensal é, para as senho
ras Que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos 50

frimentos que se avizinham

perturba·lhes a tranquilida
de e as põe em sobressaltll.

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabilii'a pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

BREVEMENTE
Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M.:mtagern de rádios. Ampli

ficador'es-Transmisaores
Mahrial importado direta

mente dcs U, S. A.
Proprietário

ütemsr Georges Biihm
Electra - Tacnico - Profiallional

formado na Europa
FlorianópoJi.

'R.ua Joêo Pinto n. 29 -- Sob.

Clínico

Ho fim de um ano, quan·
to somarão esses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás a�9rjas da vida?
Alaste de si os p<ldecj

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, anti·doloroso - é o reme·

dio que lhe restituira á tran·

qUilidade. Êle tem no nome

O resumo de suas virtudes:

,

1
---_.._-----_....

-
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Lira Tênis Clube Hoje Soiréedia Mígnon, com
- .. .

IOICIO
,

as t 7 horas6,

o Filme "BRA.SIL"
CURIOSIDADES Nunca o cinema norte-ame-A mais curta partida de ricano havia produzido um f'ilxadrez disputada em torneio

me totalmente passádo emfoi jogada em Paris, entre Gi-
baud e Lazard, tendo as bran-

nosso país. , .

FeateJ'ou. ontem. Mua oitavo p i- Quasl' sempre O Rl'O de Ja
cas abandonado ao fim do. .

it 'd
-

movera, u 9 ,lante menina Maria I intquarto lance. 'nelro era .VISl., a ,o pe os .In er-
Bernadete, filha do Snr. Francisco
CardoMo, _ A partida de xadrez mais I prete� prmcI,p�IS dos fIlmes,

..., A galante aniveuarionte as feli-
longa, ue que se tem conheci- mas, ISSO, q�estao.de passage::lcitaçõe. do «O Estado)',
mento, fDi a disputada 'no ter- quando, eI�tao, var-se o ameri-

Sra. Cândida R. Lamarque neio de S, Sebastian, em 1911,
cano J!ocallzar a nossa Copaca

Deflui. ne.ta data, a aniversário entre Duras e Janosky; durou ba;;a,.a Guanabara,,, ou �?t�o
natalício da exma. sra, Cândida 191 lances, o Crísto ,�edentor e o Pao
Rovere Lamarque. espôsa do sr, de Acucar
.Francilco Lamarque. rrosao velh:> - Até 1938, quatro trance- -

,

.

ch&fe de paginação, ses conseguiram o título de Em ?utIas vezes, Rolly\:ood MAffiADO I: (JA VI"da MI·II"lar,� campeão mundial de xadrez. O produziu d�senhos color-idos,
DESRiUBARHAHOR EI>GAR último cêles foi o mundial- oude, quasi sempre, apenas AgêDcla. e Repre.entaçõett em NO:\IEACÃO PARA ALTOS

PEDREIRA I' mente famoso Alekhine aparecem, tambem, ás nossas U.rol -

POSTOS
Faz anos amanhã o exmo. ,;, " ,;,

.

bélas e previlegeadas praias, Matriz: Florian6poli. Pelo general Canrobsrt Pereira
Rl.lo João Piato. n. !! ' '

SI', De'sernbargador' Edgar pe-/ O XADREZ ,NO BRA�,IIJ ..':" Republic P,icture
'

te\,'e a D 3" da Costa foram submetidos a aSS1-
� -

d êía. d f f 1
0aiJ<" .ostal. •

natura do chefe do Govêrno ele-
dreira. Encerrando as suas ati viela- � el�, e con eccionar um 1 me Fibal: Cresciurno

eretos que nomeiam os generais
O ilustre jurista, que honra des do ano de 1945, o Clube de mten amente passado neste Rua t'1oriano Pei:zoto. a/n Estilac Leal, Olímpio Falconieri da

d
' (toQU, f'r6prio), dOI'

,

sobremodo o Tribunal de AP�-II' Xadrez do Rio de Janeiro féz gran e pais.
Telegrama.: .PRIMUS. Cunha e João Pereira e ivei ...I,

lacão de nosso Estado, tera, realizar, a 30 de dezembro nas- Para a tal referida fábrica Ag.r.ta. QO. principal. respectivamente, para exercerem
• '

11 os cargos de sub-chefe cio Estado
neste ensejo, oportunidade de. sado, um torneio relâmpago arranjou o me 101' nome que se municipioe do Eetnd.:>

Maior do Exérct.o c dc comand ru-
I receber as mais inequívocas I

que contou com a participa- podia esperar: "BRASIL" , te das Infantanas Divisionó ria-
� demonstrações, de apreço de ção dos principais valores en- Foi mais alem, levou para lá, Comprar Da CASA MISCE das 4a e la Regiões Militares seur.,

ARY BARROSO q e ad to LANEA e' sabL I eccncmisar r, das em Belo Horizonte e nesta c:,
seu amigos, que são em xadrísticos cariocas, ,u ap u ....

grande número. �, " " - nada menos de 11 melodías pi�:\HTUACÃO DOR OFICIAIS
O último número (160) da de sua autoria entre às quais zes ... É como uma mulher ANISTIADOS

}'AZEIU ANO'S HO.TE: revista "Xadrez Brasileiro", figuram: "BRASIL" "Rio de iníd Em substituição aos generais
Ja

. " "Cl
'

Chê
bonita que se olha indefíní a-

Benicio da Silva, Mendes ele M,)-
- o sr. Luiz da Costa Mello, órgão técnico do enxadrismo' nerro :, 10- o ... e ou- mente... É como uma coisa rais e Anal' dos Santos, nomeados

func. Estadual aposentado; I pátrio, contém notícias -:; par-] tras de .grande sin�p3,tia do deliciosa que a gente saboreia para comissões no exterior. foram
- a sra. Iracema Schiefler,

I
tidas �os torneios realizados' noss�, publlc�, especIalmente. e deseja sempre mais ... É co- nomeados para a Comissão encar-

espôsa do sr. Octavio SChie-1nos,n;a,ls dIfer�ntes pon�osd(ll A _Repubh_C Plct:n'e.cont�a- mo uma suave cênção - dul- ������ ��"cla�fl���fscerd�ô��él�Ci��:
tler ,. terntono nacional: Distrrto l tou, a.mda, Tito, Gu, IZ.ar, AUl o-I cissima e macia - que nos 1anistiados, os seus co egas, gene-
- a sra. Almira Mor itz Pie- Federal, Fortaleza, Pôrto Ale-' ra Mira.nda, ylrgllua Bruce, conforta e enleva. . . rais Salvador Cesar Obino. .]0,,8

colí, esposa do dr. Ivo Piccoli; I gre, Belo Horizont,e, Niter�i ... I Edward E. Ror,ton, Roy Rogere Vejam só Aurora Miranda Agostinho elos Santos e Mário Ra
- o sr. Theodoro B,rÜgge-.

So .Santa Catanna continua

I
e Roberth Levingnton , tO,dos, dançando e cantando "Quin- mos, respectivamente. comandante
d 1 d - da laR. 1\1.. diretor da Artilharia

mann; dormmdo ...
'" �' �'

ese,I?-pen ran o Importantes dins de Yáyá ... Aquilo parece de Costa e diretor das Armas, Des-
- O sr. Léo da Luz Monte- '

"

. _ pap�ls. . .
mesmo que estamos nas ruas sa comissão também faz parte o

negro; O XADREZ NA RUSSIA I SI Aurora MIranda valoriza de São Salvador... As crôní- general Aleio Souto, nomeado an-

- O sr, Fra.ncisco Pedro dos No tornei? que acaba de ser a nossa dança,
.

com a sua ex- cas dizem que Walt Disney tReEri,O!E;nI�,eE".�eo' DAS PRA(�AS' ANIS-
Reis;

.., . Il,eva�o a efeito e,m Moscou,
c

pa- traordinárta beleza e simpatia, descobriu o Brasil pela segun-
.,.,"'"

TIADAS
-

_ o sr. LUlZ Silveira da Vel-' Ia disputa do título de cam- Tito Guizar eléva 'ainda mais a da vez, tal a reclame bonita e Foram nomeados o c?ro,nel José
za : I peão da União Soviética, sa- nossa musica, contando de ma- camarada que "Você já foi à Fel�nto Tr�J�no de O�rveIra e os
t:> _:_ a menl'na Ce'll'a de SOllsa', ::!:rou-se ve,ncedora a enxadris,- neira soberba, as lindas melo- B h' ?" f d p't'a I

majores OtávIO Ismaelmo Sarmen-
� a :a, _

az e n0s:>a a n ;.. to de Castro e Benedito Siquei.ra'lJ _ a sra, YI:aria Bittencourt ta Valentma Belova, da Um- dias do homem da gaitínha. Voces nao podem flcar atras para constituirem a comissão que,r"Hosterno esposa do sr. Eurico versidade Mineira de Lenin- Em "BB.ASIL" os bailarinos dos espectadores de todo mun- deve:'á emitir parecer, s?bre a 1'e
. Hosterno'· chefe do Escritório grado, que conquistou assim � internacfonais Veloz e Yolan- do: aqui temos que bater todos versao d�s pr�aças amstladas pelo

d C d' -

d A t' pre'mio de 4000 rublos corres- ,da internretam um samb'l, esti- .' 'd" V m,,"cotl'ar' decreto-leI n. 1.474. de 1945,
e oor enaçao e ssun os

, ',' .l' os Te�Ol s. ,amos '-''0.

INGRl!'JSSO NO OFICIALATO DA
Illteramericanos; I pondente

ao tItulo. lizado na fantazia "C'lfé", que nos tambem entendemos RESERVA
_ a srta. Amélia Azevedo; "C�mvêm l�mbrar que os so- Assista hoje, "BRASIL" o de cinema .. , Não é só no Rio, Segundo aviso ministerial de on-

_ O sr. Felipe Boabaid, do' Vle,tlCOS s.e tem ,p�rtado de ma- filme qU€ os Cines-Coroados São Paulo Pólio AleO're ou tem. o estágio para ingresso 110
,

nelra brIlhantlss1ma no setor estreialll simultal1eaUlente ás "

, 'L'"
b

,oficialato da reseTva de segundaalto comércio local..' C.untlba. , . a falO que se
classe, em 1946, será feito: a) em

* enxadrÍstico internacional dos 16,30 - 18,30 - 19,30 e 20.30 VlU ••. Vamos fazer o mesmo? número correspondente ao de va-

NOIVADOS: últimos tempos. Ainda há pou- horas. Para que tôda gente, de tô- gas existentes em cada Região Mi-

Ajustou núpcias com a 0Ta- co tempo, no "match" pelo rá- A. C. T. das idades possa vêr "Vce já litar, nas dife,rel�tes armas; b) PO!'
-

d d 1.° h dl'O que realizaram contra os * '" ,'lo
f

. ,

B h"?" C' R't e ordem de antigUIdade de turma. E
CIOSa e pren a a sen 10TIU a

,. 01 a a la.
_,

os Ines .1 Z
vedado o estágio em especialidades

HELENA aluna do Instituto Estados Umdos, os russos lm-
... E AÍ VEM ÊLES! Roxy lançarao esta magla de de arma ao aspirante a oficial que

de Educação e filha do sr. Ar-I pusera�, aos seus valorosos OS TRÊS CAVALEIROS DA côre.s - ás 10 ho�as da ma- não possua tal especialidade,
geu Silva, - o sr. OSWALDO adversan�s u�a d�rrota esma- FUZARCA E DA ALEGRIA! nhã _ 14, 16,30 18,30 e 20,30 VAI PASSAra � CItt�:\-IANDO DA

JOÃO ESPÍNDOLA, Radio-Te- gadora e msoflsmavel. Chegaram hoje à esta Capi- horas, no Cine R.itz e 5, 7' e
O genel'al Aleva'Ildl:e ZacarI'as de

1 f· t f'lh d J
- <,: '" * tal, os três cavaleiros do bom 8 45 h no Cme Rovv

"'

egr� IS a e 1 o o sr, oao,
PROBLEMA

' oras, .,

"J' Assunção, que acaba de ser no-

Eco'pIndola humor e da esplênddia brinca- A. S. meado comandante geral da Poli-'" "

.

R t' h' 1
-

dAos jovens noivos os nossos epe In;OS .

o]e a so uçao e deira: O Pato Donald, O Zé "GRAÇAS A MINHA BOA ES- cia. �Iílitar do Distrito, Federa�,
votos de perenes feII·cl'dades. I

nosso pnme.lro pr_o b I e. m a: Carioca e Panchito, o galo me- TRELA" UM SUPER- aplesentoy" ontem, suas, despedI-
j PCP t . 'das ao mll1Istro da Guerra, por ter'
-, *' * *' = ,OU sela, O eao a mge a Xlcano, senho� de dois. revól- MUSICAL de seguir, hoje, para Belem do

Com a gentil senhorinha. oitava casa e é promovido a veres e de mUlta ousadIa. Eddie Cantor em pessoa ... e Pará, onde vai passa. o seu antigo
=11 f'lh d P d G

.

I
cavalo. Com êles vieram ainda Au- também na n.PssOa de Joe cargo de com�ndante da 8a R. M"

Eo y, I a o sr. e ro areIa,
_ DOIS PE-ES l:'� d ta

Inspetor da Fazenda Estadual,
O - rara M�randa, Molina e outros

I Simpson estará duplamente �:�fta�m segUI a regressar a es

contratou casament.o 0_ s.r. Adtt'Quarto __
Aluga-se um �onhec.ldos elementos ... Tudo presente em "Graças à minha TRANSITO DE VIATURAS

" R.eb 1 lt fu
'

d I ISSO mISturado com uma cole- boa estrela". Para fins do disposto na portariae o, a o nClOnarlO o ccm mobília ,à ção incomparável de músicas Este musical, reuniu vários n. 8',91,7, de 29 de ?eze!llbro último,JAPTEC nesita Capital. rua Padre Roma, 73 5vl bonitas saltitantes boliçosas pr'meiros artistas formando o mll1Istro, �m aVISO de, ontem. de-,

'd
,.

'
.. . á'

1
, clara que fIca esclareCIdo que osnum colOrI o umco e �nmllt -

um "shaw" de estrelas: Bette motoristas civis pertencentes ao
vel da lavra de Walt Dlsney, o Davis Humphey Bogart, Oli- Serviço Especial de Transportes e
criador do desenho animado via d� Havilland, Errol Flynn, o� q�� se acham em serviço ,do Mi
e O maior técnico do mundo no John Garfield Joan Leslie Ida mst�TIO da .Gyerra nas

.

dlversas
·

" 'RegIOes MIlltares, e devldamente
Lupmo, DenniS Morgan, Ann uniformizados, têm permissão para
Sheridan, Dinah Shorê, Alexis dirigir as viaturas atingidas pela
Smith e outros mais vão fazer rE_:fe_rida l)O�'�ria, Ademais, os me·

·

il camcos CIVIS, trabalhando para o

�qUll? que os f n:es nunca Ministério da Guerra. poderão ser
lmagmaram que eles pudes- transportados nas viaturas milita
sem fazer! Como exemplo, res quando o serviço o exigir,
Bette Davis Errol Flynn e VIAJARAM PAR1\. OS ESTADOS

'd' d' - UNIDOS
Ann .Shen an,su.rpreen erao o Em visita aos Estados Unidos. a
seu 11llenso publIco cantando cQl1vi.te elo govêrno de Washington,
e mostrando que têm vozes s�guiram, ontem, pe:a manhã, via
bem aproveitáveis. O Rarlem ae�'ea, r.; gal. Bon;e" F0n�� e coro-

· -" " 11eI;:; DéClO Palmelt'n ue Lsc(1)ar e
enviOU para Graças a ml�ha Fernando cio .:\'ascimen.t) Fel'l1an-
boa Estrela" a sua embalxa- eles Távora, O bota-fora .-le,�,;es ofl
triz Hattie Mac Donald que ciais, que teve lugar no Aeroporto
cantará e dançará no número Santos Dumont, foi muito concoL'-

"I o C ld K t· I
ndo,

ev O
,

a I�, - Representanrh c Quadro rle
"Graças a mmha boa Estre- Intendentes do Exército, também

la" com tudo isso e mais \lá- segue, hoje, para os K;t.ados Uni
rios lotes de pequenas desnor- do,.;, em �iagem _'te estudo,,;, () ma-

t to ...' C' Ri'" )or Jan�lano ,102.0 Del Re,,' ',,1tigêlean. vS. eSl,ara no :ne _lZ a ofle'ai (e c.nb:::ete �" 'l !Il'1�":,t":1-
part::.r de 5a feira, dIa 10. .}o general ELL'1c( "'u:: 1,

gênero ...
Para melhor acatar todas as

sensibilidades, Disney lançou
neste filme de longa metragem
- a sensação do momento: fi
guras vivas, dançando e can

tando com os personagens do
desenho animado. .. Completa
modificação nos assuntos de
desenho animado .. ,

"Você já .foi à Bahia?" é um

sonho! Um sonho que o espec
tador não desejaria nunca sair
de dentro dêle... E quando
aquela orgía de côres e sons

iesaparece de nossa frente, um
Confirmam I uesar muito grande 3,vassala-

,I,;",! nos �obremodo.:. Um filme
que SE: pode vêr sempre, sem

t I!
Flor:'anópo!is. 1-1-1946 I se, aborrecer. ,. É como um

� ..
,_ I, bom livro que se lê muitas ve-

'XADREZI_Vida Social
, ANIVERSAR,'IOS

.ESCRITóRIO JURíDICO C01IERCIAL
Aao;unto.: T urí,lic(>s .- C(>merciaÍ8 -- Rurais e Informativo.

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conlulte !'lossa Organização ontes de le decidir pe13 com

pra ou venda de imoveis. pinhai. ou qUQJqu,r
empresa ne.te e.todo

Diretor: - - DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

I,

�l
Vva. Eugênia Farias de

Aquino
Frantisco da Silva (ardoso

e espôsa
porticina aos parentes e pes
soas amigos o contrato de

casame!'lto de �eu fiiho
DOMINGOg

participam aos parente. e

pessoas amigas o contrato d..
cosomento de sua filha
MARIA DE LOURDES,

com o sr, Domingos Fernan
des de Aquino.

cem o senhorita Maria de
Lourdes Cardcso.

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

Domingos e Maria de Lourdes

Cinemas QUER VESTIR-SE COM (ONFORTO E ELECiAN(IA ?
PROCURE A

Alfaiataria Pereira & Melló
Rua João Pinto, 16 - Florian6polis

Dr. SAVAS LACERDA t
IReassumiu sua clínica, nesta Capital, o

Lacerda, oto-rino-Iaringologista.
dr. Savas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PI AN O
União B. R. Operária

EDtTAL

�--------------------------------------------'..-----�----------------------------.

l� S '}-, I. T lJ E - - ·

«(r$ 1:,,00)
Uma das seguintes disciplinas em sua própria casa: Português, Taquigra
fia. Correspondência, Contabilidade Geral, Matemàtica e Direito Comer-

cial. Também os cursos de: Correspondente, Guarda-Livros e Contador

l-no
maior educandário de ("OSIllO por cor r e spo nc ênc ia: INSTITUTO

RIO BRANCO Largo São Fran cisco 22, Caixa Postal 5,2 j 5.

.��������'::'.:S::.:::P::A::�UL::O�::-",,:""-._p:.__::e_ç_a i_n_�_,�_:,__il-=!=a_�_�_�_,.'_...._�_o_:,�.�,_�,_:.�_.:_::�::::::�,_:__�z_.. . � �""',.

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização do. América do Sul

Amortizacão de Dezembro. de 1945
No serteio de amortização re;:'lizade no d io 31 ole Deaerr.bro de 1945 foram

a.mortizadas a.s seguintes combinações:
DCP CGZ DNU FYG VIG XPV

Todos es pertaderes dos títules em vigôr, sorteades cem estas combinações,
pederãe receber imediatamente o capital garantido. a que têm direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO ,

ESCRITÓRIO para o Estado. de Santa Catarina: -- FLORIANOPOLIS
Rua. Jeão Pinto, 13 -- Sobro Próximo sorteio em 31-1-46

Inspetores e Agentes em todo e Brasil.

Prezado leitor «Para o

e

ramo de bebidas
vinhos»

A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste iornel ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia? Os candidatos deverão apresentar r e f e r ê n
cios e pretenções e mencionar o mela de

transporte de que se utilizorão.
.

Cartas, par obséquio, ii Caixa Postal 139 ou

entregar na gerência deste jornal, usando
dois envelopes, um dizendo sórnente «pro
curo-se v i o j cn t e », e o outro com o nosso

endereço,

Prceure-se viajante·inspetor para o interior
Estado (Excluída a (apitaI).

do

Ansaldi, O grande
escritor francês,
está vivo
Rio, (E.) - As agências te

legrátícas enviaram-nos, há

tempos, a notícia da morte do
escritor francês Ansaldi, as

sassinado pelos alemães, Feliz
mente, como sucedeu com ou

tros escritores da estirpe do
famoso autor de "Maximes et

Pensées", e com Mauríce Che

valier, a notícia do seu faleci
mento não se confirmou, pois
acabam de chegar ao Rio no

vas do poeta e filósofo dos tem

pos modernos, escritas pelo seu

próprio punho. Efetivamente,
segundo conta o próprio An-jsaldi, foi êle, como membro
ativo da resistncia, insistente
mente procurado pela Gesta

po, o que deu motivo a que
para salvar a vida, abandonas
se París para ir viver em outra

cidade, com falso nome. Ge
rou-se' de certo, nisto, a notí
da da morte do poeta, de quem
o grande crítico francês Vi
viane Benzac escreveu: "Seu
nome anda envolvido numa

bruma de lenda. Ansaldi é, em
verdade, um homem curioso, SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO
pálido, irreal, tão pouco desta lIABíTDIA

Terra. Ele teria podido viver, IMPOSTO SINDICAL
sem modificar a sua filosofia
sorridente e íconoclástica, na O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

época do Renascimento fran- GAÇÃO MARÍTIMA, com sede à Av. Rio Branco n. 46 - 30
cês ou nos últimos dias da andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
epopéia romana. Mas o Desti- instituido pelo decreto-lei n. 1.402, de 5 de julho de 1939, ten
no, que faz tantas coisas curío- do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr. Ministro do Traba

sas, preferiu inscrever o seu lhor Indústria e Oomércio, conforme carta sindical assinada
nome na história da literatura em,29 de maio de 1942, cormmíca às rírmas e empresas que
moderna". pe�t�nçam e categoria econômica "navegação marítima" que
A Academia Francesa, que iflMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido

já conferira, em 1935, a Ansal- los empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
di o "Gran Prix Humanitaire", IL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
acaba de premiar agora a sua janeiro, segundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
nova "Oeuvre du 'I'heatre a ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
l'Hospital", com a (medalha de 1 de maio de 1943" e respectiva tabela constante do art. 580
"Ville de París". da reterk.a Consolídaeão.

..

EDITAL

levo ao cr n he c.rnent o dos in·

teressados que, de conformi

dade com a r esotução da Assem

I bléia
Geral e Extraardinária,

acha-se e bei ta dur snte o prazo

'de 15 dias 8 con cc r r
ê

u cia para

1, .. que se calcula em 1 qui- apresentação de propos�as sôbre

lômetro cúbico O volume sub- a compra c e um piano de

traído anualm.ente aos contí- cauda, marca inglesa. de pro-

nentes pela erosão marinha. priedade da U.B.R.O.

2 ... que a cratera do maior ZALMIRO LIMA

vulcão do mundo, o Ngorongo- 10 Secretàrio

1'0, no interior do Congo, na 3 v, 2

África, têm 12 milhas de diâ
metro, 35 de circunferência e

6 metros de profundidade.
3. " que os cavalos, quando

procuram pastar, no campo,
fazem-no apenas guiados pelo
olfato; e que a melhor prova
disso é que os cavalos cegos
nunca se enganam na escolha
das ervas,

4 .. , que os gl'egos antigos
tinham o costume de depositar
no túmulo das crianças cestas
de brinquedos, ao invés de co

roas de flores, crendo que as

sim. suas almas, na eternidade
continuariam brincando.

5. ,
. que, atualmente, as

plantas armazenam 50 vezes

mais nergia do que a neces

sitada pelo mundo; e que essa

energia, oriunda elo sol, é cap
tada pelas plantas em seu mis
terioso trabalho ele fotosíntese
ou incorporando aos seus teci
dos o carbono livre na atrnos
fera por intermédio da cloro
fila,
6. .. que, segundo estatísti

cas rigorosamente levantadas
por metereologístas, nos 51
milhões de hectares que a. Ter
ra possue de superfície, cai,
anualmente, um pêso de água
avaliado em 460.174.620 tone
ladas; e que, se não fosse ab
sorvida pela t=rr-a. nem. evapo
rada, a massa dessa água teria
1 metro de espessura.

� �lJr.·);:�11t1- Copynght da
�\�li 4» The 1110 'Yf 'r'OU HIARO? ln"

MISSA
Major José Rodrigues Lopes'

t
José Lupercio Lopes, fi
lhes e netoe : Jo.é Beaner
ges Lopee . espôsa. filhos
e netes; Maria da Glória
Lepes da Cunha e espôla ;
Maria Mo,!Jdalena Lepes
Sant'Ana. espô.o, filho.

e netos: Maria Clementina Lo·
peM Fernandes. filhos e neto. e

Maria do Carmo Lope. convi
dam e. parente. e demais pe.·
scas oe suas relações de ami
zade para os.i,tirem à milsa
que fazem celebrar na elegante
caplla de No.sa Senhora da
Cenceição. ereto à praça. G.
Vargal. nesta capitel. na pró
xima quinta-feira. dez de janei
ro, à. 7 horal. 1m comemoração
"O primeiro centenário do na.

cimente do seu acudo.o pai,
Mogro, avô e hÍIIIlVô

JOSE' RODRIGUES LOPES
ccornído no dia dez de janeiro
de 1846. nesta ex-província de
Santo Catarina. agrade<:endo
antecipadamente àl pessoas que
comparecerem o esta homena
gem religioao.,
Florianópolis. 2-1-946

I "A CA,
I

melhore.

.......1113'=,.1I!I:cw:r1l3l:li"",j�'I!l._1IIIJ!ô'l-_:ilIi!!lIiiIIll!IllIIIIl_IIaI�6I!i\iSItitíiiiíll\iiif!l.'lMSJft�m"'$O!ItMfl?��1Ill1__nmz:;;:;_ili!IB-_III3MII'i'l'l64P.!!P!iMJ?!iIm!O!l!II'C_lIZIIIt!3JMl11f_1III�e

Fabricante e distribuidores dos oEc rn crdoe c�l'fecções "DIS'fINTAQ e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de c asern

í

r os , riscados, brins
bons e baratos. algodões. mo�ín8 e aviamentos
paro alfai'J.tes. que recebe diretnmentfl das

ISnra, Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolilll, FILIAIS em BlumenfJ.l1 e LQi3�
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chome ()

vi.sita antes de etetuorem suas compram

atenção dali
MA'I'FHZ em

De ordem do sr. presidente

o SEU Q;:.tGANISt\l10

PRECISA DE UMA.

LIMPEZA GERAL

�_w-"!.!'!!'! -

OITO ELEMENTOS TONICOSl

ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSFO�OS,CALCIO

ETC
•

TO�nCO DO CEREBBO
TONICO DOS MUSCULOS
0, PálidO'. Depauperadol,
Ef4lot.dol. Anêmicos, Mã••
QUI criam Mlgroa. Crianç..
UQuític... receb.rão I tonl·
ficlção ,.,.1 do ols.ni.mo

co", o

88ogu8001
ue O N.S.P. n' 199, d9 1921

Virilidade I
forca!
Viga.. r

Com O' tratamento pelo reputada p....
duto OKASA. - Á base de HormónlOll

(extratos glandulares) e vttamínas sele

clonadas OKASA é uma medicaçãe
raeienal 'e de alta eficacla terapentíca,
em tO'd08 08 easoa Ugaflol diretamente
a perturbações das glândulas .exu_
OKASA combate vigorosamellle: fra

queza sexual em todas as Idades, lO.b a
fôrma ue iI;&utieiência glandular ou VIta

minai senilidade precoce, fadIga e perda
de m�moria no homem; frigidez e toda"
as perturbações de origem ovarlalla.
Idade critica obesidade e magrez., tla
eidez da pel� e rugosidade da cntie, Da
mulher. OKASA (Importado dirdtamente
de Londres) proporciona Juventude.
Sande, For�a e Vllt0'" Peça fórmula

"prata" para homens e f4rmula uouro
....

para mulheres, em todas u boas Droga'
riao e Farroaeiao Informaçõ... pedId<_*
..., Diatr. !( adutOI ARNA. - ÁY. Rie
B.,..... 101 lU-. '

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
da e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando todas
as indicações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos interessados na aquisi e ão de
bons funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'�1
o soberano
do mundo

Mário Pinto Serva

(Exclusividade do CEC para

I"O Estado")
Todos os homens desejam

naturalmente ter uma perso
nalidade completa tísica e

mentalmente. Os que não a

possuem são como que muti
ladas por lhes faltar assim al

guma faculdade intelectual ou
outra. Em Shakespeare temos

a...."sensação do homem
.

mais

c�mpleto que a Humanidade

já. possuiu. Cada um de nós
tem a sensacão de ser impe-
rador ou rei," lendo os monólo

.gos dos soberanos nas peças
.

de Shakespeare. Dele dizia

Flaubert, que depois de haver
lido tôdas as peças de Shakes

peare, tudo o mais lhe parecia
,,.:nediocre na literatura da Hu
manidade. A totalidade do es

pírito humano está nas obras
de Shakespeare. As suas obras
históricas são monumentos

. épicos. Em "Romeu e Julieta",
vemos o maior Iiríco da Hu
manidade. Na tragédia, êle ri
valizou ou excedeu Eschglo e,
$oph0eles. Na comédia, Sha

kespeare rivaliza com 1\110-

pode ser estudada em Seus

dramas históricos. Já nin
liére ,Ceroantes e Rabelais.
A h i s t ó r i a da Inglaterra r
guém mais lê Corneille, Racine I
ou Moliére, e cada vez se ex-

tgotam mais edições de Sha

kespeare. É êle a verdadeira
Biblia da Humanidade. No
"Troilus and Cressida", Sha

kespeare é um grego da anti
guidade. No "Romeu e Julieta"
é um perfeito italiano. O seu

gênio é o gênio da Humanida-
. -Y de, a enciclopédia d etodos 0S

séculos, o homem de tôdas as

classes, o espírito que penetra
em todos os cérebros e os ilu-

\ minou integralmente em todos

�,o�.:e=�. __ '.' ',!

Cf I:lIil'aUO- Domingo, '6 �. Janeiro ele "'46

SÚldicalo da Indústria de Fósforos I Delegacia do Serviço
do Rio de Janeiro I do .�atrimônio da.

r- nrrOSTO SINDICAL DO EXER('íCIO DE 194:6 UUIHO em S. Catarina
Ficam. avisados os industriais fabricantes de fósforos de EDTTAL X 1

I segurança estabelecidos dentro da base territorial inter-esta- De ordem do sr. Chefe ela Dclr

t dual do Município do Rio de Jan.eiro (Distrito Federal) e dos �acia do Serviço do Patrimônio (I:!

Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarí- L'niào. neste Estado, e tendo em vis

I ta as disnosicõcs contidas no decrc

I
na, que é de influência dêste Sindicato, que o Imposto Sindical to-lei n. -7YÜ, de io de [ullio de
do exercício de 1946 deve ser recolhido ao Banco do Brasil 191.'), (D. or. dr' L�-7-�;j) que SU!.;I1lC

S. A. ou agências mais próximas do mesmo Banco, durante o te ao rr-giuu- de afornmento as l cr
_,

mês de janeiro de 1946, de acôrdo com os artigos, 580, 586 e ras devolutas na Iu ix a de fronteiras,
recomendo aos interessados (J ,(.

58-7 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei u. guiní e :

5.452, de 1-5-1943, publicado no "Diário Oficial", da União, de a) que regularizem;, sua si tua-

9-8-1943). ção nerante esta De legacia até 12

Êste Sindicato está expedindo pelo Correio, em registra- de janeiro ele- 19�C. data <lllÓS a qual
a União não m a is rcconhecerú quais

do, as guias próprias para êsse recolhimento, e pede àqueles quer direitos às terras <1lH.' naquela
que, por qualquer motivo, não receberem ditas guias em pra- faixa ocunem c em cuja posse auto

zo razoável, dirigirem-se à Secretaria do Sindicato, à rua Mé- máticarucn te entr-arú ;

xíco n. 168-8° andar, no Distrtto Federal, solicitando os im- IJ) que, para maior vsclareci
monto. devem ser observados os ar

tigos 10 e :2° e seu respect i \'0 � di)
decreto-lei acima citado:
Art. 1° - As terras ríevulutus, na

faixa 'de sessenta e seis quilômetro";
ao longo das fronteiras, f i cam sui.
metidas ao l'e'�illle de aforamento
previsto no decreto-lei n. 3438. de
17 de julho de 19.t1.
Art. 2° - A Un iâo não reconhece

e tem por Insubsistentes e nulas

quaisquer nretensóes sóbre o d01111
nio pleno das terras devolutas, a

que se refere' o artigo anterior.
� 1° - Q,"!I1do se ver-ificar que' 03

Estados e' Xlunicipios efetuaram
quaisquer transf'ercncias de dormu io
ou quaisquer concessões de coloni
zarão (,U cxnloracãc agr-ícola ou in'
dustrtal na suposição de lhes perten
cerem as terras, ser ão confirmadas
as vendas, aforamentos ou COI1CC:,'

sõ es. desfi'! que os respect i vos ti tu
Inres ten harn cumnrido as exigcn
cias dos decretos-leis números 1.968,
de 17 de janeiro de 19.10, 2.610, de
20 de setembro de 19�fJ. e 1.545, de
25 de agôsto de 1939, e regular-izem,
dentro de seis meses da data da pu
blicr.r ão "€-slc dcc rcto-Iel. a sua SI

LlW('<io "(:ran Lp o Serviço do Patri
rnón ir: da Cnião. Dozo lina Rizzlerr,
oscr-lturár!a. c l. ,.E".

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
,'REZADO LEITOR: Se o que the

Interessa e. realmente, uma providencia
para endireitar o que. estiver errado ou

pare! que ale ema falta não se repita; e

XÃO o escândalo que a sua reclamaçãc
ou queixa poderá vir a causar. encanu

nhe-a á SECÇÃO RECLA�IAÇõr:;S,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de 411ew

de direito, recebendo v. s. uma inforrna

cão do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tomada.

Tiro de Guerra 40 I Um grande 8UStO
(on'locaçâo de Assembléia 1 No um 30, �s 18 horas, era

(i I grande o movimento na praçaera
15, em frente á agência da Cia.

Em .assôo realizad� a 2 do cor-
Co teí d N

-

rente, a Diretori'l do Tiro de Guer- s eira e avegaçaa.
ra 40, convoca todos OI sócios ati- Procurando saber do ocorri-
radares e ccn tr ibutrrtes , quitas com do, ínrorrneí-rne com alguns
a sociedade, para a reunião de populares que ali estavam e
Asaembléia Geral a realizar-se em

discutiam .

10 do corrente, àll 20 horas, na

Ca.erna deste T G., .ito à ave- Explicaram-me, então, que
nida Meur:> Rnm os. a-fim-de se- todos eraIU passageiros do na
rem tratados a••untos de interêsse via Itaberá, e tinham vindo a
da mesma sociedade. terra passear. O regresso ao

CONSTANTINO SYRIACO
ATHERINO, Secretário navio, transportados na lan-

cha São Francisco, que faz o

Dala e "arr·lnbo servíco dos navios que ficam
1'1 \J fora da barra, foram surpreen-
Vende-se um, para cnança,! didns pe.o vendaval que então

com pouco uso e ,a�tlgo tino.
I soprou s�bre n?�sa ilha, em

Idem, mala armar lO, em bom plena bala; e além do vento o

estado de conservação, de soli motor da lancha parou de Iun
dez invulgar e muito util para cionar por 4 minutos, pois a
caixeiro viajante. bóia da gazolina trancou, fi-
Preço: Carrinho Cr$ 300.00 cando assim ao sabor das on-

Ma13 Cr$ 500,00 das 74 passageiros e 7 tripu-
Ver à rua Deodoro nv, 18. lantes do Itaberá e 4 tripulan

tes da lancha.

Cumpre salientar o motoris
ta da lancha, Osvaldo F. Gar
cia, elogiado pelos passageiros
do Itaberá, como muito calmo
e de muita competência, pois
de pronto reparou a avaria da
bomba de gasolina .

Depois do acidente, felis-
mente sem vítimas, a lancha

II
voltou ao cais, sendo que só no

dia seguinte pela manhã, é

�

I
que os pass.ageiros regressa-

1\4' I
'

ram ao navIO.

ltlotor a Ó eo cru -- -_

, RETIRARAM SUAS CANDT- .

VENDE·SE um marca uÇii· DATURAS

AUTOMOBILISTAS max" - mil rotações - fo;ca
'r'd b b'c!

.

1
d 6 8 1

.

d
"" o as as e 1 as, mc USIVC a<;

e a cava os, pOSSUlD o CO\ fabricad3� em outros Estados,

A-I
- te de óleo-

I
retiraram suas candidatur:1s,

.ençao O motor pode ser examina· "�ra reinar nos. lares ca�2r�-
o seu dínamo ou motor do em ltajai com o sr. Oswal- ln nse.s,. -:- e;l1 vIsta.1a ce_rt,lsSI-

I! d d O d 1 dI" I ma vttorJa ao apenÍlvo KNOT.

m
e arranco a o utra e ega o nstltuto

fJeo
-

; cr-\cp OfiCINA ENALDa do� Marit!m,os. Tr<3tar_ com.Sid-l" CONTRIBUA" '''o-Radio- e
Rua Conselheiro Mafra ne, 13� nel NocetI a rua Joao Plt1tO.l para a Caixa de Esmolas a08

F�������������������������������3�4���e�lefune 1134. I�eat� de FIDri�6D��_

I LivRÁiú"rãoSA I
I Rua Deodoro, 33 I

F'lor ianópo lis

Livros novos e usados,
em diver sos idiomas.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas as Isemanas

Compra-se
Mobília 'de sala, grupo esta

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106
Nesta.

n ......:BU..........�

Crédito Mútuo Predial
Pro onetárfos - J. Moreira & Cia.

.:
A mais preferida. é inegável.
2 sOrteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MulOR CR S 6.25000

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

pressos próprios.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1945.

João Dale, Dtretor-presidente.

I VIAJANTE
COMERCIAL

• I �
-----_------------------- '_' __ -

Com �rá tica em todo
Estado, óEerece seus ser

viços, par� qualquer

F'ARMACIA ESPERANÇA
•• F.rBl�.t.«lO NILO LA tJ8

1IIt>Je .....aIIA _. ......__...
.........._.... ..........,... - .- - .......__r..__

ua.- .

ramGt,

Informações e condi

ções. nesta Redação.

Para

o Sabão

CASA -- CRS 400,00
I Precisa-se de uma até CR$
400,00. Aluguéis adeantados_

Indi,! Informações fones 1022 e 1360
ua CRixR" P09tais 240 e 270.

I

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\VETZEL INDU8TRIAL-JOINV'lLLE (Mllrca reglsl

11uuJ!

a tIltlK08 Y!RMIFUGO ',
Of �FeJTO S�IICDO
f ItfOFete-SIVO ,A' .!- .

CDIAlIças, __
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:' " .....T_OO- Domingo, 6 o. Janeiro cs. ".6

j

IMPERIAL - Ás 2 hrs
- Matinée do Barulho -

1 - Filme Jornal DFB
Nacional.
2 - A melhor e mais gozada
comédia

A BOMBA
Com Stan Laurel (O Magro)
- Oliver Hardy (O Gorgo)

3 - Homens em luta aberta Sem adr iça ...
contra a Natureza! - Então, 'Papai. A coisa desta
CIVILIZACÃO E SERTÃO vez vai ser no duro, he in ?

4 - A mais eletrizante e go-
- Pois é meu filho. Desta feio

zadíssima aventura dos "3 ta, niuguem p*od: �ater na bóia!

Mosqueteiros" S I J oo ,JOGO DE HOJE E:H .. P.\
-

,

UM PARECIDO FATAL São Paulo. ;) (Via aérea) - Hoje.
Com Bob Steele, - Tom Tyl- domingo, no estádio do Pacaemhú.

ler - Raymond Hatton defrontar-se-âo Coríntians e Jaba-

d ouara, num jogo que será o segun'l'5 - Final do melhor seria o do da série e para o pagamento elo O PRECEITO DO DIA
dêstes últimos tempos: passe elo magnifico meia direita PAPEL DA HIGIENE MENTAL

O IMPÉRIO SUBMARINO Baltazar. A h giene mental nâo con.iate
Com Ray Corrigan - 1/12 * * * .i.rnple.ment9 em p,,,v.nir as doen-

episódios. PROGRAJJAS PARA HO.JF. ças cio cérebro e da ra:zéio. S.u
FUTEBOL campo d. ação é bem matl! va.to

Preços: Cr$ 2,40 (Único" Botafogo x Universitários - Em - ela enllina como formu ou ccri-

"Im. 10 (dez) anos". Lima. ae"Var um e.pu;to f"'rta e .adi..,
'" * * Libertad x América - Em Belo Pratique o. p�ece to da hiqie�e

Programas do dia 6 de Janeiro Horizonte. .oental. paro te' o e pirito fort! e

de 1946
Rosário Central x GaUda -- Em mdio. SNES.

Salvador. -----------.�--

- Simultaneamente - NATAÇÃO
ODEON - Às 4 1/2 6 1/2 8 1/2 Taça "Benedito Valad.at'es" (SI"-
hrs. e IMPERIAL - 7 1/2 hrs. gunda parte)

Competição interestadua I, em
Sessões Eleçauies São Paulo. Piscina do Pacaernbú.

- A surpresa de 1946!!!, * * *

B R A S I L I ATLETAS BRASILEIRHS E
Com CHILENOS NOS ESTADOS

Tito Guizar, Aurora Miranda, UNIDOS
Nova York, 5 (U. P.) - O secr»

Virgina Bruce, Edward Evel"':!t tário da Federacão Atlética -í:

IHorton Amadores dos Estados Unidos, sr,

Nada menos de 15 lindas me Dan Ferris, declarou ser possível
lodias são apresentadas neste I a,

participação .nas competicôes
. . deste ano, em Mil lr'ose, dos atletas
filme, sendo 11 da autoria de Guillaume Guidobro, chileno, e
ARI BARROSO, O consagrado Bento de Assis, brasileiro.

compositor patrício: . Ambos os referidos atleta� par,'
Veloz & Yolanda bailarinos in- tícípararn dessas competiçces .ha
t

. .' . d018 anos passados, o brastleíro
erriacronars, dançam maraVl- Assiz em salto de extensão e I) chi-
1hosamente um "Samba" osti- leno Guidobro em corridas de ve-

lizado na fantasia "Café" locidade e de 800 metros.

No Programa: _ 1) _ Brasil É possível igualmente que un.
. outro brasrleiro tome parte nas

Atuallda<;les - DFB provas de corridas com barreiras.
2 - No EgIto - Desenho * * *

Colorido. INTERESSADO. O S. P:\UI,O NA
3 - Fox Airplan NeW3 SITUAÇÃO DE TIM

27 X 100 _ Atualidades. São Paulo, 5 (Via aérea) _. Com
referência ao renomado "crack"

Preços: Odeon - Cr 5,00, 3,00 Elba de Pádua Lima (Tim) e acs

2,00 - ÁS 6 1/2 - Cr$ 5,00 últimos acontecimentos -ligados à

(Único). - Imperial - sua pessoa em Caxambú, por ora

C $ 4 00 3 00 sião da concentracão dos "scratch·r , -, men" nacionais, e" devido às quaL:;Censura: - Livre - Criancas foi "EI Peon" afastado da sele(�ão
.

S N SAS
maiores de 5 anos poderão én- e suspenso pela C. B. D., noticia.sé' DOENÇA ERVO

trar na sessão de 4 1/2 hrs. nesta capital estar o São Paulo F. Com os progressos da medicina.

At
- C. envolvido no caso. conquanto hoje, as doenç'88 ner!osas, quando

ençao: - Ficam suspen- sem responsabilidade. tr�tadas em temI??' �o males pe�-
sas todas as entradas de favor O motivo de estar Q tricolor cam.lf�ltamente reme�lavel!,. � cu�andel
e permanentes, exceptü Im- peão paulista ligado ao caso, é que rl8�O,. fruto d.a I�.orancla, 80 pode

prensa e Autoridades. Tim encontra·se vinculado ao mes. pr.eJudlcar 8S.mdlVlduos alet.ados de

O t d t mo e, no caso do Botafogo F. R.. t�18 enfermidades. O Se�Vlço. N!'-s es u an es para gozarem não adquirir definitivamente a sua
I ClOnai de Doe�ç�s mentaIS dlspoe

do abatimento deverão ap"e- posse, o prejudicado com 0S 80 dias. de um AmbulatorIo, que atende gra
sentar as respectivas cade\'- de suspensão que lhe foram impos. tr;ikamente os doentes nervosos tn-

netas. tos ,será o São Paulo. I dlgentes, na Rua Deodoro 22. das 9

X X X às 11 hOl'3.S. diàriamentoe.

Cínes Coroados
Matinées do Domingo, 6 de

Janeiro de 1946
ODEON - Ás 10 e 2 hrs.
- Alerta, Petizada -

Matinées especiais para crian
ças de 5a 80 anos

Colossal Programa, colossal!
1 - Notícias da Semana -

DFB.
2 - Estaleiro Mágico - De
senho.
3 - Três ursinhos numa ca

nôa - Short.
4 - No Egíto - Desenho.
5 - Algo maravilhoso que
constitui uma festa para os

olhos e uma delícia para os

ouvidos!
FANTASIAS DE CARNAVAL

(Technicolor)
Com Betty Jane Rhodes

6 - Uma verdadeira tempes
tade de gargalhadas!

Stan Laurel (O Magro) - Oli
ver Hardy (O Gordo)

em

A BOMBA
Verdadeira explosão de alegria!
Preços: Cr$ 2,40, 1,00 - Cen
sura: "Livre" - Criancas
maiores de 5 anos poderão

entrar

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Cúnselheiro Mafra, 9

o E�TADO
Deus queira !
Quando nos ref'er iamos ao cs

porte da vela, chamando-o de
elegante, não o faziamos por
considerá-lo um rnun opól ia de
granfinos ou em atenção as cxi
bicionismo deste ou daqrele bem
vestido" timoneiro. N'ão! Era,
sim, uma simples homenagem
aos espjr itos bem formados da
queles que até então ha viam
conseguido manter a vela cata
rinense afastada da necessidade
de criação dum orgão [ulgador
das feias faltas a que levam a

deslealdade esportiva.
Reunido on tem. o Conselho

de Hepresentantes da Fedcr-acâo
de Vela e Motor de Santa Cita
ria não fez ma is do que ressãs
.citar animosidades, relembrando
fatos desagradáveis prevendo ati
tude menos dignas e solicitando
atitude menos dignas e solicitan
medidas de repressão, quando de
verta ser aquela ema reul1/0' de
inteligências capazes de tudo
harmonizar sem o recurso de pe
nas disciplinares nunca dantes
cogitados. Afinal vela não é fute
bol. embora se pussu apontar
ali muita gente a meter os pés
pelas mãos!
Já agora. anle as perspectivas

dum campeonato acidentado, de
correntes do ferrenho cluhismo
ele homens que não sabem e não
querem perder lima única brasa
para sua sardinha. muito erubo
ra a Iinalidade do bom esporte o

exija, já agora-rcpetimos - o ter
mo "elegante" f'icará de quaren
tena. O futuro dirá se seu em

prego deve continuar. por cor

responder á real idade. ou se de
ve desaparecer por Ials» e mal
empregado.

I
fi
I

Nieda e Ninou, II� ------

por intermédio de seu.I' Ipois, ten. Nelson de
Oliveira Coelho f es- I
pôsa, participa� o nos-

..

cimento de sei irmão-
zinho N fL S ON
Fpolis,. 23/12/45 I CAPTTAL: rR$ 60.000,000,09 I__________...111 RESERVAS: CP$ 12.500.000,00

__----, 3_v_-1 I Rua TraJano, 23 • Florianópolis I

..��n��� em 16a. Circunscrição de Recrutamento
C(mprar 5 casas de Cr$
;u.ooo,oo a 150.000,00
cada uma, pede oferta por
carta, aos cuidados dest a
redação. 30 v.IO

Esportivo
chado, que ainda no �ltimo carn

peonato paulista, foi uma elas fi
guras marcantes.

* * *

VELEJADOR

os PRóXBroS .JOGOS DO
IJlBERTAD

Belo Horizonte. 5 (Via aérea) -

O Libertad voltará a exibir-se nes
ta capital no próximo domingo.
enfrentando o América. no campo
da Alameda. A última exibicão de
clube paraguaio será na terca-íeí
ra, à noite, contra o Atlético. no

Estádio António Carlos.
:{: * *

'TRANSFERJD.'\. :'\, R}<JFNJÃO
DO CONSELHO '1'I;;(;:'><H'O DE

};'UTEBOL DA C. B. D.
Rio, 5 (E..I - Devido às- fortes

chuvas que caíram sôbre a cidade
foi transferida para segunda.feira'
à tarde, a reunião do Conselh�
Técnico de Futebol. marcada para
ontem.

* *' *

Venceram O� Uruguaios INa primeira partida em disputa.
da «Copa Rio Branco». reabaedo Iem a RJite de c n tam , em Mon
tevidéo. venceram 08 Uruguaios Ipela contagem ce 4 a 3.

NOVOS I
e I

USADOS ,ICompra
e Vende
[dtema.
por tu-

guê.l e.
j.c rrhol ,

ho.ncê•.
inq!ês.
etc

Romance, Poe,sia. Religião. A
viação. Ma terná tica , F'ís ico ,

Química, Geologia, Minera·
logia. Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria. De
senho. Saneamento. Metalur
gia. Eletricidade. Rádio, Má,
quina. Motorell. Hidráulica.
Alv-enarla. Agricultura. Vete-

dnária. Contabilidade.
Dicionários, etc. etc.

Móveis de Aço, Arquivos e
Cofres «SY.HTHESIS»

Distribuidores:
ALMEIDA, BASTOS & CIA.
Felipe Schmidt, 2 - lG ando

_:UACH.-\.�O J;}.wrA I"fYRE

I VENDE SE. Uma máquinaSao Paulo. J ii la acrea I - Ten· _

do terminado o "eu contrato com
• de c.::stura-

o Juventus. encontra·.;e lin'e o ve.,' nova. Tratar à Av. Hercílio
I terano e magnifico zagueiro 1\18' Luz, 33. 5 v-5

� ...............

OS SEUS� I� PRECISAM VER
as nllS5DS pre,as
e a nossa qualidade

\
J

OCUlOS COM GRãu - os MAIS BONITUS MODfLOS
OS MAIS MODERNOS, OS MIIIS EC(ll.lIlMICIIS, DE
ACORDO COM II R�CElTII Milliel ou sua

liiDlCIICIlO DETillHllüít

OCUlOS ESCUROS DE YIDROS ESPECIIIIS

OCUlOS PROTETORES CONTRlIlICCID. DE IRIIRllHO

MlTERl1IL fOTOGRÁFICO - LENTES E LUPIS

DEVIDO A IMPORUçAo DlRETII DAS MlIlORES
FIIBRIC�S NORTE-IIMlHICIINAS OS NOSSOS aRTI·
GOS sao os MELHORES E OS NOSSOS PREÇOS

os MAIS ACCESSIYElS.

Peçam o nosso catalogo 2 utilizem-se
do nosso serviço de reembolso Postal.

OPTICA AMERICANA

� ,,,,,m. _

)) \7" ( )G· . \ I )(.)S
Dr. OSVALDO 8ULCAO ViANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRfTÓRIO: Ruo Felipe Schmidt 52 - Sala 5

•Edifício Cruzeiro - Fíorianópol'is.
•

������������������������---�.----&&-

ESCRITÓRIO JURíDlf;O CO)IERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Venda:s de pinhais, fazendas e emnr êsas
Diretor: dr, Elisiário de Camargo Branco

ADV9GAJJO
Rua Frei Rogérto, 54 - Fon� 54 - Caixa Pestal 54

Bndereco telezráfico : "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques
� Banco do Distrito Federal S. A.

CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1925

EDITAL

Fa'Ço saber a tOdos os cidadãos que completarem 21 anos

de idade durante o ano de 1946 que estão convocados para ()

serviço militar, de-rendo apresentar-se, de 17 de dezembro da
1945 a 15 de Janeiro de 1946, num dos seguintes Pontos de

Concen.tração (P. C.), sob pena de cometerem crime de insub
missão:

"Quartel do 14° B. C., Estreito; 5° B. E. M. Porto União;
2° B. Frv. Rio Negro; 6a B. L A. C.; 13° B: C: Joinvile; 3201
B. C. Blumenau; III/20° R. L Itajaí; 2° B. Rdv. Lajes e 12e C:,
M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuirem certificado de alistamen·
to, antes de se apresentarem nos P. C. acima indicados, deve·
rão procurar a Repartição Alistadora, mais próxima, afim de
se munirem do referido documento.

Flor�anópoUs, 13 de Dezembro de 1945.
Ten. CeI. Olímpio l\lourão Filho, Chefe da 1610• C. R.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
OI .eSTADO - Domingo, 6 ele Janeiro CIe "46 7

o nosso crédito e 1,1 Io nosso débito I

com os EH. UU.
Paulo de CamposMoura
(Presidente do Centro de

Expansão Cultural)
Nas estatísticas financeiras,

o Brasil figura destacadamente
na lista Q'._,S paiséS amencan .

que receberam auxílios econô-
.

micos dos Estados Unidos. O

patrocínio de numerosas 1111-

ciativas que muito favorece
ram nossos recursos, desempe
nhou papel de relevante im

portância. Tivemos nos Esta
dos Unidos um sustentáculo e

um baluarte para nossas ne

cessidades. Tem origem nessas

realidades as relações simpá
ticas e fraternais existentes
entre o Brasil e os Estados
Unidos.

Se, no entretanto, a grati-Idão prevalece nos nossos senti
mentos não há dúvida que Isoubemos corresponder á tô
das as distincões e não há dú
vida que a nossa participação
e solidariedade na luta pelos
mesmos princípios vitoriosos
da guerra, foram das mais ele
vadas. Temos débito moral E:

temos crédito político. ESSE;
crédito político consiste na tra

dução de direitos que alcança
mos na batalha da liberdade.
Durante a batalha votamos
obrigações futuras que seriam
precisamente os alicerces de
um mundo novo isento de
contendas entre as nacões. E
uma dessas obrigações' consis
tiu na liberdade do comércio,
sem qualquer restrição o que
daria início á restituicão do

equilíbrio econômico {finan
ceiro das relacões do comércio
internacional.

"

Temos visto a celeuma pro
vocada pelo govêrno america
no em impôr reservas á livre)troca de mercadorias, base da
democracia, e, é de causar sur

presa essa orientação em vir
tude dos americanos se afasta
rem de tantas iniciativas por
êles mesmos tomadas. Nos Es
tados Unidos, surgiu acentua
da onda contra essa diret.rizjde pouca justiça e de pouca
justificação.

---------------------------.----------------------

. DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Xal'iz - Garganta.
Diploma de habí litaoão do Con s.,-

lho Xaciona l de Oftalmologia.
CO:\'Sl'I,TóRIO - Felipe Schm i

dt, 8. Das H às 18 horas,
ROSIDf:.xCIA - Conselheiro Ma

fra, 77.
TELEFO"ES 1418 e 1204

� DR. ANTôNIO MONIZ DE
" ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia cl in ica e ci
rurgia (io tOl"<.1X. Partos e doenças

de senhoras
CONSUI,TóIUO: R. João Pinto "
Diál'iamente das 15 às 1 i horas.
nESIDf::"iCL\: Aluiu-ante Alvím ,

36. li'oue :\1. 231

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

.05 servícos de Clínica Infantil da
Asststêncta Municipal e de

Caridade
CUXICA :\1l<:DlC.\ DE CHL\.x<:AS

.'\DUI,TOS
('.OXSUJ,TÓHIO: Rua Xunes Ua
chado, 7 (lDdifieio S. Francisco) ..

Consultas das 2 às 6 1100'as
RE:i::>ID��NCrA: Rua Marechal Gui

Iherme, s Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cíonat de .Medicina da Untver-slda
de elo Bt'a si l ) . Médico por concur
so elo Ser-viço :\'acional de Doerr
oas ;lTentais. Ex interno da Sarrta
Casa de :I1isericõrdia, e Hospiral
Psiej'uáu'ico elo Rio na Capital li e.

deral
CT,iXl('.\ )ff�DlCA - DOEXÇA8

"EHYOSM;
- Consultõirio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Sclnn irlt., Consultas:

Das 1:; ás 18 horas -

Residêneia: Rua Á lvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

INSTITUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste .. ecmco : DR. PAULO TA-

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

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

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

DR. ARAUJO
Asststenre do Prof. Sanson, do

Rio de .Ianeh-o
E S I' 1<:: C T !\ J, 1ST A

Doenças e oper-ações dos OLHOS.
OUVIDOS, "AR!Z e GARGA:\TA
Cir-urgf a moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBlO LEPORL',O ua-
bio e céu ela bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retil'ada rlf' l'OI'POS estranhas. etc.
CO:\'SI'J,T.\S: das 10 às 12 e das

15 ,'S 18 Itos-as
RUA XUX1<iS :\f ..\CH'DO X. �O -

Fone 1447

DR. NEWTON D'AVILA
Opeiacões - Vias Urínárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorro ídas. Tratanlen�

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra verme lho,
Consulta: Vítor êlleireje�, �8.

Atende diariamente às 11,30 ns.
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resiel: Vidal Ramos, ü6.
Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA lIIf;DICA ElII GEHAL
Doenças do coração, pulmões, fi
gado) estômago, iutest.inos, rins- e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
COXSULTóRJO: RlI� Fernando

Machado, 11
COXSULTAS J).l!ARIA.UIENi':E:

das 15 ás 18 horas
IUDSID:l];"CL<l: Av. TrOll'lpowski,

62 - Fone Manual 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso ele Aperfcíçoamen to e Lon
ga Prática no Rio de .Iane i ro
CONSULi'AS - Pela aman ná:
diariamente (las 10,30 às 12 hs, à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas -- CO,XSULTúRI0:
nua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Ml'(]ico do Centro ele Saúde e Di
retor do Hospital "Xerêu Ramos"
CLl:-JJCA :\lT�DICA de adultos e

crianças ,

COXSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Ch i

quinho")
COXSULTAS: das 4 às 6 horas

RESJDÊ:\'CIA: R. Felipe Schrnidt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENCAS DA PELE - SíFILIS

AF'ECCõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

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

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUROL<l GRR.'\T, - .U,T.� rr.
HURGl ..\ - lIIOLf;STIAS D}<� SE·
.... "HORAS - PARTOS ..

F'ormado pela Faculdade ele :\ledl'
cinna da Universidade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrg ico do

Prof. Alípio Correia Neto
Clrm-g!a do estômago e vias: b,
liares. intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas, Var-u-o
cele, hidr'ocele. var-izes e herna

COXSt:LTAS:
nas 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schrn ídt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. ] .5�8.
HESID1l:XCIA: Rua Esteves .ru

nior. 179; Tel. M 764
-

FRACOS e

AN�ICOS
TOMEM

�nh8 �..sltli
"sn.VEIltA ..

Grande Tónico

• ..............................._ ......wu :a

COMPANIIIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fad.d. e. 187. - Séd.: I A I A
INC'ENDJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do .Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

"

Sinistros pagos nos últimos Iv anos

Responsabilidades «

98.687.816.30
76.736.401 306,20

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

,
t

J
i
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IS�\�GTJENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadalo e

Arseniato de
Sódio, etc.

fraqueza

011 Páltnos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crranças Raquíticas rece

berão a tonificação geral
do orgamsmo com o

SALVA OS CARDIACOS
NOTAVEL EXPERIÊNCIA DE
UM BIOLOGISTA RUSSO

Moscou, (R'.) - A radio-
emissora desta capital infor
mou hoje que o jovem biologis
ta soviético Nicolau Sinitsin,
que antes transplantou com
êxito novos corações em rãs e

outros animais, conseguiu ago
ra colocar dois coracões num
único animal.

'

"Os animais de sangue
quente, com dois corações, es

tão passando muito bem em
meu laboratório;' - declarou

I aquele cíentísta, segundo, a

mesma emissora.

"Em minhas experiências
iníciaís, - acrescentou ele -

enxertei o segundo coração de
baixo da pele do pescoço, mas
conquanto a transplantação
tenha obtido pleno êxito, os

animais não viveram por mui
tempo devido a modificações
na temperatura ambiente,
Agora encontrei um lugar
mais abrigado para o segundo
coração. Fiz a ablação de um

dos pulmões e o substitui pelo
coração número 2 que atua co
mo bomba auxiliar e alivia a

I pressão
sôbre o coração prin

cipal".
Com a adaptação de um se

gundo coração, as vidas de pa-
cientes, que sofrem de fraque
sa, ou enfermidade no cora

ção, podem ser salvas, evitan
do-se a estagnação do sangue
- concluiu a radio-emissora
desta capital.

Disrrlbuidor�s e d�positá.rios:
.oSNV GAMA &. elA

HORIANÓPOLlS
CAIXA POSTAL 239

Saída. -- 9 hora. da manbã

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pírita Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do aeu co nau lt ê
rio para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja�
rie ir-o , onde p<lliaa a oferecer
oa seu. préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome ida
de. endereço e envelope se

lado para a re.pc..�ta.

Informações nesta redação

--_. --- ._-_._-----

VENTilADORES
Vendem-ae doia ventiladores elec'

tricos, grandea, para cima de me ..

lia ou parede. serrdo um oscilante.
proprioll para ellcritório. borbec
riaa, cofes , etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

Sedas, Casimiras e Lãs

'CASA $A.�� 8(OS6
ORLANDO SOi-\ RI_)EjLI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja. e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dom Jaime Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, declaro'
que a Igreja se rejubilaria com o fechamento dos Cassinos.

I A educação é um.
Pelo vapor "Carl Hoepcke" da E. N. N. Hoepcke, '1' processo coletivo

seguirá amanhã para o Rio de Janeiro o sr. Benedito Jaime Soares
Ribeiro Borges, DD. Inspetor da Alfândega de Floria- (Exclusividade do CEC para
nópolis. "O Estado")

SS. pelo seu cavalheirismo, fino trato, e bôa von- O maior estadista inglês do
tade em serv�, soube transformar em amigos todos século XIX, Gladstone, dizia
tade em servir soube transformar em amigos, todo" aos 80 anos, que não tinha si.
quantos, durante o curto tempo que entre nós reside. do tôda sua vida sinão um ho,

A o'" d d IM °t b lr
tiveram oportunidade de com êle tratar. 0:

C r o para o e- UI o 0o
__

1 0, JIliJS... Desejando-lhe, como o fazemos, uma feliz estada ��: ���aSa����I��' co:;;�s;.����
seDvolvl.mento da

na Capital da República e breve regresso ao nosso por brazas. Ficam-nos reta-

I A construção do edifício do con':Ívio, estamos certos que bem interpretamos os lhos ou fragmentos de conhe-

Pecuária I Montepio já se acha bem desejos de todos os seus amigos. cimentos. Cada um na vida j'

I adiantada, e não pequeno é adulta é que faz a própria in:

R 5 (E) O id t
o número dos transeuntes N a- O 5 � d e m .6 t .- U

tegração dos conhecimentos.
10,

, .'
- presi en e

que a admiram. Promete 'Irdo Os pedagogos se iludem pen-
da República aprovou a pro- 1 t t

'

posta do ministro da Agricul- �ea men. eb �rnar�s.�,.nu:; BUENOS AIRES, 5 (U. P.) - O ministro da Fazenda co-
sando que êles é que educam

tura para a celebração de um
os znars 't07I

os e I IClOS e ro�e� Amaro �va�os, desmentiu a versão segundo a qual havia
os menores. Não é verdade . ..,ji�

acôrdo entre os govêrnos da. no�sa cepi a . solicitado renuncia de seu cargo. As versões referidas índíca- vida é uma reação e um apren

União e do Estado de Alagoas
que, entretanto, não vam que Avalos fôra obrigado a renunciar por recusar-se a as-

dizado permanente. Estamos

para a realização dos serviços
achamos bom é o perigo a smar O decreto referente ao abono aos empregados públicos. sempre revendo, verificando e

relativos à defesa sanitária que estão expostos os que
controlando o que nos fizeram

animal, medida essa cuja ini- passam nas imediações do

TIRO DE GUERRA
decorar Nas escolas somos pa-

ciativa partiu do interventor prédio em construção!
. 40 pagaiOs' que apreendem de ou-

federal no referido Estado. Pe-
Ainda on tem tivemos opor- .

tros papagaios. A experiência

lo acôrdo, que visa prestar uma
tunidade de apreciar a cal- O Saologento Instrutor do TIro 40 pe�e aos reservistas da- ,da luta pela vida é que !los

assistência veterinária mais
ma com que os pedreiros quela umdade, oque completaram o s.erVIço em 1945, - corn-I educa de fato. E há quem res

eficiente, que possibilite maior
colocaram os tijolos, de uma parecerem no dia 8 do corrente, 3a feira, às 13 horas, a fim de' peite e repita a sandice de que

desenvolvimento da criação ali, altura, aliás, apreciavel. E lhes serem entregues, na sede, os respectivos certificados. não adianta alfabetizar, mas

as contribuições anuais, a par-
ficamos a conjecturar: e se

Urlfên
.

é preciso educar. Como si edu-)I
til' de 1946, serão de

um dos tijolos escapa das
y cla na apura- cal' consistisse em papaguear

.

eis 200.000,00, por parte da
mãos de mestre pedreiro e, -

d I
- O EiTADO encon·· O que outros papagaios nos

União, e c-s 100.000,00 por
cá em baixo, encontra urna çao a e eiçao tra.se à venda na fazem decorar. É o próprio in-

parte do Estado.
luzidia e despreocupada ca-

-d· I b d
- divíduo que se educa a si mes-

reca em seu caminho? presl enCliI
anca e Jornaes mo. Di-lo Dewey: -os grandes.

APENAS Cr$ 3,00 Para evitar que tal acon- Rio, 5 (E.) _ O 'I'ríbunal
«Beck» homens, os homens que real-

Com essa ínfima quantia Voei t' Ii
.

-

está auxiliando o seu próximo,
eça, e que so iciternoe, a Superior Eleitoral distribuiu à

mente valem sao os que se fi-

Contribua para a Caixa de EsmoI•• quem de direito, o levanta- imprensa, através da Agência
zeram a si mesmos. O que

ao. Indi�eJlteB d. FloriaJlópelis. mento de aparas, ou andai- Nacional, a seguinte nota: DIVIDA ATIVA adianta é o sistema inglês e

H
mes altos. "Em face da Resoluçâo do

americano: "Learning by do- '.

DITZ oje, à. lO hrs. da C t
.,' I

K manhã, às 14 e 16 hs
er os e�tamos de que se-. Tribunal Superior Eleitoral íng", isto e, aprender fazendo.

Grandio.aa Matinéea r�mos, znars urna vez, aten- mandando proceder à apura-
Êste Govêrno Municipal, ten-, Tôda a ciência humana exís-

Pat Donald. Zé Carioca e Panchito
dldos corno sempre. ção imediata dos votos Iíquí-

elo em vista o volume ela atual l tente é produto da reação dG')�'
em VOCÊ JÁ FOI À BAHIA? dos da eleição para presidente

dívida ativa do município, de- espíritos vigorooss contra a

com Aurora Mirando, Dora LlolZ e da República, os Tribunais Re- terminou a secção competente ciência oficialmente, consagra-
Carmen Molino I b

- d J' C
-

d f t

Um dealumbramrmto em côrea e
Ors. gionais não lhe têm remetido,

e a orasse uma relacao nomi- a. a amoes usou a OI' e

sana! Aderbal Ramos com a mesma regularidade, os
nal de todos os devedores com expressão: "O saber de expe I

Vejam Aurora Mirando contando da S.-Iva
resultados parciais, para o bo- a imp?r�ância de seus respesti- ríêncías f�ito" para significa \

Na «Baixa do Sapateiro» e letim, que ele, diariamente, vos débitos, ele modo a que fi- os conhecimentos que real·,�
«Quindis de Yciycí». e h d ent I 'd \

PANCHITO •• a nova croação de

I
organiza e manda publicar. casse con ecen o a situação m e va em na VI a. /

Dianey. o estourado galinho mexi-
João Batista Isso explica as alteracões real e pudesse eleterminar as

cano Guapo e «macanudo» Bonn.ssis mínimas que tem apresentado medidas necessárias ao caso. Cheaerem aos,
Livre de cenaura

I I
nos últimos dias o aludido bo- Havendo resolvido fosse a

�

Preçoa Cr$ 5.00, 3.00 e 2.40 ADVOGADOS letim. mesma publicada nos jornais Estados Unidos
ROXY Hoje, Domiago, às )

Ruo Felipe Schtnidt 34, Os Tribunais Regionais de- elesta Capital, a partir do dia

14 horas
I

Sala 3. Telef. 16-31 dícam-se, agora, com afinco, 10 do andante, convido, desde I Miami, 5 (U. P.) - Em avião

lo Volole.iamo • nacional II_�������������
àquela tarefa, para ultimá-la, já, os Senhores devedores a sa- do Exército brasileiro, chega-

26 Os 3 patétaa em: TRÊS PAN- I com tôda a urgência, e vários tisfazerem os seus débitos de ram a esta cidade o major-bri-,
CADAS DO BARULHO. RETRETA deles, como foi noticiado, já a modo a que não só se coloquem gadeiro do ar Eduardo Gomes

30 O final do aeriada li t f"
�

O FANTASMA
concluíram, enviando as r ss- em c la com a fazenda munici- e mais se e o ícíaís da Forca

40 William Boyd em O CAVALEI- A banda de mú.ica do 140 B. C., pectivas atas ao Tribunal Su- pal como ainda concorram Aérea Brasileira.
'

RO DA FRONTEIRA levará a efeito hoje, às 19,45, no períor Eleitoral." dêsse modo, para que o Muni� Estes oficiais brasileiros se-

Lutas, torcidas e ação. Praça 15 de Novembro, ama retreta cípio possa satisfazer com guirão amanhã, de avião, para
50 - lo e 20 episódios do novo e e.- com o seguinte progl'ama: maior amplitude, os seus encar- Fort Leavenworth, Estado de

petacular leriado C
•

LMISTÉRIO NÓRDICO
18• PARTE orrelo ageaDo gos orçamentários. E isso por- Kansas, a fim de ingressar na

com Ralph Morgan
I Canção do 140 B. C. -- Harmo que o volume da dívida anual-. Escola de Comando e Estado

Impróprio até 10 ano. ��a��:. e Inatrumen\ação -- de M
-

AG���I� �i-f6�R�SSO mente acrescida, vem trazendo Maior.

Preço único: Cr$ 2.40 II O Baile da Fantaaia -- Valsa
sérios embaraços à administra- --B--R---I--T--o---___;r"

BITZ H
Yntermezzo -- Joyce. ção elo Município.

- oje - ROXY Ci�:I Bohême -- Fantasia -- G. Puc- 4prova�a-O defl·Dletl·Va . Te�'lllinada a publicação, será O alíaíate IOndloCado
A' 4

' "'. _

I ll�ledIatamente. InICla.da a co-/IJ ,6.30 e 8,30 As 5, 7, e 8,45 hs, IV França-Ouverture -- A pedido
d I b .

. T' d t
Selsões Chica -- V. Bubt. as e el�oe8 no . lança executiva da dívida pelo Jra sn as 7

Walt Di.ney apresenta a lIua ma- V Invocação III ato -- Guaraní

8 8 do "'Sul freeIPtruel.sae.ntante legal desta Pre-I

j-ELEITO
-POR

-

UNÃXPIlD ,IDE

ravilha em cores e Bon.
-- A. Carlos Gomei.

.

VOCÊ JÁ FOI À BAHIA VI Coronel Hugo -- Dobrado --

• • .. Florianópolis 2 de J
"

d
Afim de estar ,s�lI1pr.e a POS-

Apresentando os três cavaleiros da
M. Del Rio. Pôrto Alegre, 5 (Via Aérea) 19

' arieu o e tos em seu lar, to i eleito, por

"Bôa Visinhança" unido. sob a A C
. -

t
. 46. aclamação, o afamado aperitivo

b d
28, PARTE

- OmISSaO Cen ral Apura- CeI. Antenor 'I'auloís de Mes-
,,-------------

an eira da Leal Amizade! d
ZE' CARIOCA .. O heroe de "Alô

I Lúcio Felix -- Dobrado Sinfô- ora, presidida pelo desembar- quita, Prefeito Municipal. Unl·fl·l1aca-O da
A'. t d

nico -- XX. gador Erasmo Correia, qpI'''-
\J

m1gos represen an o jovialmente II Salvador Rosa -- Sinfonia -- A.
" v.

o Brasil, malicioso. alegre, sim- Carlos Mag. sentou/ontem, às 16 horas, ao poll"tlOca coreana
pático, "topando" qualquer parada! III Capricho -- Valso de Concêr- Tri�unal Eleitoral, para apro-

'

PATO DONALD .• O incrivel Pato
�

di'I
' to -- Mo Del Rio. vaçao efinitiva O seg'uÍ'lt,e PROF 55 I Seoul, CoI1eia, 5 (U. P.)

temperamenta , ingenuo, bom ca- IV C I G' h T
' E ORA

marada com altas pretensões, nes-
repuscu o auc o -- ango resultado para presidente O'p_ No primeiro ato concreto des-

-- M. Oel Rio. ' I
. '" I t

.

te filme, de conquistar ai "bôa.' V Última Toada __ Canção Bra-I ne.la �utra, 447.462 votos; Datilografia e inado a unificação da políti-
00 alcance do bico... .ileira __ M. Del Rio. bngadeIro, 110:444; Yedo F:.u- I

CorrelPondência Comercial ca coreana, os representantes
PANCHITO .. A nova cl'eação Ce VI Granadeiroa __ Dobrado __ xx za, 50.199; Rollm Tell,es, 341.

Rua Alvaro de Cal'valho, 65 I da "República Popular Co-

Disney, o e.tourado galinho mexi-
cano "guapo" e "macanudo". com

reana entrevistaram-se con1

um coração do tamanho da suo
_

membros do "Govêrno Provi-

���:���f��:fi�f:���� " ��';T_fior1 rn ),�IR E::::D::���� ::i1���?���;�;��:�i;'
Livre de censura pois há muitas questões a de-

:��1�\����1.if;'3�f� �I�III fI': ro·)II :::RCDCC�::LU::'
I ;;�l����������r�f;�;�,t

Benedito Ribeiro Borges

Florlanópoll$, 6 ele Janeiro de 1946
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