
TUDO BOATO
Estes despachos foram cap

tados pelo nosso serviço radio
telegráfico ás 23 horas de on

tem. Imediatamente, comuni
camo-nos por telefone com o

dr. Hínório de Azevedo, juiz
da comarca de Uruguaiana.

Tudo está em perfeita paz
naquela cidade, nada pertur
bando a cordialidade argenti
no-brasileira. A Ponte Inter
nacional continúa, como sem

pre com o tráfego livre, e as

populações de Uruguaiana e de
Paso de los Libres continuam
confraternizando ,dentro do
regime de amizade inalterável
que liga os dois povos irmãos.

· Vai acusar o govêrno do ministro Unhares 'e' <pede" garantias� RIO, 7 (VIA AÉREA) - O ADVOGADO LAURO FONTOURA DIRIGIU UM TELEGRAMA AO GENERAL GÓIS MONTEIRO, DECLARANDO QUE,
DEVENDO SUSTENTAR NA PRIMEIRA SESSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, UMA ORDEM DE HABEAS-CORPUS EM FAVOR DE NICOLAS
EDUARD VON DELLlNGEHAUSE, CUJO ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO HÁ MAIS DE UM MÊS NÃO FOI CUMPRIDO, PEDE AO MINISTRO
DA GUERRA COMO UM DOS AUTORES DO GOLPE DE 29 DE OUTUBRO, GARANTIAS PARA A SUA LIBERDADE INDIVIDUAL, VISTO COMO
VAI FAZER 'GRAVES REVELAÇÕES SôBRE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO, QUE JUSTIFICARÃO A AFIRMATIVA DE QUE O ATUAL GOVÊRNO
FALSEOU A VERDADE, PRATICANDO TôDA A SORTE DE VIOLÊNCIAS E "ATOS INSUSTENTÁVEIS PERANTE A MORAL".

Confirmado : POSSE DIA 31
s. PAULO, 7 (Via Aérea) - Em entrevista á imprensa,

o interventor Macedo Soares informou que o general Gaspar
Dutra deverá ser empossado até 31 do corrente. Sôbre o pro
jeto de Constituição do sr. Sampaio Dória, disse que o mesmo

(pode ser transformado num projeto oficial do govêrno. Confir
mou que nada está assentado sôbre o ministério do general
Gaspar Dutra, que só fará a escolha depois da posse.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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Ano XXXI \
CESSOU A GUERRA CIVIL NA CHINA

Florianópolis Terça-feira, 8 de Janeiro de 1946 H. 9575

Chunking, 7 (United) _ Os te, que o Kuomintang e os

cO-I
ORDEM DE CESSAR FOGO

govêrnos nacionalista e comu-I munistas chegaram a um Chungking, 7 (United) _ O
nista chegaram a um acôrdo, acôrdo sôbre o "processo para govêrno nacional e os comu

com ' o qual terminaram as a cessação das hostilidades e 1 nistas concordaram no modo
hostilidades e a guerra civil na restauração das comunica- de pôr têrrno ás hostilidades
China, restaurando-se as co- ções". I

da guerra civil na China e res

municações entre as diversas

I
O ministro de Informações taurar as comunicações, se

regiões do país. declarou, hoje, á noite, que os gundo acaba de ser anunciado.
Segundo anuncia-se, o ge- representantes do govêrno e Os detalhes da suspensão das

neral Marshall, enviado do I dos comunistas vão dar ordens, hostilidades e restauração das

presidente Truman, serviu de para cessar o fogo. Informou- comunicações serão imediata
mediador entre nacionalistas e se, igualmente, que o general mente postos em prática.
comunistas.

I Marshall, n?vo embaixador .dos A Conf�rência Uni�ária ,de-• Estados Umdos nesta capital, legou ao lider comumsta CL10U
COMUNICADO OFICIAL

I
conferenciou demoradamente Lal e a Chan Chun, governa

Chungkíng, 7 (Reuters) _ com o generalíssimo Chiang dor da província de Szechwan,
Anunciou-se, hoje, oficialmen- I Kai Shek. poderes para ultimarem o pla

no de cessação das hostilida
des. A propósito, o ministro da

Informação declarou que C 10U

e Chan, provavelmente, emi
tiriam uma ordem para cessar

WASHINGTON, 7 (Reuters) _ O Departamento de Esta- o fogo "imediatamente após a

do revelou, hoje, que o govêrno soviético informou ao govêrno conferência com Marshall".
dos Estados Unidos que até o presente momento não pretende Informa-se que o general
assinar o. acôrdo de Bretton Woods. A nota soviética ao De-! Marshall encontrou - se noje
partamento de Estado não consistiu recusa tranca, mas declfl- com Chriu f' irY'als tarde almc
ra que o govêrno soviético desejava dispôr de mais tempo para çou com o g e n e r a 1 is sim o

estudar o assunto. Chian�; Kai Shek. Marshall
não pretende visitar o centro
comunista de Yenan, segundo
também foi anunciado hoje.

A Rússia ainda não assinou

DOIS MINISTROSMAIS
RIO, 7 (Via Aérea) _ Segundo um matutino local, tem-se

como certo que o govêrno aumentará de treze para quinze, o

número de membros do Supremo Tribunal Federal. Os dois Não vêm com
lugares seriam preenchidos pelo desembargador Mario Gui- .

marães, presidente do Tribunal de Apelação de São Paulo e bons olhos
pelo sr. Ri�eiro Costa, �tual .chefe �e Polícia do Dist!ito Fe�e- Rio, 7 (Via aérea) _ Dívul
r�.l e tamb,em de�embalg�dor d� ��Ibunal de Apelaçao d�: DIS-

ga um vesper-tino que os líde
t.Il�O Federal. Pala. a vag� do SI.. FIladelfo Azev�do, q�e la so-1 res udenistas não vêem com

lIC.lt?U aposentad.ona, sera escolhido o sr. Sampaio Doria, atual bons olhos a transformação dammIstro da ,JustIça. Esquerda Democrática em par
tido independente. Acentúa o

mesmo órgão que há entre os

maiorais da U. D. N. certa

pressão contra aquela organi
zação partidária. Contudo, a

dianta o mesmo jornal que a

Esquerda Democrática não de
sistirá do seu propósito de se

organizar em partido indepen
dente.

Nomeado o filho do ministro Duria

Londres, 7 (United) - A
Grã-Bretanha está construin
do cêrca de três milhões de to
neladas de unidades mercantes
€ln seus estaleiros.

RIO, 7 (Via Aérea) - R,'evela um vespertino que foi no
meado procurador da República 'um filho do ministro Sampaio
Daria, para a vaga criada com a reforma na Justiça do Distri
to Federal.

Prêso O investigador f Será extinta
Rio, 7 (Via. aér�a) _ Tele- Rio 7 (Via aérea) _ Revela

grama do R.ecIfe dIv�lg�do por um v�spertino que o govêrnoum vespertm o daqui, lllfo�n�a baixará decretos, dentro de
que o investigador da po lícia breves dias extinauindo a Co-pernambucana, Luiz Guedes, 111'

-

d 'M . í' M tfoi preso quando tentava pas- Issao, e bat�Itn :da ercan e,
, . que sera su s 1 UI a por um

sal' uma cedula de 500 cruzei- D t t N' 1 d N
ros adulterada. epar amen o aciona e a-

,

. -

f' f d vegação.A prisao 01 e etua a por _

um comerciante, que entregou
o criminoso a um guarda-civil. Na pista do assassí

DO «Paulistinba»Reviverá
este ano Rio,7 (Via Aérea.) - Anun

ela-se que dentro de 48 horas
Rio, 7 (Via Aérea) - O che- deverá ser prêso o assassino do

fe ele Polícia declarou á im- industrial Jorge Dias Vaz, co

prensa que haverá ampla liber- nhecido como "Paulistinha",
dade nas próximas batalhas de foragido desde a data em que
eonfeti e no carnaval de 1.946, I foi cometido o crime. A prisão
tudo como antes da deflagra- deverá ser conseguida median
ção da guerra. Talvez ainda I te a pista lograda pelos dete
hoje será baixada uma portária,' tives cariocas que estiveram
regulamentando o carnaval, a em Minas á procura do crimí
qual se baseará nas ínstrucões '

noso e que porém dalí regres-
de antes cIa guerra. S:U8.ll1.

latersa a construção
de navios

Sob a presidência de Vargas
P. ALEGRE, 7 (Via Aérea) _ A bancada eleita pelo Par

tido Social Democrático, no Estado, deverá reunir-se, dia 12
do corrente, na estância de Santos Reis, em São Borja, sob a

presidência do sr. Getúlio Vargas. Para lá seguirão, dia 11. E a

13 participarão de uma grande festa á gaúcha.
Os dezessete deputados eleitos e mais os suplentes foram

já convocados para essa reunião. Mesmo os que se encontram
no Rio receberam convite.

A finalidade dessa primeira reunião da bancada do PSD,
sob a presidência do sr. Getúlio Vargas, em Santos Reis, é a

sua articulação para os trabalhos parlamentares na Consti
tuinte, a instalar-se em fevereiro próximo, eleição do líder e

estabelecimento da orientação político-doutrinária a ser ob
servada na elaboração da terceira carta magna da República.

Nada houve em Uruguaiana
Montevidéu, 7 (F.,leuters_)""""'

A imprensa vespertina noticia

que ocorreram vários inciden
tes entre brasileiros e argenti
nos na fronteira do Paso de
los Libres. A gravidade dos in
cidentes não foi ainda estabe
lecida, porém o govêrno brasi
leiro determinou o imediato fe
chamento do porto de Uru

guaiana e, consequentemente,
todo o tráfego encontra-se pa
ralisado. Ao que se diz, os bra
sileiros e argentinos estão se

nrovocando mutuamente -íes
de pela manhã cêdo e êsse fato
tem dado motivo a sérios dis
túrbios. A cidade de Uru

guaiana que é ponto inicial da
ferrovia de 480 milhas, está

COSTUnE'IR"Sligada á Paso de los Libres, ci- L �
dade argentina na margem
oposta do rio Uruguai, pela
ponte internacional completa
da no outono passado e que re

presenta a única ligação ferro
viária com a Argentina.
O MINISTRO TUDO IGNORA

Buenos Aires, 7 (Iceuters) _

O sub-secretário do mínísterío
do Interior declarou que des
conhecia as notícias segundo
as quais se teriam verificado
incidentes na fronteira argen-
tino-brasileira.

'

Precisem se de costureiras com

prática em camisas de homem.
Tratar na Camisaria Júlio.
Rua Conselheiro Mafra - 3

ou Tiradentes 58.
4 vs. alto 1

Era favorável
à Paz

Nuremberg, 7 (United)
Um dos documentos que che
garam ás mãos dos aliados re

velou que um grupo de 12 proe
minentes ingleses fêz proposta
de paz ao representante de
Rudolf Hess, dois meses antes
do seu vôo á Inglaterra, em

maio de 1941. Dois dias depois
do vôo, Albercht Haushofer es

creveu um relatório a Hitler.
Haushofer, que foi morto

pela Gestapo em 1944, nos fu
zilamentos que se seguiram ao

atentado contra a vida de Hi
tler, dissera a êste que a arís
tocracía nativa britânica era

elemento favorável á paz, uma

vez que ela temia o domínio
dos elementos americanos e

judeus.

Os própriOS minis
tros' elegerão

Rio, 7 (Via aérea) _ Foi as

sinado o seguinte decreto:
"Considerando que o regime

Empossada de separação de poderes, inde-

S. Paulo, 7 (Via aérea) pendentes e harmônicos entre

Será empossada, hoje, a nova si, é �n:.a tradição b:'asileira
diretoria do Sindicato das Em- n� eleIç�o para preSI?ente. e

prêsas de Jornais e Revistas, \ více-presídente dos tr ibunais,

que está assim constituida: I
por Sel�S proprros membros;

presidente, Carlos Rizzini; vi- C_onsld�rando que ne'r:huma
ce-presidente. Francisco Ra- razao existe para conf�rIr ao

mos; 10 seeretário, Menotti che.f_e do poder executivo da

deI Picchia; 20 secretário, Gius- Ul1lao. a faculdade ?e escolh�r
fredo Santini; 10 tesoureiro,

o preSIdente, do mais alto 'I'ri

Carlos Nellí : 20 tesoureiro Ed- bunal. do pais, decreta:

mundo Mon'teiro; diretor'con-' .

Artigo 10 -:- Na v�ga de pre-

selheiro José Fernandes. sídente ou :'Ice-;presIdente do
,

Supremo T'ribunal Federal pro-
ceder-se-á .por seus pares, á
e leição do presidente e vice
presidente em sessão extraor
dinária para esse fim. convo

cada.
Artigo 20 - Esta lei entra

em vigor na data da sua publ i
cação. Revogadas as disposi
ções em contrário.

EsperadO esta
semana

Rio, 7 (Via aérea) _ Sexta
feira próxima, deverá aportar
a Guanabara o navio portu
guês "Serpa Pinto", que trás
a seu bordo Teotonio Pereira.
Os portugueses domiciliados
no Rio farão festiva recepção
ao novo embaixador de Por

tugal junto ao Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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16a. Circunscrição de Recrutamento
CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 192f>

EDI'l'AL&��l��.I F== n RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 14-48

I
� � (em frente ao Tesouro do Estado

Dr,nn:TO: �::.5 FIO���?!��.���s....
Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer,
Exame de urina. Exame pOl'a verificação da gravi·
dez, Exar\,e <le escarro. Exame pa1'Q verificação de
doenças do. l)ele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
J'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

PI A N O
União B. R. Operária

EDITAL

Indústria do raron
Tudo faz crer que são pra

ticamernte inifintas as possibi
lidades da indústria britânica
de Rayon, segundo a opmiao
abalizada de S. Courtauld que
ainda há pouco escreveu o pre
fácio de uma obra técnica su

bordinada ao título "Palestras
sôbre o Rayon". No dizer des
se entendido, ninguém mais
pode duvidar da importânoia
adquirida pelo Rayon no ter
reno da índúatrta textil moder-
na.

Aliás, a única dúvida que
subsiste é a de saber aquilatar
as verdadeiras proporções do
progresso que espera esse no

vo tecido. E Courtauld susten
ta, baseado em fatos ínsotís
máveis, que à Grã-Bretanha
cabe naturalmente a liderança
na indústria de rayon. Na rea

lidade, as indústrias britânicas
I

com a sua enorme e

mundial-,mente reconhecida. versatili
dade - referimo-nos às indús
trias texteis, - estão coloca
das em posição privilegiada
para assumir aquele papel.

Para a conquista desse lugar
o referido técnico recomenda
a imediata adoção do maqui
nário mais moderno, desenha
do especialmente com o fim
de servir os ínterêsses da in
dústria brítântca de tecidos,
cujas tendências são por de
mais conhecidas e cuja exce

lência de trabalho e mão de
obra dispensa qualquer co

mentário. Aliás, as fábricas
inglesas já vêm de há muito
produzindo os mais interes
santes padrões de rayon sur

gidos no mercado, tanto no

que diz respeito à confecção
do tecido propriamente dito, co

mo sobretudo na série dos no

vos desenhos apresentandos.
Dessa forma os produtores

britânicos de rayon estão na

vanguarda da ofensiva de ex

portação da Grã-Bretanha,
com a qual os industriais in
glesses contam reconquistar
os mercados perdidos durante
a guerra e introduzir os seus

produtos nos que se abriram
de 1939 para cá.

De ordem do sr. presidente
levo ao conhecimento dali in
teressadoa que, de çonforrni
dade com a resolução da Assem
blêia Geral e Extrsardinária,
acha-se aberta durante o prazo
de 15 dias a concorrência para
apresentação de propostas sôbre
a compra de um piano de
cauda, marca inglesa, de pro
priedade da U.B.R.O.

ZALMIRO LIMA
10 Secretàrio

3 v. 3

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO I.EITOR: Se o que !h.

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que. estiver errado ou

para que alguma falta não se repita; e

:.rAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarni

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇÕEi>,
de O ESTADO, que o caso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa
ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla
mação nem a providência tomada.

Tiro de Guerra 40
Confocação de Assembléia

Cieral
Em seuão realizada a 2 do cor

rente, a Diretoria do Tiro de Guer
ra 40, convoca todos Oi sócios ati
radores e contribuinte., quites com

a sociedade, para a reunião de
As.embléio Gera.l a. realizar-se em
10 do corrente, às 20 horas, na
Ca.erno deite T. G., .ito à ave

nida Mauro Ramos, a-fim-de se
rem tratadoll alluntos de interêsse
da mesma sociedade.

CONSTANTINO SYRIACO
ATHERINO, Secretário

Fa.ço saber a todos os cidadãos que completarem 21 anos

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

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

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

I "Quartel do 140 B. C., Estreito; 50 B. E. M. Porto União;
20 B. Frv. Rio Negro; 6a B. I. A. C.; 130 B: C: Joinvile; 32°
B. C. Blumenau; IIl/200 R. L Itajaí; 20 B. Rdv. Lajes e 12c C;
M. A. C. Laguna".

Os cidadãos que não possuírem 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.

Ftoríanópolís, 13 de Dezembro de 1945.
Ten .. CeI. Olímpio Mourão Filho, Chefe da 16a. C. K

� .

TENHA JUIZO
NÃOfA(AISSO!... TEM S(FIL'S OU REU.

��!J

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? US E O PO·

PREPARADO

I
A SIFILES ATACA TODO O ORGANISMO

O Figado, o Baço, 'Ü Coração, o Estômago, os Pulmões,
a Pele. Produz Dores de Cabeça, Dores nos Ossos,
Hcumatisruo, Cegueira, Queda do Cabelo, Anemia c

, Abôrtos.
Tnofensivo ao organismo. Agrudavel como um licôr.

IO EUXm 914 está aprovado pelo D. N. S. P. como

auxiliar no tratamento da Sífilis c Reumatismo da
mesma origem.

FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Sôhre o preparado EU- A composição e o sabor

XIR "914" devo dizer-lhes: agrudú vel do E L I X I R
sempre que o tenho ernpre- "914" recomenda-no como

gado, em os casos de indi- arma de f'ácil manejo para
�ação apropriada (sífilis () público no combate à si
em várias de suas mani- filis, qualidades que fre

f'estaçôcs) os resultados quentcmontc aproveito no

'tem sido satisfatórios, pois Ambulatório da Matcrní-
são rápidos e duráveis. dado de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira

Pires

I

Dr. Silvestre Passy

DESPERTE I BILI5
DO SEU FIGIDO
E Sanara III ca. IIsJIntII .......
Seu fígado deTe produzir diariann.e-.

"m litro de bílis. Se a bíls. Dão coere ..
.-remente, os alimentos não são digericM
e apodrecem. Os ,ases incham o est&J..

r;o. Sobrevém a prisão de Tencre. Vd
sente-se abatido e como que enTenenaOe.
Tudo é amargo e a Tida é \IDl martÍria.

Uma simples evacuãção não tecuá a

causa. Neste cam, as Pílulas Cartel' ..
extraordinariamente eficazes, Fazem c0r

rer esse litro de bílis e Tocê sente-se __
posto para tudo. São maTes e. con�
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3....

I Visite, sem eompremlsses

LIVRARIA R08A

I Rua Deodoro, 33

Ftor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas

ESCRITÓRIO JURíDH;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

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

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta, Catarina

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

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

J
\I lO ESTADO

Diário Matutino

I Redacáo e Oficinas it rua Jo.-cp
Pinto n. 5

'1· DrRETOH DE HEDAÇW; I
A. Damasceno da Silva

I ASSINATURAS
f Na Capital
I Arro CrS

Semestre Cr.S
Trimestre CrS
Mês.......... CrS
Número avulso CrS
Número avulso

domingo ... Cr$
No interior

Ano CrS 90,00'
Semestre Cr$ ;';�),OO

'Trimestre CrS 30,00. \
Número avulso c-s 0,501 I

Anúncios mediante contrato

IOs originais, mesmo não i

publicados, não serão I
devolvidos. IA direção não se respon-·

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

80,06145,00
25,O(} !

9,0(} :

0,4&1
0,5()i

I VIAJANTE
COMERCIAL

Com prática em todo'
Estado, oferece seus ser

viços, para qualquer
ramo.

Informações e condi-

1 ..�·_ç_õ_e_s__

,

__n_e_'s_t_a__

R

__e_d_a_ç_ã_o__

·

__�f
I
1l\lotor a óleo ,

cru
VENDE-SE um marca "cn

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

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Ltajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto-e
dos Marítimos. Tratar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto '"

34. Telefone 1 J:34.

/

17i..ilidacle !
"

-

\

Forca!
Vigá.. !

Com o tratamento pelo reputado pre
duto OKASA. - Á base de Hormôuíoe
(extratos glandulares) e VitamInas sele
cionadas, OKASA é uma medicaçãe
racional e de alta elicacia terapeutíca,
em todos o. caso. ligado. dtretamente
a perturbações das glândulas sexuaes,
OKASA combate vrgoroasmeate : Ira
queza sexual em todas as idades, lob.,
fôrma ue i>;:Buliciencia glandular ou vita
mínal, senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e toda·
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, fia
cidez da pele e rugosidade da eutis, D�
mulher. OKASA (importado díretamente
de Londres) proporcíona Juventude.
Sande, Força e Viil)�. Peça fórmula
"prata" para homens e 16rmula "ouro"
para mulheres. em todas &I Jooas Droga'
ria. e Farmacias Informaçõe••. pedídos

�o Dístr. I( odutos ARNA. - Ay. Ri.
r..... 101 lU.. �

ir

VIAGENS
fpolls. -_ Joinvile

I' Saída. - 2 hora. da madrugada

,
Joinvile _. Fpolis. I,
Saída. -- 9 hora. da manha

IInformações nesta red�ç.:
-----------------------------

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenç-as nervosas, quando
tratadas em tempo, são males pee
feitamente remediáveis. O curandei
r ismn, fruto da ignorância, só pode'
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Seniço Na
cionaI de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes nervosos in...

digentes, na Rua Deodoro 22, dlros SIi
às 11 horas, diàriamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ARNO PEDRO HO
ESCHEL

E'êz anos ontem o Dr. Arno

Hoeschel, íntegro juiz de Di

reito da Comarca de Itajaí.
SS. pelo seu cavalheirismo

e fino trato, conta não só na

q\Ytela Cidade, como noutras

partes do Estado onde tem de

sempenhado a sua função, com

, arande número de sinceros
b

•

amigos, que aproveitaram a

data de ontem para demos
trar-Ihe a sua simpatia.

Nesta Capital, na residência
da exma. snra. Vva. Desem

bargador Pedro Silva, foi SS.
multo cumprimentado.

* * *

3

IR'eligião
ESPIRI1'ISMO

Luiz
A esperança não está n� que

se vê, mas sim no que nao se

vê: sêde constantes, cheios de
fé e de amôr que alcançareis
a meta das vossas aspirações.

L. B.

I

L. B.
A estrada larga é de ilusão

e enganos. Trilhai a via. sagra
da mostrada por Jesus e che

gareis ás amplas planícíeís de
luz e felicidades.

Quintiliano
(D'O Clarim)

Terca.telr., 8 «;I. Janeiro ele .946
--

Lactífero. Tônico estimulante do leíte. O beoefício que o

Lactífero tem prestado às sras. mães, quer no período do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de

Imaior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário S. M. BANDEIRA Rua Paisandú,
219 - Caixa Postal, 572 - Pc rto Alegre 1,1Est. do Rio Grande do su. ij

L- �

�h
.,f, if N T E S

.ANIVERSÁ.RIOS:
VIUVA ESTELITA GARCIA

Festejou ante-ontem. seu ani-
versário a

eXIl,
la. sra

.. Es�el�ta

I
"Garcia, sogra do Sr

..
Sidnei N�-

.ceti, a qual foi muito cumpn-i ADVOG4.DOS Iment�da por pessoas de

suasl Rua Felipe Schmidt 34,relações. Sala 3, TeleI. 16-31
�

* * *

!'.
.
Artur Teodoro da L�z , _"".hI'."."�_"_:;'_:"::;'h";;;"::;:;::;:;1r�estejou. ontem. o .eu anl1lerSa- I • .

� �tJ'io natalício. o ..... Artur TeodGr<> CASA MISCELANEA dlstn
'da Luz, funcionário da Alfâ.ndega buidora dos Rádios R. C. A.
·de Florion6poli.. Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra. 9

DESCOBERTA NOVA DROGA
CONTRA A MALÁRIA

Washington, 7 (Reuters) - Diretorias: - Acaba de ser
A Junta Coordenadora de Es- eleita em Assembléia Geral,
tudos da Malária anuncia a

I realizada em 29' de dezembro
descoberta de uma nova droga último a nova diretoria que
sintética, considerada superior ficou assim constítuida: pre
á atebri�� � ao quinina, e que sidente, Jobel Sampaio Cardo
fOI provísóríamente denomina- so; vice-presidente, Artur Be
da ··SN-7618". ck; 10 secretário, Eurico Fer-

Diz a Junta que o novo pro- reíra Fagundes; 20 secretário,
duto alivia os ataques agudos Ari Kard�c Mélo e tesoureiro,
de malária três vezes mais de- Anibal Climaco Filho.
pressa do que a atebrina ou o A posse dos recem-eleitos,
quinino, podendo ser tomada se dará á 20 de janeiro corren
apenas uma. vez por semana, te, dia em que o Centro come
em vez de diariamente, para mora o seu 36° aniversário de
manter o mal em estado esta- fundacão .

cíonárío, Não mancha a pele, Coletânea: - A mais bela

como. a atebrina.,. nem produz conquista do homem é a aq�izumbido nos ouvidos, como o síção da luz, para bem se guiar
qummo, nem causa nauseas no caminho da vida.
como outras drogas.

A Junta anuncia também
que está sendo aperfeiçoada
uma outra droga, para os ca

sos de malária crônica, mas es

ta ainda não está em seu pe
ríodo experimental.

A "SN-7618" ainda não foi
posta á disposição do público,
embora já tenha sido aplicada
com sucesso a cinco mil casos,
no exterior.

Nós somos os luzeiros que
vos fazemos caminhar para o

oe.......

futuro; sêde dóceis aos nossos 'I::::=========================="consêlhos que sereis felizes.

ITornai lugar à direit:d�je-I' L A C T I F E RO
sus, confiai nas promessas do I
Senhor e caminhai sem te-

Imor, porque assim o vosso fu
turo não pode deixar de ser

..;;m;f;?r;;;;;;;;;;_;;;;:...:;V'!h_-;;;-_-__;;_� bom.

Notas científicas

APENAS Cr$ 3.60
Com essa ínfima quantia Vod

está auxiliando o seu préxímo.
Contribua para a Caixa de Esmola.
...... IIl-lin-"nt."" d .. FloriAnóvoJiR.

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonftassis

Jl R II O S.A.�(t, t..DfPARTA.MENTO:
CEMBRA .; CONSTRuç6es ElETRO·MECÂNICAS

MATRIZ: SÃO PAULO-I!. Jost BONIFÁCIO, 219
TELEfONE: 3·51011 - C. P. ·217·a

PARANÁ - SANTA CATAriNA
c. o. MUlilliER, CURITIBA. CaiJr,a Postal" i3a. Tel. 980

em Santa Catarina, os. quais
desejam-lhe, com nós, pleno
êxito neste empreendimento.

I) "'flHOQ VEQMfFUtiO
DE fFflTO sr.GCtlQ
E l'lIOj:.t"SIVO AS

,O.AMÇAS f

SANGTTENOL
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Nascimentos:
O lar do Sr. Henrique de Bem e

,.'1.10 exma. e.pô.,. d Liége Co. ta
de Bem. residente. em Araranguó,

·.está em feata. com o nallciment�
d. Marilene. .ocorrido no Mater- DR. EDI VALENÇA SILVA
nido.de duto Copital. no dia 6 do

I
Para o Rio de Janeiro, acom-

�orrente. panhado de sua exma. família,
Noivados�- seguiu ontem pelo avião da.
.l. •

H th Cruzeiro do Sul, o Dr. Edi Va-"Cabral Júnior e awerro
'do d P t d SaúCom a gentil ••nhorita B.rnor- lenca, Iue ICO O os O e .11-

dina Howerroth. filha do IIr. B.r- de Lajes, que vai fazer, na Ca
nardo Haw.rroth e Ano Mario pital dá República o Curso de
Hawerroth. já fa'ecidos. aj ,.tou Puericultura.

· nupcia. o Ir. dr. Abél A var•• Ca
:brol Júnior. auditor da Fôrça Poli
.dal do E.tado. Por ter .ido transferido, por ne-

c••sidode do ••rviço. paro o 20. B .

. .J
••

t C. C. D. M M., embarcou ôntem."VJRJan es:
peta «Carl Hoepcke». acompanhadoDR. JOSÉ BAHIA S. BIT- da .XlTIQ. Família. o Sub·tenent.

TENCOURT Clarindo Argolo. que vinho lIuvindo

.� Pelo avião da Cruzeiro do nesta �ital. no 14° B.C.

R' Ao Sub-ten. Argolo. com os nes-
.

SúI, seguiu ontem para o 10
.0. votoe de feliz viagem. 011 no.-·

de Janeiro, o Dr. JOS€ Bahia
.0. desp.didas.

S. Bittencourt, abaliza.do clíní- Pela lhaneza no troto. p.lo sua

,!Co em Itajaí e médico do Servi- esmerado educação civil e militar.
ço de Higiene Infantil do Pos- • ube o Sub-tenente Argolo impôr

se no conceito de suo eíe•••• noto de Saúde daquela cidade. meio ci,il.
SS. que também é membro >,) fi •

do Diretório do PSD. em Ita- Movimento de passageiros
· jaí, teve destacada e eficiente da Panair: Dia 5 de Janeiro.
ação política na campanha Procedentes do Rio de Janeiro:
pró General Dutra, nas últí- Theodócio Miguel Athermo,
ruas eleições de 2 de Dezem- Plínio Aurélio da Rocha, Alda
bro, Pereira, Valéria Caruso MaCe O ectdente doA sua viagem ao Rio pren- Donald, Adalberto R'amlow _ •

y-ilc-se 30 fato de ter sido desig- Osni Ramos.
P la.- hnado�elo Departamento de Procedentes de Curitiba: « aU IS 10 a»

Saúde Pública do Estado para Elias Mansur Elias. Goiania, 7 (Via aérea)
fazer, na Capital da República, Com destino à Pôrto Ale;,;l e: Ao fazer uma aterrissagem
o Curso de Puericultura e Ad- AI b e r t o Dalcanale, Ewaldo forçada, ficou completamente Iministração, o qual levará cêr- Koster Muller e Joaquim Arnó- danificado o avião "Paulisti-,
ca de -um ano. bio Andrade. Dia 6 de Janeiro, nha", de prefixo NA-RPA, de IDada a competência do Dr. com destino à São Paulo: propriedade particular de Wil-
Bahia, já sobejamente demons- Francisco Victório Giordani. son Brito, quando voava de

I
trada, estamos certos da facili- Com destino ao Rio de Ja- Morrinhos para esta capital. O
rlade com que completará êste neíro: Henrique Rupp Júnior, piloto 'Vilson e o único passa
,("lHSO, voltando em seguida Maria Assunção Rupp e Delor- geiro que conduzia nada sofre-

\ para o convivio de seus amigos me Horn Barroso. ramo
_

;,.

* * �

A UDN e o Parla
mentarismo

Os Pá ltnus, Ot"p�uper&dos.
ESg-otddo!:>. Anêmicos,

Magro!!!, MãelS Que Criam.
CWWÇIiS Rliquiticas rece

berão I:l tonificação geral
do organismo com o

Rio, 7 (Via aérea) - O sr.

Hamilton Nogueira, candidato
da UDN mais votado para se

nador, aquí, falando a um ves

pertino, disse achar que, na

próxima convenção, os parla
mentares udenístas possivel
mente estudariam a questão do

parlamentarismo.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MISSA
Major José Rodrigues Lopes

t
José Lupercio Lopes, fi·
lhos

e.
netos; Joaé Boaner

ges Lopea. espôsa, filhos
e netos; Maria da Glória
Lopes da Cunha e espôso :

Maria Magdalena Lopes
Sant'Ana, eap ôao , filhol

e netos; Maria Clemen tina Lo'
pes Fernandes. filhos e netos e

Maria do Carmo Lo pas convi
dam os parentes e demais pes
soas de suas relações de ami
zade para assistirem Õ. missa
que fazem celebrar na elegante
capela de No.sa Senhora da
Conceição. ereto Õ. praça G.
Vargas, nesta capital. na pró
xima quinta-feit'a, dez de janei
ro, õ.. 7 hcrca, aro comemoração
1;0 primeiro centenário do na.

timento do seu saudoso pai.
sogro. avô e bi811VÔ

JOSE' RODRIGUES LOPES
ocorrido no dia dez de janeiro

•

de 1846. nesta ex-províncío de
Santa Catarina. agradecendo
antecipadamente à. pessoas que
comparecerem Q esta homena
gem religiosa,

Florianópolis. 2-1-946.

Economia el
Finanças
'l'RES 'l'RATAnos COJIER.

CLUS
- I

No dia 27 de novembro foi I
assinado em Copenhague um

tratado comercial entre a Tche

coslováquia e a Dinamarca. De I'acôrdo com êste documento a

Dinamarca fornecerá à Tche
eoslováquía manteiga, queijo,
peixes, conservas e insulina
recebendo em troca produto�
de ferro, químicos téxteís e

cristais.
Segundo o tratado sueco

tcheco, assinado em Praza a
Suécia entregará á Tche��lo
váquia, no f ím dêste ano, ....

600.000 toneladas ne minerais
de ferro em troca de 200.000 to
neladas de carvão. A producão
de ferro da Tchecoslováq�ia
está estimada, em 1.946 em 2 3
milhões de toneladas, o' que r�
quer aproximadamente 4 mi
de toneladas de minerais. An
tes da guerra, a Tchecoslová
quia importou da Suécia
700.000 toneladas por an; 'd'ê�� I

tes m�nerais e espera-se que
esta CIfra seja considerável
mente ultrapassada agora.

No dia 29 de novembro o

�arechal Tito, chefe do go
verno da Iguslávia, revebeu em

Belgrado o Ministro do Comér
cio Exterior da Tchecolová
guia, o Dr. Ripka, por ocasião
da assinatura do tratado co

me::cial entre ambos os países
amigos De ac!rdo com o tra
balho, a TChecosloYáquia for
necerá à Iuguslávia carvão
maquinas, porcelana, celuJo�
se e produtos químicos, em

tro-lca de bauxita, cromo, peles.
madeira, vinho e frutas.

.

Vva. Eugênia Farias de
Aquino

participo aOiI parentes e pes
soas amigas o contrato de

casamento de seu filho
DOMINGOS.

com a senhorita Maria de
Lourdes Cardoso.

Drs. Aldo Ávila
da Luz

E

Leoberto Leal
ADVOGADOS

�ua Felipe Schrnidt ,

(Sobrado)
Florlonópolis

Frandsco da Silva Cardoso
e espôsa

participam aos parentes e

pessoas amigas o con trato de
casamento de sua filha
MARIA DE LOURDES,

com o sr. Domingos Fernan
des de Aquino.

Florianópoli., 1-1-1946

21

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es

teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,

sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.

Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.

Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama

ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal,
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro deI

i

ITT
o VIdro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Reabertura do Laboratório
Radio-Tecnico-Etectron

Fund,"do em 1935
Montagem de rádios. Ampli

fica d oras-T ransmisfio>:'es
MQterial importado direta

mente dos U. S. A.

Propr ie tár io
Otomar Georges Bohm
Electra - Tecnico - Profissional

I
formado na EUt'opa

Florianópoli.
�ua Joéo Pinto n. 29 -- Sob.

i 1

BREVEMENTE Iramo de bebidas
vinhos»

«Para o

e I
I

Proeure-se viajante·inspetor para o interi.or do
Estado (Excluída a (apita!).

Os candidatos deverão apresentar rehrên
cios e pretenções e mencionar o meio de

transporte de que se utilizarão.

Cartas, por obséquio, à Caixa Postal 139 ou

e'ntregar na gerência deste jornal, usando
dois envelopes, um dizendo sómente «pro
cura-se viajante», e o outro com o nosso

endereço.
,.

ODIN

�l
lH e RECOMENDa .�

AUTOMOBILISTAS
Atencãe

,

Para o seu dínamo ou motor
de arranco a

fieCf � rwf\\Co OFICINA ENALDA
f'o·Rad�o�le Rua Conselheiro Mafra ne , 13�

ESCRITÓRIO JURÍDICO CO�IERCIAL
A••unto.: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nossa Organização ont",s de .e decidir pela com

pra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.tado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

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

conrQ!j fERIJA' �E\:r;n€s ou >lnlI6ó1S

==

\VETZEL INDu�'rRIAL-JOINVILLE (Merce reglsl
F.

recornmeuda-xe para roupa fina € roUP3 commnm. ��------------------��������������-------=---

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

o Sabão
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GRIPE o TOSSE o BRONQUí'TE

Sindicato da Inuústna de Fósforos
i do Rio de Janeiro

IiUPOSTO SINDICAL DO EXERCíCIO DE 194H
F'ícarn avisados os industriais fabricantes de fósforos de

segurança estabelecidos dentro da base territorial inter-esta
dual do Município do Rio de Janeiro (Distrito Federal) e dos
Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catari

na, que é de influência dêste Sindicato, que o Imposto Sindical
do exercício de 1946 deve ser recolhido ao Banco do Brasil
S. A. ou agências mais próximas do mesmo Banco, durante o

mês de janeiro de 1946, de acôrdo com os artigos, 580, 586 e

58'7 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n.

5.452, de 1-5-1943, publicado no "Diário Oficial", da União, de
9-8-1943.) .

Êste Sindicato está expedindo pelo Correio, em registra
do, as guias próprias para êsse recolhimento, e pede àqueles
que, por qualquer motivo, não receberem ditas guias em pra
zo razoável, dirigirem-se à Secretaria do Sindicato, à rua Mé-

r xíco n. 16�-8� andar, no Distrito Federal, solicitando 06 im

pressos proprros.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1945.
.João Dale, Diretor-'presidente.

EDITAL
S�NDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÁO

MARíTIMA
IMPOSTO SINDICAL

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE NAVE

'GAÇÃO MARÍ'l'IMA, com sede à AY. Rio Branco n. 46 - 30
andar, salas 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regimem
instituido pelo decreto-lei n. 1.492, de 5 de julho de 1939, ten
do seus estatutos aprovados pelo exmo. sr, Ministro do Traba
lho, Indústria e Comércio, conforme carta sindical assinada
em 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que}
pertençam e categoria econômica "navegação marítima" que
1) IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício de 1946, devido
pelos empregadores deverá ser recolhido ao BANCO DO BRA
SIL, suas sucursais ou agências, durante o próximo mês de
janeiro, segundo djspõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452
«le 1 de maio de 1943, e respectiva tabela constante do art. 580
da refer ic.a Consolidação.

1 que, depois de adultos,
certos animais mudam ás ve

zes de sexo, ocorrendo isso
com mais frequência entre os

ooelhos.
2 - que o Alcorão, livro sa

grado dos muçulmanos, orde
na que seja amputada a mão
direita de todo o ladrão que
venha a ser pilhado em fla

grante.
3 - que, nos países onde

neva, as p€ssôas que saem á
rua introduzem em seus pul
mões, em cada aspiração cerca
de 5 milhões de partículas dá

gua.
4 - que, segundo a Histó

ria, Leone, célebre cortesã ate
niense, cortou sua própria lín

gua para não revelar a ccnspí
racão entre Harmodius e Arís-

togiton. O5 - que em Des Moines,
Iowa, nos Estados Unidos, Mrs.
Florence P. Smith, obteve re

centemente divórcio porque, I
tôdas as vezes que tinham I
uma disputa, seu marido ::-3S- I * *
sava pela frente da casa, num Iautomóvel equipado com ,lira ..

falante, e pmc�ama�a:
'

111'5.,Smith esta noite nao estarei
em ca'''a! Sem apelação! Sem Distribuidores:

apelação, Mrs, Smith!". AL�EIDA, B.ASTOS & eis.

6 - que a maior parte dos Fehpe Schmldt, 2 - lo ando

grandes homens da História.
tiveram origem humilde; que

I° papa Alexandre IV era Iilho
de um mendigo; Berangel', o

Ipopular poeta francês. de um

alfaiate; Darey, célebre quí
mico inglês, de um carpintei
ro' Demóstenes, de um ferrei- cada uma, pede oferta por

1'0; Horácio, o .poeta latino, de I
carta. aos cuidados dest a

b rto Sh
- redação. 30 v.10

um escravo 11 e; akes-
__.;,. � _

ceare. de um carniceiro: A:'e-l
xandre Berthier, o célebre ge-Ineral ateniense, era filho de
um sapateiro remendão.

Copynghl da

Thc HA n roo HIAIIII? IRC.

fraqueza

UM CORTE DE CASEM IRA,
PRÓPRIA PARA o VERÃO!
Temos também linho

puríssimo, a Cr.$25,OO
o metro.

TROPICAIS, ALBÉNES
e quaisquer tipos e pa
drões de casemiras.

Enviamos amos-

tras p"lr via aérea
e a mercadoria

pelo REEMBOLSO
POSTAL.

RE I DAS
FILIADO AO REI DOS AVIAMENTOS

CAS I MIRAS

MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 25
FILIAL: - Av. Range! Pestana, 2114 - S. PAULO

Móveis de AçQ, Arquivos e

Cofres "SYtHHESIS» Mala e carrinho

CA,SAS
Pessoa int e r e ssada em

cc m prar 5 casas de Cr$
30.000,00 a' 150.000,00

NOVOS

portu·

Distribuidortts e d ..posircirios:
,OSNV GAMA &. elA

rLoRIANÓPOLlS

! CAIXA POSTAL 2.39

1-----

IIii Cor��n�� .!�.g!.ano I
.

AGÊNCIA PRO�ESSO ! I

e

USADOS
l-omp,d
e Veuc e

ldl.,rne,.

guéll••• -

ponho••

1l'eDcêa.
inQ'lê••

etc.

Romance, Poeaia. Religião. A

viação, Matemática, Fí.ica,
Ouímica, Geologia, Minel'a
loqia, Engenhal'ia civil. mili
tar e naval, Carpintaria. De
lIenho, Saneamento. Metalur·

.

gia. Eletricided_. Rádio, Má·

quina. Motorell. Hidráulica,
Atv'9naria. Aqricultura. Vete-

1 inária,' Contabilidade.
Dicionário•. etc. etc.

MACHADO li elA.
AqiDci<ul e Rep....enta;Õ4I1I em

0••01

Ml1triz: Flol'ian6poUll
Rua João Pi.to i no e

Caixa Poeta! • 37
Filial: Cre.ciÚme

Rua f'loriano Pei!Zoto••ln
(t.;m�. Próprio) ..

Tel<ftll'raml:l.: "PRIMUS"
AO'.r' t... llIO. principais
ln .. nictpi.,. do Eatad.,

PR��l���i?�A ICorrespondência Comercial
Rua A:varo de Carvalho. 65 I

Vende·se um. para criança.
com pouco uso e ar tigo fino.

Idem, mala armário, em bom
estado de conservação, de soli
dez invulgar e muito util para

caixeiro
Preço:

vi. jante,
Carrinho Cr$ 300,00
MaL> Cr$ 500,00

r u a Deodo co no>. HLVer à

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

RETIRARAM SUAS GANDI- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusrve as

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturus,
para reinar nos lares catari
nenses, - em vista da cerãssi
ma vitor-ia cio aperitivo KNOT.

VENTILADORES
Vendem-.e doi. ventiladores elee-

I tricos. grandes, para cima de me

.0 ou. parede, .end? ,u� QIIcUante,
proprlO. para e.crstol'1o. barbea

ria•• cofe•• etc. Tratar na rua Al-

mirante Lamego 15.

Compra-se
Mobí:ia de sala, grupo esta'

fado, em bom estado.
I Dirigir-se à caixa Postal 106'

I Nesta.

I C?o�s!.RA 1
BRONQUITE'
E COQUELUCHE' 1

TOlICe $I!:MI'IlI! j
.�
'1

I
.

,

I I

...,.�_:;
!

o i..,.....'c�:-�,:) 005 e--=�'_'"JP�'3
�.,."".;"., .. �

I ,�
I
'I

�J& mm&�W�tl�A=24=*m.='�fj�,'�4�'a$�n�'�§mAAmh'�8B..m.EMm!WEEm m�� I ..

Fabricante e distribuidores das afomadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue hm gra.n
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões, rnorfns e aviamentos
para aIfai<1tes. que recebe diretamentp das

Bnra, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poUs. - FILIA1S em !Blumenau e Lajetc.
melhores fábricas. A Caso •

A CAPlrrAL"' chama a

visita Qnt99 de F.�(.>tuo"em IIIUQS co rn p eo s

atenção dos
iVfATRIZ em

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Econ��,ifado
f.

.
. entor federal no

J )'""li, entre outros, os
d.:..,s atos:

10 ESTADO Esportivo Cínes Coroados I'HOJE

I"CINE ODEON
Ás '7 1/2 horas

São Paulo, G (Via aérea) -_O _ Cada vez mais positivo, o su-
Nomeando: veterano centro mecho Branclao, .

I
De acôrelo com O art. 15, itc;" [1, do decreto- que há mais ele 10 anos defende o cesso coriunua:

d Ilei n. 572, de 28 de outubro de ))4J: Corintians, teve o seu contrat� ter.,- Pela primeira vez Hollywoo
Rosita da Silva Póvoas para exercer o caro minado a 31 de �lezembro fmdo. produz um rume totaimente

-,,"o ela classe n, da carreira de Enfermeim.Vj. Não se conhece ate o momento, m- J passado em 11OSS0 país:sitador, do Quaelro único do Estado, criado pe-
formes para assínatura de um no-

BRASIL10 decreto-lei n. 1.339, de 28 de mato de 1945, VO compromisso, IDaS tem-se con10

para ter exercício no Centro de Saúde de Ca. certo, que o clube "mosqueteiro" Com
noinhas. do Parque São Jorge. conservara Tito Guizar, Vírgina Bruce,

De acôrdo com o art. 169, do decreto-Iei n.
em suas fileiras o ex-centro médio Aurora Miranda, �dward Bve-

431, de 19 de março de 1940'. dos selecionados, paulista e brasi-
tt H t R R Vleiro. te Dr on, oy : ogers - e-Pompeu Francisco Lumer-tz para exercer, dvitaliciamente, o cargo de Escrivão de Paz

* .. * loz &: Yolan a
-do distrito de Passo do Sertão, do município O CORI1\'TIANS I�RETE]\,DE 11 Músicas de Ary Barrozo
e Comarca de Araranguá, vago em virtude do CONTRATAR DANILO Música! IJomance! Aíegrra:falecimento de Olímpio José Emerim. São Paulo, 6 (E.) - O Corintians No Prog-rama: 1) _ Velovelis-Nicolau Osvaldo Petry para exercer o car- está disposto à díspender UIDa sa-
ga de Adjunto do Promotor Público da co-- ma razoável para conseguir o con- mo - DFB.
:marca de Cresci uma. curso do centro médio Danilo, per- 2 - No Egito - Des. Colorido.

De acordo Com o art. 15, item H I, do decre- tencente ao América, do Rio. Da- 3 _ Fox Airplan News _

to-lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: nilo foi consultado quando da sua Jornal.João Batista Berreta Júnior para exercer o estada nesta capital e concordou
cargo de Ajudante de Arquiteto, padrão .T, oi" com a proposta inicial feita pelo Preços: Cr$ 5,00, 3,00, 2,00
Quado único do Estado, criado pelo decreto- lei clube de Domingos e agora o "cam- Censura: "Imp. 14 anos".
11. 61, de 12 de dezembro de 1945, para ter peão do centenário" entrará em HOJE
exercício na Diretoria de Obra. Públicas. entendimentos diretos com o Arné- CINE IMPERIAL

Dispensando: rica para ultimar qualquer nego- Á 7 1/2 hroasAlberto Marcos Gavillon da função de De. ciação definitiva.
legado de Higiene do município de Concórdia. X X X - Últimas exi:bições -

Concedendo exoneracão: CONTRA O ESPORTE A 1':::8- - I -

De acôrdo com O art. 91, § i-, �línea a, do TRÉJA E.H RECIFE A verdadeira explosão de
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de Recife, 6 (Via aérea) - Está gargalhadas I
1941: sendo aguarelada nesta capital com

.

A Livio Feifel Gomes Moreira, do cargo da desusado interesse a delegação ela A BOMBA
-classe J ria carreira de Médico, do Quadlo Portuguesa de Desportos, que aqui Com Stan Laurel (O Magro)
Úllico do Estado. que exerce in ter inaruente, disputará 4 jogos, respectivamente Oliver Hardy (O Gordo)

Tornando sem efeito: contra o Esporte. no próximo dia Riso! Muito Riso!
o decreto de 23 de novembro de 1945, que

6; América, quinta-feira, 10; Santa
II

nomeou Osório da Silva Mates para exercer Cruz, domingo, 13. e finalmente. - -

o cargo de Iniz de Paz do distrito de Cerro Náutico, quinta-feira. 17. A melhor e mais gozada aven-

Xeg ro, do mun icip io e comarca de Lajes, por
* * * tura dos "3 Mosqueteiros"

não ter assumido o exercício no prazo legal.
•

l\IORAIJES TEVE O CONTRAT(; UM PARECIDO FATAL
Removendo: RESCINDiDO CTT 11 B b SteeleRio, G (E.) _ Foi rescindido arni- om om y er, O ,

De acôrdo com o art. 71, item I, do decreto- Ra' d Hattolei n. 5í2. de 28 de outubro de J941: gávelrnente O contrato do zagueiro imon n

Maria de Lourdes Cardoso, ocupante do caro argentino Morales com o FIumi- ND Programa - Filme Jornal.
go da classe H da carreira de Oficial Admi- nense. Preco: Cr$ 2,40 (Único).
nistrativo, do Quadro único do Estado, do A entidade oficial teve conheci- Ce�ra: "Imp. 14 anos"".
Departamento Estadual de Informações para

mento elo fato e o registrou.
o Tesouro do Estado, preeechendo o claro

* * *

existente na lotação, em virtude da aposentad ..:'

ria de Jovita Lisboa.
De acôrdo com o art. 14, alínea a, do decre

to-lei n. 1.196, de 23 de novembro de :94-1.
Mar-ia Cecília Pereira Honório, ocupante do

cargo da classe F da carreira de Professor
Normaiista, do Ql1adro único do Esta-lo. do
Grupo Escolar "Raulíno Horn". de Indaial,
para o Grupo Escolar "Luiz Del fino", de
Blumenau.

Concedendo Aposentadoria:
De ecôrdo Com o art. 18S, item II. com'..:..

nado com o art. 130, item lI, do decre
to-lei n. 572, de 28 de outubro dt 1941,
e decreto-e] n. 1.382, de 17 de j ulhc de
1945, nos têrmos do processo n. 2.564,
de 1945:

A Nicolina Tancredo, que exerce o cargo
.de Professor, interino (Escola mista de Ar i
r iú, no rnunicipio da Palhoça), com o pro
vento anual de quatro mil seiscentos e oiten
ta cruzeiros (Cr$ 4.680,00), por contar via
te e seis anos (26) de serviços prestados ao

Estado.

Retificando:
Para Darly de Otiveira Carvalho o 110me do

ocupante do cargo da classe I da carreira de
Cartógrafo, do Quadl'o único do Estado, co.r,

exercício no Departamento Estadual de Oco
grafia e Geologia, nomeado por decreto de .i l
de outubro de 1945.

Concedendo licença:
De acôrdo com o art. 165. "do decreto- lei n.

572, de 28 de outubro de 1941:
A Boaventura Barreto, ocupante do cargo ia

classe G da carreira de Escriturário, do Qua
dro Único do Estado, de noventa dias, sendo
trinta com vencimento integrar e sessenta com

o desconto da metade.

Licenciar:
De acôrdo com o art. 156, alínea b, do de-

creto·lei n. 572, de 28 de outubro de ..

1941:

Maria Conceição Vieira de Andrade, ocu

pante do cargo da classe D da carreira de En.
fermeiro·Visitador, do Quadro único do Es.
tado, de vinte dias, com vencimento integral,
e a contar de 3 do corrente mês.

FilH
r

AEIAVOI
-

INCERTA A SITL'AÇÃO DE
BRANDÃO

Es
se-

T'o « as cleve r» usar a

(OU REGULADOR
A MULHER

as

VIEIRA;
t:Vtl ARA OOHES

(õl,cii-s UterincS�
Efilprt.. g .. I'IB \Jum Vl'lot!if;o{�·mp�i·

.11 c .. mb- cer fi" Irregllltiridl1det!
das funções p�r1ódictl'" das se ..

1.tJl,n.�. É ca lruaute e regulador
'lt-'l'Il"fi" tunções.

FLUXO-"'EDATINA, pela sua

com provada dicácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se

em toda parte

ODEON
5a. Feira

Robert Lowery - em

ESPÍRITO NAVAL
Com Jean Parker

Movimentadç e alegre!
* * *

A DISPUTA DA PRO,\'A_ "FUN
DACAO DA. CIDADE DE SAO

..

PAULO"
Rio, 6 (E.) - A Federação do

Remo de São Paulo fará realizar
no �o Tieté, a 27 do corrente, pela
quarta vez, a disputa ela prova
"Funàacão da Cidade ele São Pau
lo". Instituída em 1942. essa COlD

petição é aberta a qualquer tluh�
devendo dela participarem vártas
guarnições desta capíta 1.

Ontem. recebeu a ('. B. D. da en
tl'lacle bandeirante um peelido para
evar ao conhecimento das demais

f'uiadas a comunicação ele que as

inscrições para a prova "Fundação
ela Cidade de São Paulo" serão bl·
cerradas no dia 15 próximo. Presi
rlírá a disputa o regulamento bé<·
borad.o em 1942.

hfferessa ii 8 enfre 10 mulheres:

Na edclescencta, na

idade adulta, na "idade
uitica", as irregularida
des no fuodollament.o do
organismo ecsrrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e ccntretem

p05. Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

Que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tôntce,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Sábado
Início do mais espetacular se

riado de todos os tempos!
Maior do que "Homem de Aço"

TERROR DOS ESPIÕES
As aventuras do "Capitão

América"
Kane Richmond

lVIarguerite Chapman
* * *

_......._....._w·............... ................,...,.,.. ..... "',.".._

Domingo
Odeon - Imperial

Charles Boyer, Joan Fontaine,
Alexis Smith, Brenda Marshall

em

"De Amor Também se Morre"
;\ SÁUDE DÁ MULHERPrezado leitor

A sua sugestão· nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséq uio :

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. diària
mente, neste ;ornal?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

-------------------------------,

O PRECEITO DO DIA

A IJri� �?:�t!� S�� indiví- Nova ofensiva dos
duo doente ao eõo. pela. gCiltículas

proprl'"etárl.OSde .alivl1 ou d. muco.idade da
gO.fganta e dae fo.sas naaaia (per-
diqcta.) projetada. pela tOlae. pelo Rio, 7 (V.ia aérea) - Infor-
••pirro • até pela fala. ma-se que os- pro-t>rietários de

Evite a gripe, não .e aproximan-, imóveis residenciais estão for-
do da. gripado•• SNES' temente interessados em con-

seguir do govêrno a liberação
dos alugueis. Adia.n.:ta-se que
os mesmos pleiteia;m, se fôr

possível, a liberação para um

aumento de 20 porcento sôbre
os atuais alugueis.

Todos os jornais chamam a

atenção do govêrno no se:ntido
de que a liberação aumentaria,

I I
consideravel,mente, a crise de

habitação e tomaria extrema-
....- .. mente difícil a vida de_ tôda.s

as classes, sobretudo das me

nos afortunadas. O aumento

pretendido pelos prÜlprietários,
de outro lado, anula todos osPROCURE A
efeitos dos aume.ntos de ven-

aHa·ata· Pe e· a & Mello cimentos do funcionalismo e

I
Rua !�Oapintn. l� _1L"nóPoli' I ;:��j; obfer

-

emprego?
I) Procure então a nossa Gerên

I cia e preencha a nossa "ficha de

!. informações ú.teis", dando tôdas
dr. Savas

.

as indi<;ações possíveis. que tere
m os prazer em recomendá-lo (a)

� aos inh'ressados na aquisição de
_ 1 bons füllcionários (as).

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENtATO. VANAOA·
TO. FOSfOROS.CALCIO

ETC

TOMICO DO CER.EBRO
TOHICO DOS MUSCULOS

OI Pilldo.. OeJ)eUDe,.dot.
EICJotadol•. Anêmico.. Mi.1
Q1Ie cria.. Magrol, Crianç••

uqu'tica.. ,ec.be,io a tonl·
ficaçio ,.ral do Of1la,".lIIo

COfIP o

Sa DgU8 n 01

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

��DVOGADOS
Dr, OSVALDO .8ULCAO VIANNA

BRITO
O alfaiate indicado

Tiradentes 7

Sula 5

Os causadores
do ((lrusl»

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ?
Ue O.N.S.P. U' 199, de 1921

-

Aos solred o�'es
Dra. L. GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.píríta Luz,
Caridade e Amor. comunica
a mudança do seu conaultó
.. io para a Rua do Senado.
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro. onde paBsa a oferecer
os lIeu. préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço e envelope se

lado para a re�p:;;1tCII.

Rio, 7 (Via aérea) - O pro
fessor Alvaro Kilkerri, em de
clarações á imprensa, afirmou
q�e os proprietários de imó
vei� princip�lmente estrangei-Iros que aqUi chegaram duran
te a guerra, organizaram o I
"trust" causador da crise de:

I?abi��ções e d� exploração dos Ilnqlll1l11os canocas_
--------------------------------------------

Dr. SAVAS LACERDA
Reassumiu sua clínica, nesta Capital, o

Lacerda, o to-rino-Iaringologis ta.

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o esTaDo - Terc;s-felra, 8 de Janeiro II. '946

Indicador Médico
DR. SAVAS LACERDA

Clínica médtco-círúrgica de O'lilog
_ Ouvidos. :-Jariz - Gargnnta.
Diploma de habltitacão do Conse-

lho Nac iona l ele O'ftalmologla.
_

COXSrl.TúRIO - Felipe 5"l1n11-
d t, 8. Das 1-1 às 18 horas.

_

ROSIDk�Cl:\. - Conselhen'o Ma

fra. 77.
TELEFO'::\ES 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO.

Cirui'g la e O'l·topedia clintca e c l

:rur<Yi� do tOl'UX. Partos e doenças
ti

de senhoras
CONSUI.TÓRJO: R. .João Pinto 7

Diál'iamenie das 15 às 17 hor-as,

RESIDf:NCJ.\: Allllil'ant.e Alvim,
36. Fone �I. 251

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

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços ele Clínica Infantil da
Assbtêneia Municipal e de

.

Cm'idade
CLíNICA ::\IÉDJC1\ DE CRIA:\'(,'.\8

ADUI,TOS
CO:\'SU r.TóRIO: Rua :\'unes 1'1a
chado 7 (Edifício S. Francisl·o).

Con�llllas tias 2 às 6 horas
RJESIDJl;NCTA: Hua :\lareehal GUl'

111 e1'111 e. 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela F'aculrlade Na

cional de i\lecllCll1a da Ul1lverslda
de do Brasil). Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doen
oas :\Iel1lais. Ex interno da Santa
Casa de Mísertcórdla, e Hospital
Psiquátric-o do Rio na Capital F e-

deral
CUNICA ::\If;DIC.4. - DOENÇAS

XERVOSAS
_ Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
_ 'Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

ResidêlJcia: Rua Álvaro de Carva
lho na 18 - Florianópolis.

INSTiTUTO DE DIAGNÓS
TICO CLINICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra. com prática nos hospi-
tais europeus

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

da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

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

Gabinete de Raio X - Electrocar
d iografia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Río 11e .Janeiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operações dos OLHOS.
OUVIDO'S, KARIZ e GARGANTA
Cirurgia moder-na ela GUlELA DE
LOBO', cio T�-\_BIO' LEPO'RINO' (lá-
bio e céu da bôca fendidos ae

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia nara
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSUL'l'AS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA XUXBS )[ACH.4.DO N. 20 -

Fone 1447

.,

" ... "="-" "'"".-

COMPANHIA
.u................

"ALIANÇA

DR. NEWTON D'AVILA
Operacôes - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, iéto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
F'Ixiot erap ia - Jnfra vermelho,

Con sulta: Vitor .\Icirelc's, "S.
Atende dtariamerno às 11,:10 1�.

e, ii tarde, das lG hs. em diante
Resid: Vídal Ramos, 06.

Fone 1067

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLiXICA MÉDICA E::\[ (mH,UJ

Doenças do coracão. p'u lmôes, fí
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

'

COXSUJJTóRIO: Rua Fernando
Machade, li'

'(,ONSULTAS IHARIAlIIlEXTE:
das 15 ás 18 horas

HESIDí�XCI.4.: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUI'SO ele Aperfeiçoamento e Lon.

ga Prát íca no Rio de .Iane lro
CO:\'SUJ.T.-\S - Pela aman ná:

diariamente das 10.30 às 12 115. à
tarrle excepto aos sábados, elas 14
ás lG horas __ o COiXSUJ/l'óRJO:
Rua João Pinto 11. 7, sobrado -

Fone: 1,461 - Residência: Rua
Presidente Cout inho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro ele Saúele e Dr
retor do Hospital ":\el'êu Ramos"
CLlXICA :.\lÉDICA de adultos e

crtanoas .

CO:\ISULTóRIO: H. Trajano. 14
(altos da Ccrife.it arla "Chi

quinho")
CO'KSULTAS: elas 4 às (i horas

RESIDÊNCIA: R. Felipe Sclvm idt ,

38 - Forre: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS

- AFECÇõES URO'-GENJTAJS
DE AMBOS O'S SEXO'S - RATOS
INFRA - VERMELHO'S E ULTRA-

VIOLETAS
CO'NóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CJHURGJA GERAI, - ALTA CI
HXHGIA - i\IOLÉSTJAS DE SE·
.... NHORAS - PARTOS ...

Formado pela Faculdade ele �Jedl-
eíuna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por "á·
rios anos do Serviço Cirúrgico elo

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b.
liares, intestinos clelgado e grosso.

tiróide. rins, próstata, bex lga.

útero, ovários e trompas, Var rco

ce le, hidrocele, var-izes e hei-na
CO'N1SULTAS:

das 2 às 5 horas. à Rua Fe lpe
Schrn idt, 21 (altos da Casa Pa

ratso) . Te!. 1.5\)8.
HESJDÊXCTA: Rua Esteves .Jú

nior. 179; Te!. :.\1 764
-

RACOS •

AN�ICOS
TOMeM

fiabl Crasttli
"SILVEIBA"

Gr."d. Tónico

M'" III ...

F..d.d. e. 1171 - Séda: I A I A
INCENDIOS ]I; TRANSPORTES

Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
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

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

Sedas, Ccsimírcs e Lãs

CASA S••"A a(OSA
O.RLANDO SOA RPillLL]

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

l

I
�

«

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Notícias resumidas CHEGOU DE LONDRES
A "Paludrina", [sensacional

medicamento anti - malárico
descoberto pelos cientistas da

"Imperial Chemical Indus

triais", será entregue ao mun

do e posta á disposição de to
dos em 1947.

Foi projetado um novo .ser

vico maritimo entre a Ingla
terra e a Autrália destinado a

reproduzir em oito dias o pe
ríodo de viagem em relação ao

tempo empregado antes da

guerra para a mesma rota.
:j:

Anunciam de Londres que
exportações de todos os gêne
ros e mercadorias estão sendo

depositadas nas docas da cida
de de Londres com destino á
India, Afríca do Sul, Nova Ze
landia, Polonia, Espanha, Ca
nadá, paises sul-americanos,
Antill.Hl:s, Oriente 'Médio e Ilhas IMaurícías.

O porto de Londres substi
tuirá, provavelmente, O'S de

Hamburgo e Bremen como en

treposto europeu do café, al

godão e fumos
*

brasileiros.

Intensificam-se cada vez

mais as encomendas, tanto in
ternas como externas no to
cante á aquisição dos novos ti

pos de aviões civís ingleses,
quer em projeto, quer já tendo

ultrapassado os principais es

tagias de provas.
*

.A "premiere" mundial do
filme britânico "Cesar e Cleo

patra", que acaba de realísar
se na cidade de Londres, CCIlS

titui, sem dúvida, um dos
acontecimentos mais espetacu
lares na historia do cinema,
conforme despachos vindos da

capital inglesa.
*

O controle sobre as vendas de
novos automoveís no mercado
interno da Grã-Bretanha, está
prestes a findar.

*

Comunicam de Londres que
a grande fábrica para a produ
ção de penicilina avaliada em

um milhão de libras esterlinas
e que está sendo construida em

Speke, na Inglaterra do Norte,
está prestes a ser terminada.

- Frigidez, ír-regulartdades ouva

danas, idade crttíca, obesidade ou

magreza excessivas, flacídêz da pele
(> da cútis, queda ou falta de tnrgên
da dos seios tõdas essas defictên
cias, ele origem glandular, na mu

lher. Okasa encontra-se à venda nas

boas Drogarias e Farmácias, Infor
mações e pedidos ao Distribuidor
g(>"al: Pr-odutos. Arna, Av, Rio
Branco, 190 - Rio. Okasa importa
do diretamente de Londres, pro
porcíona YiriJidade, Fôrça e "igol'
com as drágeas "prata" para ho-
1IH'1ll, - Feminilidade, Saúde e B(>·
leza com as drageas "ouro" para
mulher.

I

Londres, (H. P.\ - .Já chegou ao

Brasil o reputado e esperado trata
mento Okasa. - Okasa é hoje uma

mr-dicacâo de escolha universalmen
te i-econh ecida pr-lo seu alto valor

tei-apêutlco e pr-la sua eficácia índls
cut íve]. - Okasa á base de Hormô
nios vivos, exn-atos de glândulas se

xuais e \'ita minas selecionadas,
COIll bate vigorosa mente todos os ca

sos Iigudos diretamente a pertuba
ções das glftnulas gr-nttais do apare
lho sexual como: Pmqueza sexual
na idade avançada ou por outro mo

tivo, no moço, se lmírlade precoce,
perda de energia, fadiga, fraqueza
mental etc., no homem .... ,

.

Crédito Mútuo Predial
ProPrletarios - J. Moreira & Cia.

A mais preferida. é inegavel.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MJlIOR CR s 6.250.00

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

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

FARMACIA ESPERANÇA
to Far••ee.üw NILO LA tIS

110 .........
__ .nraqetr.. - II� - .____

.ArtIaoe a. 1IoIrN.....
.......... - .......

I
Banco do Distrito Federal S.4. I

I
I

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfos 51/2 S. S. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Rua

CAPITAL:
RESERVAS:

Trajano, 23

CR$ 60.000,000,00
CR$ 12.500.000,00
Florianõpolis

I
'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


